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YÖNETİCİ ÖZETİ

Dünya nüfusu yaklaşık son 200 yıl içinde yedi kat artarak yaklaşık 7,6 milyar
seviyesine ulaşmıştır. Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 2019 yılı raporuna göre
dünya nüfusunun 2050 yılında kadar 2 milyar artacağı ve 2100 yılında ise yaklaşık 11
milyara ulaşacağı tahmin edilmektedir. Küresel iklim değişikliği ile birlikte küresel
ölçekte yaşanan salgınlar nedeniyle nüfus projeksiyonlarında revizyonlar yapılmakla
birlikte, nüfus artışı gıda güvenliği ve su ihtiyacının artmasına neden olacaktır. Dünyada
açlığı ortadan kaldırmak için yapılan çalışmalar 2005 yılı ile karşılaştırıldığında 2050
yılına kadar yılda ilave 5,000 km3 suyun gerekli olacağını göstermektedir.
Ülkemizde yıllık ortalama yağış 450 milyar m3 (574 mm) olup, günümüz teknik
ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak kullanılabilecek
yerüstü suyu potansiyeli yılda ortalama 94 milyar m3, yeraltı suyu potansiyeli ise yılda
ortalama 18 milyar m3 olarak belirlenmiştir. Yılda ortalama toplam 112 milyar m3’lük
kullanılabilir su potansiyelinin yaklaşık 60 milyar m3’ü kullanılmakta olup, bunun da
%77'si tarımsal sulamada kullanılmaktadır. 2023 yılı projeksiyonunda sektörler arası su
paylaşımında sulamanın payının %64 oranına gerilemesi beklenmektedir.
Entegre kırsal kalkınma projeleri; sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle tarımsal
alt yapı hizmetleri başta olmak üzere sulama ve drenaj tesislerinin hızla tamamlanarak
entansif tarımın teşvik edildiği, pazar araştırması yapılarak ürün deseninin belirlendiği,
tarımsal desteklerin sulu tarıma yönlendirildiği ve yerel kalkınma kapasitesinin
güçlendirildiği kırsal alanda ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta bütüncül bir
yaklaşımla kırsala götürülecek hizmetlerin planlamasını hedeflemektedir.
Tarımda suyun etkin kullanımı ilkesi doğrultusunda, kayıp ve kaçakların
azaltılması, sulamadan dönen suların yeniden kullanılması, bireysel farkındalığın
arttırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, sulama randımanının yükseltilmesi vb.
konuların bilimsel normlarla tekrar değerlendirilmesi, hedeflere ulaşılabilmek için çeşitli
tedbirler belirlenmesi, elde edilen kazanımları uzun vadede daha yüksek seviyelere
çekecek çalışmalar planlanması ve yapılan çalışmaların gelecek nesillere ışık tutması
öngörülmüştür.
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Çalışma Grubunda; Tarım ve Orman Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlarının
temsilcileri, 10 farklı üniversiteden akademisyenler, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından, ulusal sivil toplum kuruluşundan, büyükşehir belediyelerinden ve su
kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su kullanıcılarının da dahil olduğu tüm
paydaşlarla birlikte çalışılmıştır.
Şura hazırlık sürecinde kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, ulusal sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan Tarımsal Sulama
Çalışma Grubu aşağıda tarihleri verilen 6 çevrimiçi toplantı gerçekleştirmiştir.
Ayrıca, Çalışma Grubu altında belirlenen 10 adet alt başlık kapsamında Alt
Çalışma Grubu oluşturulmuş ve bu gruplar kendi içinde oluşturulan e-posta grupları
yoluyla interaktif katılım sağlamıştır.
Çalışma belgesine altlık oluşturacak dokümanlar e-posta grupları üzerinden
üyelerle paylaşılarak katkıları alınmıştır. Yapılan toplantılarda bu belgeler detaylı olarak
tartışılarak çalışmanın kapsamı ve içeriği oluşturularak çalışma belgesine son şekli
verilmiştir.
Tarımsal sulama çalışma grubu çalışma belgesinde tarımsal sulamadaki mevcut
durumu belirlemiş sonrasında hali hazırda yapılmış ve yapılmakta olan çalışmaları
derlemiş akabinde daha önce yapılan şuralarda alınan kararları da dikkate alarak saptanan
sorun, kısıt ve eksikliklere çözüm önerileri geliştirerek bunlara ilişkin politika/strateji
eylemler belirlemiştir.
Çalışma belgesi dikkatle incelendiğinde tarımsal sulama konusunda ciddi
sorunların varlığı göze çarpmaktadır. Ancak, söz konusu sorunların büyük bölümü, kısa
sürede yasal düzenlemeler yoluyla çözüme kavuşturulacak özelliklerdedir. Mali destekle
çözülecek olanların ise zamanla kaynak yaratılarak gelecek yıllar içerisinde problem
olmaktan çıkarılacağı düşünülmektedir.
Anahtar Sözcükler: Su, gıda güvenliği, enerji, tarımsal üretim

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

7

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

1. SU ŞURASI YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ VE FAHRİ ÜYELER
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Tarım ve Orman Bakanlığı
Akif ÖZKALDI
Bakan Yardımcısı
Tarım ve Orman Bakanlığı
Özgür Akif TEL
Strateji Geliştirme Başkanı
Türkiye Ziraat Odaları Birliği Genel
Hasan Hüseyin COŞKUN
Sekreteri
Ege Üniversitesi Rektörü
Prof. Dr. Necdet BUDAK
Tarım ve Orman Bakanlığı
Bilal DİKMEN
Su Yönetimi Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Kaya YILDIZ
Devlet Su İşleri Genel Müdürü
Tarım ve Orman Bakanlığı
Prof. Dr. Ahmet Mete SAATÇİ
Türkiye Su Enstitüsü Başkanı
FAHRİ ÜYELER
TBMM Çevre Komisyonu Başkanı
Muhammet BALTA
TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet YILMAZ
TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri
Prof. Dr. Yunus KILIÇ
Komisyonu Başkanı
T.C. Cumhurbaşkanlığı
Prof. Dr. Şükrü KARATEPE
Yerel Yönetim Politikaları Kurulu Başkanı
T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Prof. Dr. Mehmet Emin BİRPINAR
Bakan Yardımcısı
T.C. İçişleri Bakanlığı
İsmail ÇATAKLI
Bakan Yardımcısı
T.C. Sağlık Bakanlığı
Doç. Dr. Tolga TOLUNAY
Bakan Yardımcısı
T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı
Kerim ÜSTÜN
Tarım Reformu Genel Müdür V.
Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı
Fatma ŞAHİN
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Mustafa Rifat HİSARCIKLIOĞLU
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Şura Görevi

Adı Soyadı

Genel Sekreter

Mustafa UZUN

Genel Sekreter
Yardımcısı
Genel Sekreter
Yardımcısı

Satuk Buğra FINDIK

Unvanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Genel Müdür Yardımcısı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Daire Başkanı
Devlet Su İşleri Genel

Nazmi KAĞNICIOĞLU

Müdürlüğü
Daire Başkanı

Yardımcı Personel

Şeref DAĞDELEN

Yardımcı Personel

Fatma SAĞDIÇ

Yardımcı Personel

Yasemin CEYHAN KOCA

Yardımcı Personel

Elif KOCAMAN

Yardımcı Personel

Tuğkan TANIR

Yardımcı Personel

Halil İbrahim DERTLİ

Yardımcı Personel

Murat Can KAYABAŞ
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Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Tarım ve Orman Uzmanı
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Tarım ve Orman Uzmanı
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Yüksek Biyolog
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Çevre Yüksek Mühendisi
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Biyolog
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Hidrojeoloji Yüksek Mühendisi
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2
3
4
5
6
7
8

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı
Prof. Dr. Yusuf Ersoy YILDIRIM (ÇG
Başkanı)
Ali GÖKYEL (ÇG Başkan Yardımcısı)
Ahmet ŞEREN (ÇG Raportör)
Burhan YAVUZ (ÇG Raportör)
Mesut KELEŞ (ÇG Raportör)
Aytaç İŞÇİ (ÇG Raportör)
Burak EKİNCİ (ÇG Raportör)
Prof. Dr. Yeşim AHİ (ÇG Raportör)

9
10
11

Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK (ÇG Üyesi)
Prof. Dr. Mahmut ÇETİN (ÇG Üyesi)
Prof. Dr. Mehmet ŞİMŞEK (ÇG Üyesi)

12

Doç. Dr. İsmail TAŞ (ÇG Üyesi)

13

Doç. Dr. Mehmet ŞENBAYRAM (ÇG
Üyesi)

Harran Üniversitesi

14

Doç. Dr. Mehmet ŞENER (ÇG Üyesi)

Tekirdağ Namık Kemal
Üniversitesi

No
1

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

Doç. Dr. Mustafa Hakkı AYDOĞDU (ÇG
Üyesi)
Dr. Öğretim Üyesi Murat TEKİNER (ÇG
Üyesi)
Dr. Ömer Faruk KARACA (ÇG Üyesi)
Dr. Mehmet Uğur YILDIRIM (ÇG Üyesi)
Hasan ELER (ÇG Üyesi)
Sinan DEMİRBAŞ (ÇG Üyesi)
İsmet KIZILTEPE (ÇG Üyesi)
Hüseyin ERCAN (ÇG Üyesi)
Abdulgafur ERDOĞDU (ÇG Üyesi)
Ş. Aydın AYTAÇ (ÇG Üyesi)
Filiz KASAR (ÇG Üyesi)
Belma KÜTÜK (ÇG Üyesi)
Coşkun ÜÇER (ÇG Üyesi)
Bilge OMAR (ÇG Üyesi)
Kutlan UZUNKAYA (ÇG Üyesi)
Habib KÜÇÜK (ÇG Üyesi)
Murat ÇEŞME (ÇG Üyesi)
Murat YAKUT (ÇG Üyesi)
Murat ALTINBAŞ (ÇG Üyesi)
Abdullah OY (ÇG Üyesi)
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Kurum/Kuruluş
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Ankara Üniversitesi Su Yönetimi
Enstitüsü
Ankara Üniversitesi
Çukurova Üniversitesi
Şırnak Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi

Harran Üniversitesi
Çanakkale Onsekiz Mart
Üniversitesi
Yozgat Bozok Üniversitesi
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
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36
37
38
39
40
41
42
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı
H. Uğur KOLSUZ (ÇG Üyesi)
Turgay GÜNDOĞAN (ÇG Üyesi)
Nuriye AYDIN (ÇG Üyesi)
Özgür ÜNSAL (ÇG Üyesi)
Sevtap İLKUTLU (ÇG Üyesi)
Polat ÇALIŞKAN (ÇG Üyesi)
Adil CIRDI (ÇG Üyesi)
Mevlüt KOYUNCU (ÇG Üyesi)
Muhammet TEMEL (ÇG Üyesi)
Celil ŞAHBAZ (ÇG Üyesi)
Oğuz ŞİRİN (ÇG Üyesi)
Mustafa DEMİR (ÇG Üyesi)
Ramazan ERDEM (ÇG Üyesi)
Egemen GÜRSOY (ÇG Üyesi)
Fatma Tüz Zehra GÜLSEVER (ÇG Üyesi)
Yılmaz UZUNTARLA (ÇG Üyesi)
Kadir YILDIZ (ÇG Üyesi)
Özlem DİNÇER (ÇG Üyesi)
Nevin AĞAÇLIOĞLU (ÇG Üyesi)
İsmail AKBULUT (ÇG Üyesi)
Uğur ÇELEN (ÇG Üyesi)
Necip DUMAN (ÇG Üyesi)
Yunus Emre ERDEMLİ (ÇG Üyesi)
Arife ÖZÜDOĞRU (ÇG Üyesi)
Mehmet Can GÜÇLÜ (ÇG Üyesi)
Nesibe TURAN (ÇG Üyesi)
Özlem CAN (ÇG Üyesi)
Fatma Zişan TOKAÇ (ÇG Üyesi)
Şirin Serap TAN (ÇG Üyesi)
Dr. Bülent ORSAY (ÇG Üyesi)
Şeyh Mehmet KARAKUŞ (ÇG Üyesi)
Çiğdem İNAN (ÇG Üyesi)
Gülcan TARLA DURSUN (ÇG Üyesi)
Dr. Osman Tolga YENİCE (ÇG Üyesi)
Dr. Mehmet Erhan EKMEN (ÇG Üyesi)
Hale BALCI (ÇG Üyesi)
İpek ÖZENÇ (ÇG Üyesi)

72

Şule KÜÇÜKCOŞKUN (ÇG Üyesi)

73

Volkan ÇATALKAYA (ÇG Üyesi)

74

Hakan SAÇTI (ÇG Üyesi)

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

Kurum/Kuruluş
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Su Yönetimi Genel Müdürlüğü
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Strateji Geliştirme Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarım Reformu Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü
Tarımsal Araştırmalar ve
Politikalar Genel Müdürlüğü
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TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

No

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı

75

Kadim KAYALAR (ÇG Üyesi)

76

Aynur SÜMEN (ÇG Üyesi)

77
78
79

Vahdettin DOĞAN (ÇG Üyesi)
Nejdet ÇAYLAN (ÇG Üyesi)

80

Dr. Mustafa Yavuz ÇELİK (ÇG Üyesi)

81

Ali GÜL (ÇG Üyesi)

82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Füsun ÇELİK (ÇG Üyesi)
Bahar ERGELDİ (ÇG Üyesi)
Dr. Müge KOSER ELİÇİN (ÇG Üyesi)
Mehmet KÜYÜK (ÇG Üyesi)
Gönül ÖZTÜRK (ÇG Üyesi)
Ömer Bedir ERDEM (ÇG Üyesi)
Süheyla YİĞİT (ÇG Üyesi)
Gülçırak KARAKAYA (ÇG Üyesi)
Funda BAŞKAN (ÇG Üyesi)
Ayşe ŞEN (ÇG Üyesi)
Gökhan YÜCEL (ÇG Üyesi)
M. Cem AKÇAPINAR (ÇG Üyesi)

94

Mesut YILMAZ (ÇG Üyesi)

95

Sibel ÇAKAN (ÇG Üyesi)

96

S. Serhan ÇAĞIRANKAYA (ÇG Üyesi)

97
98
99
100

Pınar YILMAZ (ÇG Üyesi)
Ahmet DALKIRAN (ÇG Üyesi)
Dr. Burcu KIRAN (ÇG Üyesi)
Doç. Dr. Kemal GÜNEŞ (ÇG Üyesi)

Ebru IŞIK (ÇG Üyesi)

101 Erhan ÇALIŞKAN (ÇG Üyesi)
102 Dilara AY ERİŞEN (ÇG Üyesi)
103 Seda GAZİOĞLU (ÇG Üyesi)
104 Melike Huri YAVUZ (ÇG Üyesi)
105 Ebru AKSU (ÇG Üyesi)

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

Kurum/Kuruluş
Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü
Tarım İşletmeleri Genel
Müdürlüğü
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü
Eğitim
ve
Yayın
Dairesi
Başkanlığı
Eğitim
ve
Yayın
Dairesi
Başkanlığı
Eğitim
ve
Yayın
Dairesi
Başkanlığı
Şeker Dairesi Başkanlığı
Şeker Dairesi Başkanlığı
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Hayvancılık Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Meteoroloji Genel Müdürlüğü
Çölleşme ve Erozyonla Mücadele
Genel Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
Doğa Koruma ve Milli Parklar
Genel Müdürlüğü
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
İller İdaresi Genel Müdürlüğü
TUBİTAK
TUBİTAK
Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankası
Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankası
Türkiye Kalkınma ve Yatırım
Bankası
Ankara Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
Ankara Büyükşehir Belediyesi
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TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

No

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı

106 Hüseyin AĞDOĞAN (ÇG Üyesi)
107 Emre KOTAN (ÇG Üyesi)
108 İhsan POLAT (ÇG Üyesi)
109 Funda KAFADAR (ÇG Üyesi)
110 Abdullah GÖZE (ÇG Üyesi)
111 Doğan KÜTÜKÇÜ (ÇG Üyesi)
112 Mehmet Akif BELEN (ÇG Üyesi)
113 Yılmaz USTA (ÇG Üyesi)
114 Ali Osman KAPLAN (ÇG Üyesi)
115 Aylin GİRAY (ÇG Üyesi)
116 Cengiz AKBULUT (ÇG Üyesi)
117 Aylin Aydın ERTOP (ÇG Üyesi)
118 Selvan Erçin TÜRKÖZ (ÇG Üyesi)
119 Ali TEKKAYA (ÇG Üyesi)
120 Ali SERİNDAĞ (ÇG Üyesi)
121 Veysi Kağan YÜCEKAN (ÇG Üyesi)
122 Seher Şeyma DUMAN (ÇG Üyesi)
123 Pınar HAYKIR (ÇG Üyesi)
124 Ali Halis UYSAL (ÇG Üyesi)

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

Kurum/Kuruluş
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi
Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Erzurum Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Gaziantep BB Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
Gaziantep BB Su ve
Kanalizasyon İdaresi Genel
Müdürlüğü
Konya BB Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Konya BB Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Manisa Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Muğla Büyükşehir Belediye
Başkanlığı
Muğla BB Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Muğla BB Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Muğla BB Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Sakarya BB Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Sakarya BB Su ve Kanalizasyon
İdaresi Genel Müdürlüğü
Türkiye Sulama Kooperatifleri
Merkez Birliği
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T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

No

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı

125 Zafer ÖZKAN (ÇG Üyesi)
126 Şaban GÜVEN (ÇG Üyesi)
127 Nuri GÖKTEPE (ÇG Üyesi)
128 Rahmi ÇAKARIZ (ÇG Üyesi)
129 Kayhan ÖÇAL (ÇG Üyesi)
130 Kamil BAĞCI (ÇG Üyesi)
131 Gürsel ARAL (ÇG Üyesi)
132 Emre KALAYCIOĞLU (ÇG Üyesi)
133 Turgay AYTEKİN (ÇG Üyesi)
134 Erol ELÇİ (ÇG Üyesi)
135 Şadiye YALÇIN (ÇG Üyesi)
136 Ezgi ÖZDEMİR (ÇG Üyesi)
137 Harun GÖK (ÇG Üyesi)
138 İhsan EMİRALİOĞLU (ÇG Üyesi)
139
140
141
142

Mehmet ZEREN (ÇG Üyesi)
Sıddık ÖNLEN (ÇG Üyesi)
Abdullah Rıdvan ARICA (ÇG Üyesi)
Nurullah ÖZBEY (ÇG Üyesi)

143 Mustafa AYAZ (ÇG Üyesi)
144 Kadri YAŞAR (ÇG Üyesi)
145
146
147
148
149
150
151

Mehmet GÜLER (ÇG Üyesi)
Mustafa TEKE (ÇG Üyesi)
Gonca GÜLCAN (ÇG Üyesi)
Özgür BİLEN (ÇG Üyesi)
A. Ömer YULUĞ (ÇG Üyesi)
Melisa Y. TANRIÖVER (ÇG Üyesi)
Bülent ŞEN (ÇG Üyesi)

152 Abdullah ERİŞ (ÇG Üyesi)
153 Yasin ERKAN (ÇG Üyesi)

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

Kurum/Kuruluş
Türkiye Sulama Kooperatifleri
Merkez Birliği
Konya Bölgesi Sulama
Kooperatifleri Birliği
Basınçlı Sulama Sanayicileri
Derneği (BASUSAD)
Basınçlı Sulama Sanayicileri
Derneği (BASUSAD)
Basınçlı Sulama Sanayicileri
Derneği (BASUSAD)
Basınçlı Sulama Sanayicileri
Derneği (BASUSAD)
Basınçlı Sulama Sanayicileri
Derneği (BASUSAD)
Basınçlı Sulama Sanayicileri
Derneği (BASUSAD)
CTP Boru Üreticileri Birliği Kompozit Sanayicileri Derneği
CTP Boru Üreticileri Birliği Kompozit Sanayicileri Derneği
Su Elçileri Kadın Derneği
Su Elçileri Kadın Derneği
Tarımsal Kalkınma Vakfı
Çevre Kuruluşları Dayanışma
Derneği (ÇEKUD)
Çelik Boru Üreticileri Derneği
Çelik Boru Üreticileri Derneği
Akar-Su Müh. Müş. Ltd. Şti.
Akar-Su Müh. Müş. Ltd. Şti.
Bar-Su Proje Müh. Müş. Tic.
A.Ş.
Bar-Su Proje Müh. Müş. Tic.
A.Ş.
DOLSAR Mühendislik A.Ş.
DOLSAR Mühendislik A.Ş.
Su Pek Proje ve Müşavirlik A.Ş.
Su Pek Proje ve Müşavirlik A.Ş.
Yuluğ Mühendislik Ltd. Şti.
Yuluğ Mühendislik Ltd. Şti.
Mimar Mühendisler Grubu
Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD)
Türk Dünyası Mühendis ve
Mimarlar Birliği
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No

Çalışma Grubu Üyesi Adı, Soyadı

154 Murat SARAÇYAKUPOĞLU (ÇG Üyesi)
155 Hikmet AKKAYA (ÇG Üyesi)
156 Baran BAYTİMUR (ÇG Üyesi)
157 Kürşat YÜCEL (ÇG Üyesi)
158 Nevzat AKSU (ÇG Üyesi)
159 Yakup GÜLER (ÇG Üyesi)
160 Emrullah GÖKHAN (ÇG Üyesi)

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

Kurum/Kuruluş
Türk Dünyası Mühendis ve
Mimarlar Birliği
Türk Müşavir Mühendisler ve
Mimarlar Birliği
Türkiye İnşaat Sanayicileri
İşveren Sendikası (İNTES)
Tümaş - Türk Müh. Müş. ve
Müteahhitlik A.Ş.
Tümaş - Türk Müh. Müş. ve
Müteahhitlik A.Ş.
Mimar Mühendisler Grubu
Müstakil Sanayici ve İşadamları
Derneği (MÜSİAD)
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GİRİŞ
Dünya nüfusunun 1 milyara ulaşması yüzbinlerce yıl almakla birlikte, yaklaşık
200 yıl içinde yedi kat artmış ve bugün yaklaşık 7,6 milyar seviyesinde bulunmaktadır.
Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) 2019 yılı raporuna göre dünya nüfusunun 2050
yılına kadar 2 milyar artacağı ve 2100 yılında, 3,2 milyar artarak, 10,9 milyar ile zirveye
ulaşacağı beklenmektedir. Küresel iklim değişikliği ile birlikte küresel ölçekte yaşanan
salgınlar nedeniyle nüfus projeksiyonlarında revizyonlar yapılmakla birlikte, nüfus artışı
gıda güvenliği ve su ihtiyacının artmasına neden olacaktır. Dünyada açlığı ortadan
kaldırmak için yapılan çalışmalar 2005 yılı ile karşılaştırıldığında 2050 yılına kadar yılda
ilave 5 000 km3 suyun gerekli olacağını göstermektedir.
Tarım için sulamaya ihtiyaç duyan iklime sahip ülkelerde, yaşamın sürdürülmesi
ve tarımsal üretimin sağlanması için kişi başına ihtiyaç duyulan minimum ortalama su
miktarı ise 1 000 m3/yıl olarak kabul edilmektedir (FAO, 2003).
Yıllık su potansiyeli kişi başına 1 700 metreküpün altında olan Türkiye, su zengini
bir ülke değildir. Su kıtlığı risklerinin de gelecekte artması muhtemel görünmektedir.
İklim değişikliğinin, şehirleşmenin, turizm ve tarım gibi ekonomik faaliyetlerdeki artışın
etkileri bu durumu daha da ağırlaştırmaktadır. Bu durum, farklı kullanıcılar ve sektörler
arasında kıt su kaynaklarının yönetimini bir öncelik haline getirmektedir (UN WATER,
2021).
Ülkemizde yıllık ortalama yağış 450 milyar m3 (574 mm) olup, günümüz teknik
ve ekonomik şartları çerçevesinde, çeşitli maksatlara yönelik olarak kullanılabilecek
yerüstü suyu potansiyeli yılda ortalama 94 milyar m3, yeraltı suyu potansiyeli ise yılda
ortalama 18 milyar m3 olarak belirlenmiştir. Yılda ortalama toplam 112 milyar m3’lük
kullanılabilir su potansiyelinin yaklaşık 60 milyar m3’ü kullanılmakta olup, bunun da
%77'si tarımsal sulamada kullanılmaktadır. 2023 yılı projeksiyonunda sektörler arası su
paylaşımında sulamanın payının %64 oranına gerilemesi beklenmektedir (Şekil 1).

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi
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Şekil 1 Sektörlere Göre Su Tüketimi
Su kaynaklarının yönetiminde yeraltı ve yer üstü su kaynaklarının potansiyeli,
tarım bölgeleri esas alınarak mekânsal dağılımları, ekolojik koşullar ve sektörel baskıların
göz önünde bulundurularak su kullanımının ve tarımsal üretimin planlanması büyük
önem arz etmektedir.
Türkiye’de su kaynaklarının kısıtlı olması ve tüm sektörlerde talebin gün geçtikçe
artması, mevcut su kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Çevrenin doğal kaynaklarıyla birlikte bir bütün oluşturması, bütün planların
sürdürülebilir kalkınma felsefesine göre gerçekleştirilme gerekliliği ve su kaynaklarını
olumsuz etkileyen iklim değişikliği, suyun entegre yönetimini gerekli kılmaktadır.
Türkiye, Meksika, Endonezya ve Tayland ile birlikte en büyük sulama alanına
sahip ilk on ülke arasında yer almaktadır. Ülkenin toplam sulanabilir tarım arazisi, havza
master plan çalışmaları sonucunda 25,88 milyon hektar olarak tespit edilmiştir.
Su kaynağının miktarı, kalitesi, sulama arazisine olan mesafesi, cazibeli/pompajlı
iletim durumu; güncel sulama teknikleri, bitki deseni, arazinin toprak, topografya ve
drenaj vb. özellikler ekonomik sulanabilir arazi varlığı miktarına etki etmektedir.
Ülkemizde mevcutta kabul edilen ekonomik olarak sulanabilir arazi varlığı değeri olan
8,5 milyon ha rakamının gelişen ekonomik ve teknolojik şartlar dikkate alındığında artan
bir eğilim göstereceği değerlendirilmektedir. Halihazırda brüt 6,65 milyon ha alan için
sulama alt yapısı götürülmüş, geriye kalan 1,85 milyon ha için de çalışmalar devam
etmektedir (Şekil 2).

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi
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%78,2
%21,8

Sulanan alan (6,65 Mha)
Sulanamayan alan (1,85 Mha)

Şekil 2 Türkiye’nin Sulanabilir Alanlarının Mevcut Durumu
Türkiye’de sulama altyapısı götürülerek işletmeye açılan sulama alanlarının
%66’sı DSİ Genel Müdürlüğü (4,36 milyon ha), %19’u mülga Toprak-Su ve Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü (1,29 milyon ha) tarafından geliştirilen projelerle ve
%15’lik kısmı vatandaşların kendi imkânlarıyla yaptıkları Halk Sulamalarından (1
milyon ha) oluşmaktadır (Şekil 3).

Şekil 3 Türkiye’de Sulama Alanlarının Dağılımı

Ülke nüfusunun yaklaşık %7’si kırsal alanda yaşamakta ve 3,022,127 tarım
işletmesi bulunmaktadır (TUİK, 2021). Dolayısıyla sulama yatırımları; kırsal
kalkınmanın sürdürülebilir kılınmasında vazgeçilemez temel yatırımlardan ilki ve
lokomotifi olma özelliğini sürdürmektedir.
Entegre kırsal kalkınma projeleri; sürdürülebilirlik ilkesinden hareketle tarımsal
alt yapı hizmetleri başta olmak üzere sulama ve drenaj tesislerinin hızla tamamlanarak
entansif tarımın teşvik edildiği, pazar araştırması yapılarak ürün deseninin belirlendiği,
tarımsal desteklerin sulu tarıma yönlendirildiği ve yerel kalkınma kapasitesinin
güçlendirildiği kırsal alanda ekonomik, sosyal ve çevresel boyutta bütüncül bir
yaklaşımla kırsala götürülecek hizmetlerin planlamasını hedeflemektedir.

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi
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ÇALIŞMA GRUBUNUN MAKSADI
Küresel iklimsel dalgalanmaların etkisiyle yağışlardaki azalmaya bağlı olarak
yaşanan kuraklıklarla birlikte, salgın sürecinde suyun nedenli önemli olduğunu herkes
tarafından bir kez daha müşahede edilmiştir.
Su kaynaklarının etkin kullanımı ve yönetimi, sürdürülebilir kalkınma ve gıda
güvenliği için önem taşımaktadır. Tarımsal verimliliğin artırılmasında ve tarım
sektöründe katma değerin yükseltilmesinde su ve sulama yatırımları en önemli etken
konumundadır. Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, sulama projelerinin
en iyi şekilde yönetilmesini gerektirmektedir.
Bu noktada sektörel, kurumsal, bireysel bütün paydaşlar açısından tarımsal
sulamada suyun etkin kullanımını hedefleyen stratejilerin ve eylemlerin belirlenmesi
Tarımsal Sulama Çalışma Grubunun temel gayesidir. Diğer taraftan su potansiyeline
uygun ürün deseni ve destekleme politikalarının hayata geçirilmesi, tarımsal politika,
teşvik ve desteklerin belirlenmesinde çevre ve doğal kaynakların korunmasına öncelik
verilmesi, tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılması için
destekleme modelleri geliştirilmesi de öncelikli konular arasında ele alınmıştır.
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ÇALIŞMA GRUBUNUN KAPSAMI
Bu çalışma kapsamında, Türkiye’de tarımsal sulama konusunda mevcut durum,
yürürlükteki mevzuat, yapılan çalışmalar, plan, program ve belgeler, karşılaşılan
darboğazlar, karşı çözüm önerileri belgelenmiş, ileriye dönük stratejiler ve eylemler ile
uygulamaların hayata geçirilmesinde doğrudan sorumluluk yüklenecek ve işbirliği
yapılacak kurum ve kuruluşlar belirlenmiştir.
Tarımda suyun etkin kullanımı ilkesi doğrultusunda, kayıp ve kaçakların
azaltılması, sulamadan dönen suların yeniden kullanılması, bireysel farkındalığın
arttırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, sulama randımanının yükseltilmesi vb.
konuların bilimsel normlarla tekrar değerlendirilmesi, hedeflere ulaşılabilmek için çeşitli
tedbirlerin belirlenmesi, elde edilen kazanımları uzun vadede daha yüksek seviyelere
çekecek çalışmalar planlanması ve yapılan çalışmaların gelecek nesillere ışık tutması
öngörülmüştür.
Çalışma Grubunda; Tarım ve Orman Bakanlığının bağlı ve ilgili kuruluşlarının
temsilcileri, 66 farklı üniversiteden 141 akademisyen, ilgili kamu kurum ve
kuruluşlarından, 38 ulusal sivil toplum kuruluşundan,32 özel sektör, büyükşehir
belediyelerinden ve su kanalizasyon idarelerinden temsilciler ile su kullanıcılarının da
dahil olduğu tüm paydaşlarla birlikte çalışılmıştır.
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YASAL DAYANAK
1. Su Şurası, 17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği doğrultusunda, Bakanlığımızın kısa, orta ve
uzun dönem su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak amacıyla Tarım ve
Orman Bakanlığı tarafından düzenlenmektedir.
Bu stratejiler doğrultusunda çiftçilerimizden akademisyenlerimize, sivil toplum
kuruluşlarından bürokratlarımıza kadar su ile ilgili tüm paydaşlarımız ile birlikte su
yönetim politikası belirlenmesi amaçlanmaktadır.
Şura kapsamında yer alan 11 çalışma grubundan birisi olan Tarımsal Sulama
Çalışma Grubunda ele alınan konular, T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe
Başkanlığınca 11. Kalkınma Planı (2019-2023) Özel İhtisas Komisyonlarından “Tarımda
Toprak ve Suyun Sürdürülebilir Kullanımı Özel İhtisas Komisyonu Raporu”, “Su
Kaynakları Yönetimi ve Güvenliği Özel İhtisas Komisyonu Raporu” kapsamında ana
başlık, “Tarım ve Gıdada Rekabetçi Üretim Özel İhtisas Komisyonu Raporu” ilişikili
başlık olarak ele alınmaktadır.
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HAZIRLANMA SÜRECİ
Şura hazırlık sürecinde kamu kurum ve kuruluşları, akademisyenler, ulusal sivil
toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerin temsilcilerinden oluşan Tarımsal Sulama
Çalışma Grubu aşağıda tarihleri verilen 6 çevrimiçi toplantı gerçekleştirmiştir.
Toplantı Takvimi:
1. Toplantı: 6 Mayıs 2021
2. Toplantı: 20 Mayıs 2021
3. Toplantı: 3 Haziran 2021
4. Toplantı: 17 Haziran 2021
5. Toplantı: 24 Haziran 2021
6. Toplantı: 1 Temmuz 2021
Ayrıca, Çalışma Grubu altında belirlenen 10 adet alt başlık kapsamında Alt
Çalışma Grubu oluşturulmuş ve bu gruplar kendi içinde oluşturulan e-posta grupları
yoluyla interaktif katılım sağlamıştır.
Çalışma belgesine altlık oluşturacak dokümanlar e-posta grupları üzerinden
üyelerle paylaşılarak katkıları alınmıştır. Yapılan toplantılarda bu belgeler detaylı olarak
tartışılarak çalışmanın kapsamı ve içeriği oluşturularak çalışma belgesine son şekli
verilmiştir.
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MEVCUT DURUM

1.

Tarımsal Sulamada Kurumsal Yapı ve Sorumluluklar
Su kaynaklarının yönetiminde en önemli unsur, tarımsal sulamada suyun iletimi

ve dağıtımı sırasındaki kayıpların önlenmesi ve sulanan alanlardaki fazla su talebinin
azaltılarak suyun etkin kullanılmasının sağlanması ve riskin azaltılmasıdır. Bu nedenle,
toprak ve su kaynaklarının tarımsal açıdan korunarak sürdürülebilir kullanımının
sağlanması, mevcut ve gelecekte inşa edilecek sulama projelerinin en iyi şekilde
yönetilmesini gerektirmektedir.
Ülkemizde su kaynaklarının yönetimi ve sulama projelerinin hayata geçirilmesi
ve desteklenmesi konularında farklı kurum ve kuruluşlar yetki sahibidir. Bu kurumların
kendi sorumluluk alanları çerçevesinde geliştirdikleri yaklaşımlar, ilgili mevzuat ve sahip
oldukları deneyimlerin farklılığı sulama projelerine olan yaklaşımları da farklı
kılmaktadır.
Ülkemizde su kaynaklarının kullanımına, korunmasına işletimine yönelik en
önemli kuruluşlardan bir tanesi olan Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü haricinde pek çok
kurum ve kuruluş bu alanda faaliyet göstermektedir. Özellikle tarımsal sulama
projelerinde DSİ dışında kamu tarafından hayata geçirilen sulama projeleri
incelendiğinde 1970-1980 yılları arasında Mülga Topraksu Genel Müdürlüğü ve 19852005 yılları arasında sulama suyu ihtiyacı 500 l/sn olan tesislerin kurulumunda Köy
Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından pek çok sulama projesinin hayata geçirildiği
bilinmektedir. Yine 13 Ocak 2005 tarihli ve 5286 Sayılı “Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğünün Kaldırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun”un yürürlüğe girmesiyle sulama projeleri büyükşehir belediyelerince, büyükşehir
belediyelerinin olmadığı illerde ise İl Özel İdarelerince hayata geçirilmektedir. Ayrıca, 1
numaralı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Tarım Reformu Genel Müdürlüğüne
tarımsal sulamada verimliliği arttırma, uygun sulama tekniklerinin kullanılmasını
sağlama ve toprak kaynaklarını korunma görevi verilmiştir. DSİ tarafından hayata
geçirilen ya da planlanan çalışmaların takibi yapılabilirken tarihsel süreç içinde yetki
değişimi nedeniyle mülga kuruluşlarca hayata geçirilen sulama projelerinin tespiti ve
takibi kolay olmamaktadır.
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Diğer taraftan, DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan sulama tesislerindeki
işletme ve bakım faaliyetleri, 15.07.2018 tarih ve 30479 sayılı Resmi Gazetede
yayımlanarak yürürlüğe giren “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, İlişkili Kurum ve Kuruluşlar İle
Diğer Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında” 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı
Kararnamesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün görev ve yetkileri başlıklı 121.
Maddesinin (i) fıkrası hükmü uyarınca işletme, bakım ve yönetim sorumluluklarını
devraldıkları sulama sahası içerisinde, 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu uyarınca
sulama birlikleri, 1163 sayılı Kanun uyarınca sulama kooperatifleri ve kendi mevzuatları
uyarınca diğer tüzel kişilikler tarafından yürütülmektedir.
Ülke kaynaklarının doğru anlamda kullanılması açısından önem arz ederken
yapılacak projeksiyon ve öngörülere de dayanak oluşturacak tarımsal araştırma
faaliyetleri kapsamında; öz kaynaklarımızı kullanarak stratejiler ve iklimle uyumlu
sürdürülebilir üretim tekniklerin geliştirilmesi, daha az su tüketen bitkilerin
desteklenmesi, kuraklığa toleransı yüksek çeşitlerin geliştirilmesi, atık suların sulamada
kullanımı ve yönetimi, tarımsal çevrenin korunmasını özendirici kırsal kalkınma
programları ile tarımsal desteklerin yaygınlaştırılması, enerji, su ve gübre gibi önemli
girdilerde tasarrufu sağlayıcı alternatif teknolojilerin geliştirilip, yaygınlaştırılması,
yüksek kalite standartlarında ürünler ve temiz kaynaklar (toprak, su) elde edilmesi
noktasında; kısacası toprak ve su varlıklarımızın yönetimi ve korunumu açısından
yapılacak her türlü plan, proje ve faaliyetlere yönelik Ar-Ge çalışmaları Tarımsal
Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) ve Üniversiteler aracılığıyla
yapılmaktadır.
Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığı, çiftçi eğitimi,
tarımsal yayım, danışmanlık ve hizmet içi eğitim hizmetlerini yürütmektedir. Bu
kapsamda üniversitelerin ve araştırma kuruluşlarının geliştirdikleri tarımsal yeniliklerin
çiftçilerimize ulaşmasının ve uygulanmasının sağlanması, yeniliklere açık genç nüfusun
tarımsal üretime kazandırılması, etkin ve verimli sulama sistemlerinin kullanımının
yaygınlaştırılması, tarımda kadın girişimciliğinin güçlendirilmesi, iklim değişikliği ve
kuraklıkla mücadelede farkındalık oluşturma ve bilinçlendirme, iyi tarım uygulamaları
ve

nitrat

kirliliğinin

önlenmesi

konularında

eğitim

ve

yayım

faaliyetleri

gerçekleştirmektedir. Gerçekleştirilen faaliyetlerin daha etkili ve sonuçlarının
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sürdürülebilir olması için ilgili kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler, sivil toplum
kuruluşları ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmaktadır.

2.

Sulamada Su Kaynakları ve Sürdürülebilir Kullanımı
Dünyada nüfus artışı ve artan refah ile gıdaya ve dolayısıyla tarımsal suya olan

ihtiyaç artmakta, paralelinde yeterli miktar ve kalitede su arzı azalmaktadır. Ayrıca, iklim
değişikliğinin yarattığı kuraklık veya sel etkisiyle ekosistem üzerinde olumsuz etkiler
ortaya çıkmaktadır. Suya olan ihtiyacın artmasıyla su kaynaklarının geliştirilmesi,
alternatif su kaynaklarının yaratılması, suyun istenilen yer ve zamanda, istenilen miktar
ve nitelikte bulundurulması, sektörler arasında tahsisi, kayıp ve kaçakların kontrolü,
kullanılmış suların yeniden kullanımına yönelik çözüm önerileri aranmaktadır.
Havzalardaki su kaynaklarının sürdürülebilir ve entegre bir anlayış içerisinde
yönetimi için fiziki, sosyal, ekonomik, yasal ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi,
plan ve stratejiler geliştirilerek uygulamaya konulması, böylece iklim değişikliği ve doğal
afetlerin olası etkilerini azaltarak, su kullanım verimliliği ve tasarrufunun arttırılması
gereklidir.
Dünyada yeraltı ve yerüstü olmak üzere toplam kullanılabilir suyun sektörler
bazındaki dağılımı yıldan yıla ve sektör gelişimlerine bağlı olarak kıtalar bazında
değişiklik göstermektedir. Suyun temel kullanıcısı olan evsel (içme kullanma),
endüstriyel ve tarımsal sektörlerin, dünya genelindeki su kullanım miktarlarına
bakıldığında tarımsal kullanım %70, endüstriyel kullanım %20, evsel kullanım ise %10
civarındadır. Nehir havzalarının yönetim planlarının hazırlanmasında sektörel arz-talep
dengesinin kurulması son derece önemlidir ve çoklu faktörlerin incelenmesini
gerektirmektedir.
Onuncu Kalkınma Planı’nın 4. Alt bileşeni “Su Havzaları Bazında Su Bütçesi
Çalışmaları Yapılması” çerçevesinde; kantite ve kalite açısından havza su potansiyelinin
belirlenmesinde, ölçme ve izleme ağının (hidrolojik döngü unsurları, kimyasal ve
biyolojik su kalitesi, düşey hava hareketleri, iklim değişikliği izlemeleri vs.)
güçlendirilmesi ve verilerin güncellenmesi gereklidir. Böylece, mevcut durum net olarak
ortaya konulacak, kaynakların korunması ve geliştirilmesinde doğru önlemler
alınabilecektir.
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2.1.Yüzey Suları Kullanımı
Ülkemizde yeraltı ve yerüstü olmak üzere toplam kullanılabilir 112 milyar m3
suyun sektörler bazındaki dağılımı yıldan yıla değişiklik göstermektedir. Nüfustaki hızlı
artış, sanayileşme ve bunun sonucunda ortaya çıkan aşırı tüketim ile kirletme, verimsiz
sulama teknikleri ve küresel iklim değişikliği su kaynakları üzerindeki rekabeti daha da
arttırmakta, su kaynaklarının geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır.
Yerüstü (nehirler, doğal ve yapay göller, vb. ile kıyı şeridi de dahil olmak üzere)
ve yeraltı su kaynaklarının kantitatif ve kalitatif olarak bütüncül havza yönetimi anlayışı
içinde korunması, geliştirilmesi ve kullanımına yönelik olarak ilgili politikalar ile ulusal
izleme ağının kurulmasına ilişkin usul ve esasların oluşturulmasına Onuncu Kalkınma
Planı ile birlikte etkili biçimde başlanmıştır. Ancak, endüstriyel tarım uygulamaları ve
iklim değişikliğinin etkileri, sürdürülebilir toprak ve su yönetimini negatif yönde
etkilemekte, güvenilir gıdaya erişimde kısıt, çevresel ve sosyal boyutta riskler ortaya
çıkmaktadır. Endüstriyel üretim ve yerleşim yerlerinde atık su arıtma tesisi bulunmaması
ya da doğru işletilmemesi son yıllarda su kaynaklarında yoğun kirlilik oluşturmaktadır.
Ne yazık ki yapılan denetimlerin ve cezaların yetersiz olduğu görülmektedir. Bu konuda
atılacak ciddi adımlara ihtiyaç vardır.
Türkiye’nin yüzey suyu potansiyeli DSİ verilerine göre 170 ,989 ,300. 000 m3’tür
(1981-2010 yılları arası ortalama). SYGM’nin verilerine göre (2016) kullanılan suyun
39.0 milyar m3’ü (%72.2), yerüstü sularından kullanılmaktadır. Yüzey su kaynakları
ağırlıklı olarak sulama suyu olarak kullanımın yanı sıra, içme-kullanmada, hayvancılıkta,
su ürünleri üretiminde, endüstriyel üretimde, madencilik ve termoelektrik güç üretiminde
kullanılmaktadır. Ancak, hangi sektörde ne miktarda yüzey suyu kullanıldığına ilişkin
herhangi bir veriye ulaşılamamıştır.
Yüzey su kaynakları; kalite ve kirlilik (sedimantasyon, yüzey akışı, erozyon,
çözünmüş oksijen, pH, sıcaklık, çürümüş organik maddeler, tarım ilaçları ve gübreler,
zehirli ve tehlikeli maddeler, yağlar, gres ve diğer kimyasallar, deterjanlar ve çöp gibi)
problemleri ile yüz yüze olup kullanım baskısı sürekli olarak artmakta, beslenme
havzalarındaki olumsuzluklar ve zaman içerisinde meydana gelen olumsuz değişimler,
iklim kaynaklı yağış rejimlerindeki değişimlerden büyük oranda etkilenmektedir.
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Yüzey su kaynaklarının güçlü yanları aşağıdaki şekilde sıralanmıştır.


Yüzeysel su kaynaklarının çeşitliliği (çay, dere, ırmak, baraj, göl, gölet vb.)



Sınırlı endüstriyel faaliyetler



Membadaki barajlar tarafından kontrol edilen su nedeniyle düşük taşkın riski



Su rezervinin değerlendirilebilecek geniş sulanabilir tarım alanları



Artan su kaynakları geliştirme projeleri (yeni depolama yapıları ve drenaj havzası
ıslah projeleri)



Su kaynaklarının korunmasına ve etkin kullanımı için kamu ve bireysel çalışmalar
bulunması



Yerel, bölgesel ve ulusal çapta su kaynaklarının korunmasına, iyi yönetimine ve
etkin kullanımına yönelik bireysel, kamusal ve özel sektör katılımın olması



Nüfusun tamamına yakın bölümü güvenilir içme-kullanma suyuna sahip olması



Güvenli ve yenilenebilir şekilde yeraltı suyu geliştirilebilir.
2.2.Yeraltı Suyu Kullanımı
Ülkemizin tüketilebilir yerüstü ve yeraltı su potansiyeli toplamı yıllık 112 milyar

m3 ’tür. Ülkemizde, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinden sorumlu olan kamu
kurum ve kuruluşlarının günümüz itibarıyla geliştirdikleri projeler sonucu çeşitli
maksatlara yönelik yıllık su tüketimi, potansiyelin %51’ine yani 57,3 milyar m3 'e
ulaşmıştır. Bu suyun 43,9 milyar m3'ü (%76,7) sulama, 13,3 milyar m3’ü (%23,3) ise içme
- kullanma ve sanayi suyu ihtiyaçlarının karşılanmasında kullanılmaktadır. Tüketilen
suyun 40,68 milyar m3’ü (%71) yer üstü sularından (YÜS), 16,62 milyar m3’ü (%29) ise
yeraltısularından (YAS) sağlanmaktadır.
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Tablo 1 Mevcut Toplam Sektörel Su Kullanımları (YÜS + YAS)
Sulama
hm3/yıl
33.233
10.750
43.983
76,7

YÜS
YAS
Toplam (YÜS+YAS)
Oran (%)

İçme Kullanma
ve Sanayi
hm3/yıl
7.445
5.870
13.315
23,3

Toplam
hm3/yıl
40.678
16.620
57.298
100,0

YÜS Sektörel Su Kullanımları
7.445; 18%
SULAMA
İÇME KULLANMA VE
SANAYİ
33.233; 82%

Şekil 4 Mevcut Sektörel Yerüstü Su Kullanımlarının Dağılımı (YÜS)

YAS Sektörel Su kullanımları
SULAMA

5.870; 35%
10.750; 65%

İÇME KULLANMA
VE SANAYİ

Şekil 5 Mevcut Sektörel Yeraltı Suyu Kullanımlarının Dağılımı (YÜS)

Tablo 2 Yüzey sularının havzalar bazında yıllık kullanımı
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Havza
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Toplam
%

Havza
Meriç-Ergene
Marmara
Susurluk
Kuzey Ege
Gediz
Küçük Menderes
Büyük Menderes
Batı Akdeniz
Antalya
Burdur
Akarçay
Sakarya
Batı Karadeniz
Yeşilırmak
Kızılırmak
Konya Kapalı
Doğu Akdeniz
Seyhan
Asi
Ceyhan
Fırat Alt
Dicle Alt
Doğu Karadeniz
Çoruh
Aras
Van

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

Sulama
hm3/yıl
971
519
1.070
467
622
968
1.554
715
1.316
206
289
419
142
1.276
2.015
4.601
1.604
1.906
732
1.609
6.877
1.335
20
361
1.069
570
33.233
81,7

İçme
Kullanma ve
Sanayi
hm3/yıl
190
1.705
348
97
229
253
237
153
88
31
57
471
151
138
350
357
449
227
211
171
754
432
169
31
38
108
7.445
18,3

Toplam
hm3/yıl
1.161
2.224
1.418
564
851
1.221
1.791
868
1.404
237
346
890
293
1.414
2.365
4.958
2.053
2.133
943
1.780
7.631
1.767
189
392
1.107
678
40.678
100
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Tablo 3 Havzalar bazında yıllık yeraltı suyu potansiyeli
Havza No Havza

Beslenim

Emniyetli
Rezerv
hm3/yıl
498,2
210,7
585,9
212,9
866,9
179,2
761,5
316,7
576,3
89,5
345,4
1.545,2
607,6
872,8
1.762,9
2.023,0
70,5
749,9
289,5
533,5

hm3/yıl
1
Meriç-Ergene
573
2
Marmara
827
3
Susurluk
848
4
Kuzey Ege
671
5
Gediz
1.156
6
Küçük Menderes
717
7
Büyük Menderes
641
8
Batı Akdeniz
642
9
Antalya
4.367
10
Burdur
393
11
Akarçay
345
12
Sakarya
2.226
13
Batı Karadeniz
2.164
14
Yeşilırmak
2.286
15
Kızılırmak
2.116
16
Konya Kapalı
2.597
17
Doğu Akdeniz
356
18
Seyhan
2.729
19
Asi
798
20
Ceyhan
4.497
Fırat Alt
4.651
21
3.763,7
Dicle Alt
2.202
22
Doğu Karadeniz
653
490,9
23
Çoruh
47
20,0
24
Aras
1.228
294,4
25
Van
470
148,2
Toplam
40.199
~ 18.000
* 2019 sonu itibariyle resmi tahsis verileridir.

Tahsis
hm3/yıl
594
442
477
349
582
439
713
484
453
207
287
1.337
135
325
941
2.450
284
383
570
745
4.026
178
4
161
53
16.620*

Türkiye’nin yer altı suyu Kaynaklarının mevcut durumu aşağıda havza bazında
tablo ve harita olarak verilmiştir.
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Tablo 4 Havzalar bazında yeraltı suyu işletme rezervi
Havza Adı

Havza No

Meriç-Ergene
Marmara
Susurluk
Kuzey Ege
Gediz
Küçük Menderes
Büyük Menderes
Batı Akdeniz
Antalya
Burdur
Akarçay
Sakarya
Batı Karadeniz
Yeşilırmak
Kızılırmak
Konya
Doğu Akdeniz
Seyhan
Asi
Ceyhan
Fırat-Dicle
Doğu Karadeniz
Çoruh
Aras
Van
Toplam

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Yer altı suyu İşletme Rezervi
(hm3/yıl)
498,2
210,7
585,9
212,9
866,9
179,2
761,5
316,7
576,3
89,5
345,4
1545,2
607,6
872,8
1762,9
2023
70,5
749,9
289,5
533,5
3763,7
490,9
20,0
294,4
148,2
17815,3

Önceki yıllarda ova bazlı yapılmış olan hidrojeolojik etüt çalışmalarından son
yıllarda havza bazlı çalışmalara geçilerek, havza bazlı hidrojeolojik etüt çalışmalarına
başlanmıştır. 2016-2017 yıllarında Master Plan kademesinde tüm havzaların
hidrojeolojik etütleri tamamlanmıştır. Havza bazlı olarak Akarçay, Gediz ve Burdur
Havzalarının hidrojeolojik etütleri tamamlanmıştır. 2019 yılında Kızılırmak Havzası,
2020 yılında da Marmara, Antalya, Batı Karadeniz, Doğu Karadeniz ve Doğu Akdeniz
Havzalarının hidrojeolojik etüt çalışmalarına başlanmıştır. 2021 ve 2022 yıllarında da
havza hidrojeolojik etüt çalışmalarına devam edilecek olup, hedef 2023 yılına kadar tüm
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Türkiye’nin havza bazında hidrojeolojik etütlerinin tamamlanmasıdır. Havzaların
hidrojeolojik etütlerini gösteren harita aşağıda verilmiştir.

Şekil 6 Türkiye’de hidrojeoloji etüt çalışmaları

Yeraltı suyu sulama tesislerinin açık kanal sistemden borulu şebeke sistemine
dönüştürülme çalışmaları devam etmektedir. Son yirmi yıldır bütün tahsisler damla veya
yağmurlama sulama modüllerine göre yapılmaktadır. Daha önceki yıllarda açık kanal
sulama yapan sulama kooperatiflerinin borulu şebeke sistemlerine dönüştürülmesi
çalışmaları da İl Özel İdareleri, Büyük Şehir Belediyeleri veya İl Özel İdarelerine ödenek
aktarılması yoluyla, dolaylı olarak DSİ tarafından yapılmaya devam edilmektedir.
Aşağıda verilen Şekilde de görüldüğü üzere, 2020 sonu itibarıyla sulama
kooperatiflerinde basınçlı sistem sulama oranı yaklaşık %62 ‘dir.
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Şekil 7 Sulama kooperatiflerinde basınçlı sistem oranı

Yer altı sularının Kirlenmeye ve Bozulmaya Karşı Korunması Hakkında
Yönetmelik uyarınca Ülkemizdeki tüm havzalarda yer altı suyu kütlelerinin belirlenmesi
çalışmaları yürütülmektedir. Bu kapsamda bugüne kadar 24 havzanın yer altı suyu kütlesi
belirlenmiş olup, Fırat ve Asi Havzalarının kütleleri önümüzdeki dönemde
belirlenecektir. Kütlesi belirlenen havzalarda yer altı suyu kütlelerinin kalite ve miktar
durumu ortaya konmuştur. Buradaki amaç kötü durumdaki yer altı suyunun iyi duruma
getirilmesi, iyi durumdaki yer altı sularının iyi durumunun korunmasıdır. Bu amaç
doğrultusunda, her bir kütle kalite ve miktar açısından izlenmeye başlanmış ve kütlelerin
durumu takip altına alınmıştır.
Ayrıca, DSİ tarafından 1960’lı yıllardan itibaren yer altı suyu seviyeleri aylık ve
mevsimlik periyotta rasat kuyularından izlenmektedir. Uzun yıllar izlenen yer altı
sularının seviyelerinin sürekli bir düşüş eğiliminde olduğu da aşağıda verilen örnek
izleme grafiklerinde de gözlenmektedir. Havza ölçeğinde rasat kuyularının durumu Tablo
5’de verilmiştir.
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Tablo 5 Havza ölçeğinde rasat kuyularının durumu

Havza No

Havza Adı

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
Toplam

Meriç Ergene
Marmara
Susurluk
Kuzey Ege
Gediz
Küçük Menderes
Büyük Menderes
Batı Akdeniz
Antalya
Burdur Göller
Akarçay
Sakarya
Batı Karadeniz
Yeşilırmak
Kızılırmak
Konya Kapalı
Doğu Akdeniz
Seyhan
Asi
Ceyhan
Fırat Dicle
Doğu Karadeniz
Çoruh
Aras

Yer Altı Suyu Seviye Gözlem Kuyuları
Aylık ve Anlık
Mevsimlik Seviye
Seviye Ölçümü
Ölçümü Yapılan
Yapılan Kuyular
Kuyular
39
25
52
15
55
109
44
28
67
85
56
92
84
37
38
74
73
73
13
18
44
9
212
252
*
31
53
201
184
633
255
170
10
34
38
67
23
31
57
12
177
175
2
*
2
4
34
54
1396
2198

Her türlü yer altı suyu kullanılmak suretiyle faaliyetlerin yürütülmesinde ruhsat
almaksızın su kuyusu açtırmanın cezası; 167 sayılı Yeraltı suları Hakkında Kanun, yasal
olmayan kuyular hakkında nasıl bir idari yaptırım uygulanacağı 18. maddenin (a)
fıkrasında açıklanmıştır. Aynı şekilde belgeli kuyu sahiplerinin belge şartlarına
uymamasının tespiti halinde de 18 (b) maddesi çerçevesinde idari para cezası uygulanıp,
kuyular kapatılmaktadır. Son beş yılda DSİ Bölge Müdürlüklerimizden izin alınmadan
açılan belgesiz kuyular için İlgili Kanun gereğince idari para cezası kesilen toplam yer
altı suyu kuyu adedi 10 ,243'tür.
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3.

Su Kullanıcı Örgütleri
Ülkemizde gerçekleştirilen sulama projelerinin işletme, bakım ve yönetim

hizmetlerinin yürütülmesinde üç ana yol izlenmektedir. Bunlar; Devlet sulama
işletmeciliği, su kullanıcı teşkilatları ve yerel yönetimlerce yapılan sulama işletmeciliği
ve

Kamu–Özel

sektör

işbirliği

ile

gerçekleştirilen

işletmecilik

şeklinde

nitelendirilmektedir. Bu çerçevede ele alındığında, DSİ Genel Müdürlüğü, işletme ve
bakımla ilgili genel ilke ve politikaları belirleyerek uygulayıcı birimleri ile birlikte bu
ilkeler çerçevesinde hizmetleri ya doğrudan kendisi yürütmekte ya da yasanın amir
hükmü uyarınca ve yine yasanın öngördüğü koşulları sağlayarak hizmetlerin
yürütülmesini, gerçek ve tüzel kişiliklere devredebilmektedir. Bu tesisler başta Sulama
Birlikleri olmak üzere Sulama Kooperatifleri, Belediyeler, Köy Tüzel Kişilikleri ve diğer
su kullanıcı teşkilatları olarak adlandırılan Köylere Hizmet Götürme Birlikleri, Tarımsal
Kalkınma Kooperatifleri gibi tarımsal amaçlı kurulmuş kuruluşlar ve kendi
sorumluluğundaki arazilere su dağıtımını yapan Üniversitelere devredilebilmektedir.
3.1. Sulama Tesislerinin İşletme, Bakım ve Yönetim Sorumluluğunun Devri
ve Devredilen Sorumluluklar
DSİ'nin inşa ederek işletmeye açtığı sulama tesislerinde 1960'lı yıllardan bu yana
uygulanan ve uygulama alanı giderek gelişen, bir ölçüde hizmetlere çiftçi katılımını
sağlayan, genelde yedek ve tersiyer kanal kademesindeki işletme ve bakım hizmetlerinin
çiftçiler tarafından yürütülmesi amacını güden ve "Sulayıcı Grubu" adı verilen bu çalışma
1993’den sonra yerini tam devire bırakmıştır.
Sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun faydalananlara
devri 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
görev ve yetkileri başlıklı 121. Maddesinin (i) fıkrası hükmü uyarınca yapılmaktadır.
Sulama tesislerinin faydalananlara devri konusunda yasaya göre izlenen ana kural,
sulama tesislerinin mülkiyetinin değil, işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun devri
olmaktadır.
Devir işlemi, DSİ tarafından inşa edilmiş veya halen inşa edilmekte olan ya da
başka kurumlar tarafından inşa edilmiş ve DSİ tarafından devralınmış olan tesislerin,
mülkiyeti DSİ’ye ait olmak üzere, işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğunun
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ilgili mevzuat ve taraflar arasında akdedilen “devir sözleşmesi” çerçevesinde su
kullanıcısı teşkilatlara ve/veya mahalli yönetimlere bırakılmasını ifade etmektedir.
DSİ'nin devir çalışmaları, DSİ tesislerinden faydalananların istekleri yönünde ve
gönüllülük ilkesi çerçevesinde yürütülmektedir. Ancak, Tüzel kişiliği oluşmuş her
kurum/örgüt sorumlu olduğu alandaki tesisi devralmaya gönüllü olarak talip olsa da bu
kurum/örgütlerde bazı nitelikler aranmaktadır. Talepler devir kriterlerine göre
değerlendirilmekte, uygun görülmesini müteakiben Bakanlığa teklif sunulmakta ve
Bakanlık Makamının Olur’u alınmaktadır.
Bu çerçevede, tesisin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu üstlenmiş olan
teşkilat tarafından, esas itibarıyla;
“Genel Sulama Planlaması” kapsamında, sulama beyannamelerinin toplanması,
sulanacak alan ve bitki deseninin öngörüsü, sulama sezonunda ihtiyaç duyulacağı
öngörülen sulama suyu miktarının tespiti, mevcut su potansiyeli ile sulama suyu
ihtiyacının karşılaştırılması ve su kullanım protokolü ile sulamaya tahsis edilecek su
miktarının belirlenmesi;
“Su Dağıtımın Programlanması ve Uygulama" çalışmaları kapsamında, su istek
kartlarının toplanması, su dağıtımının programlanması, suyun eşit, adil ve güvenilir bir
şekilde dağıtımı, şebekeye alınan, kullanılan ve tahliye edilen su miktarının ölçülmesi,
kontrolü ve yönetimi;
“Tesisin Fonksiyon ve İşlevlerinin Sürdürülebilir Kılınması Çalışmaları”
kapsamında, bakım ve onarım ihtiyaçlarının giderilmesi,
“İşletme Düzeninin Kurulması ve Yönetimsel Sorumluluklar” kapsamında ise,
personel, araç, iş makinası ve ekipman parkı yönetimi, tesis ve mütemmim cüzün
korunması, koruyucu güvenlik tedbirlerinin kontrolü ve mesaha çalışmalarının yerine
getirilerek tüm bu işleyişin sürdürülebilir kılınması için gerekli finansal döngünün
sağlanması amacıyla da su kullanım hizmet bedelinin (işletme ve bakım ücretinin)
tahakkuk ve tahsilatının sağlanması beklenmektedir.
Bu sebeple tesisten faydalanacakların çoğunluğunun görüşleriyle birlikte tesisi
devralmak isteyen su kullanıcı teşkilatın DSİ’nin belirleyeceği standartlara uygun bir
işletme düzeni kurabilecek nitelik ve imkânlara sahip olması da büyük önem taşımaktadır.
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Sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluğunun su kullanıcı
kurum\kuruluşlara devri aşamasında, tesisin bulunduğu bölgenin sosyal yapısı ve
çiftçinin alışkanlıklarının yanı sıra tesisin açık kanal ve/veya borulu şebekeli olması, su
alma şeklinin cazibeli ve/veya terfili olması, işletmeye açıldığı yıla göre bakım, onarım
ve yenileme ihtiyacının fazla veya az olması gibi değişen hususların ortaya çıkardığı
ihtiyaçların, teknik ve ekonomik karşılanabilirliğini sağlayacak kurumsal kapasitenin de
değerlendirilmesi gerekmektedir.
Sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluğu, kurumsal kapasiteleri
ve sürdürülebilir sulama işletmeciliği bakımından problemlerin yaşanmasıyla birlikte ,
çiftçilerimizin mağduriyetlerini ifade eden başvuruların artması nedeniyle çok zorunlu
kalınmadığı takdirde Köy Tüzel Kişiliklerine devir tercih edilmemektedir.
DSİ tarafından işletilen veya yeni işletmeye açılacak sulama tesisleri, tesisleri
devralmak isteyen idarelerin talebi ve DSİ’nin teklifi üzerine Bakanlık Makamının Onayı
ile Büyükşehir Belediye Başkanlığı görev alanı içinde kalan yerlerde Yatırım İzleme ve
Koordinasyon Başkanlıklarına (YİKOB tarafından devralınan sulama tesisleri Su ve
Kanalizasyon İdarelerine veya İlçe Belediyelerine devredilebilir) ve/veya Büyükşehir
belediyesi dışında kalan yerlerde ise Belediyelere veya İl Özel İdarelerine
devredilebilmektedir.
Ancak, gerek Belediyelerde gerekse İl Özel İdarelerinde yönetim kademesinin
değişmesiyle birlikte, sulama tesislerinin işletilmesi sürecine farklı yaklaşılabildiği, hatta
birçoğunda vazgeçildiği görülmektedir.

Böylesi bir durumda yeniden bir sulama

birliğinin kurulamayacak olması sebebiyle, tesisin işletmesi DSİ’de kalacak, DSİ’nin de
kendi idari imkânlarıyla tesisi işletme, bakım ve onarım sürecini yönetmesi mümkün
olamayacaktır. Ayrıca Belediye işletmeciliğinde personel yoğunluğunun fazla olması
sulama maliyetini yükseltebilmektedir.
Sulama Birliklerinin haricindeki diğer su kullanıcı teşkilatların su kullanımı,
tesislerin bakım ve onarımı ve mali işleyiş bakımından takibi, kontrolü, denetimi ve
yaptırım uygulamaları, bu teşkilatların kendi bağlı oldukları mevzuatları sebebiyle
mümkün olamamaktadır. Su kullanım hizmet bedelini belirleme dahil olmak üzere
uygulama esasları da devir sözleşmesine rağmen sulama birliklerinin dışındaki diğer su
kullanıcı teşkilatlarda büyük farklılıklar göstermektedir.
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Sulama Birlikleri, 6172 Sayılı Kanun’un 10. maddesinin 3. fıkrasına göre
gelirlerinin tamamını, işletme, bakım, onarım ve yönetim sorumluluğu devralınan tesis
için sarf etmek durumundadır. Ancak diğer teşkilatlar için böyle bir zorunluluk olmadığı
gibi uygulamada takip ve kontrolü de mümkün olamamaktadır.
Tablo 6 DSİ’ce Geliştirilen Sulama Tesislerinin Devir Durumu
Kurum/Kuruluş
Sulama Birliği
Kooperatif (YÜS)
Belediye
Köy Tüzel Kişiliği
Diğer
Toplam

Kurum-Kuruluş
Sayısı (Adet)
193
299
146
180
21
839

Devredilen Alan
2.214.354
153.092
150.398
34.915
24.217
2.576.976

Devredilen Alanın
Dağılımı (%)
85,9
5,9
5,8
1,4
0,9
100

2020 yılı başı itibarıyla 1.151 sulama tesisinin işletme, bakım ve yönetim
sorumluluğu, 1.366 sulama tesisi ünitesi halinde 839 su kullanıcısı teşkilata devredilmiş
durumdadır. Her ne kadar devri yapılan teşkilatların %23’ü sulama birliği olarak görünse
de devredilen sulama sahasının %85,9’u sulama birliklerine devredilmiştir.

3.2.Sulama Birlikleri
Bilindiği üzere “Sulama Birlikleri Kanunu” 22.03.2011 tarihinde Resmi
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu tarihten önceki süreçte Sulama Birlikleri,
2004 yılına kadar 1580 Sayılı Belediye Kanun’un 133-148. Maddelerine göre kurulmuş,
2004 yılında çıkan 4272 Sayılı ve 2005 yılında çıkan 5393 Sayılı Belediye Kanununda
birlik kurulmasına ilişkin hüküm bulunmadığından sulama birlikleri de dâhil olmak üzere
belediyelerin kurmuş olduğu tüm birlikler için yasal boşluk oluşmuştur. Bu boşluk, 2005
yılında 5355 Sayılı Mahalli İdareler Kanunu ile doldurulmaya çalışılmış, ancak
faaliyetlerinde çıkan problemler ve mevzuat boşlukları sebebiyle sulama birlikleri için
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu düzenlenerek yürürlüğe girmiştir.
Dolayısıyla, Sulama Birliklerinin 22.03.2011 tarihli ve 27882 sayılı Resmi
Gazetede yayımlanan 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun yürürlüğe girmesiyle
birlikte mahalli idare birliği olma vasfı ortadan kalkmıştır. 6172 sayılı Sulama Birlikleri
Kanununun yürürlüğe girdiği 22.03.2011 tarihinden önce kurulan Sulama Birliklerinin,
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6172 sayılı Kanununun “Mevcut Birlikler” başlıklı Geçici 1. maddesinin 1. fıkrası hükmü
gereğince belirlenen süreçte yeni Kanuna uygun hale getirilmesi sağlanmıştır.
6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 1. maddesinin 2. fıkrasındaki “Sulama
birlikleri kamu tüzel kişiliğine sahip olup, bu kanunda hüküm bulunmayan hallerde özel
hukuk hükümlerine tabidir" hükmü Kanun gerekçesinde de yer aldığı üzere Sulama
birliklerinin, sulama işletmeciliği ve serbest ekonominin gerektirdiği günün ekonomik
koşulları içerisinde hızlı, yerinde ve etkili olarak karar alma, bu kararları uygulama, özel
hukuk hükümlerine göre personel çalıştırabilme imkânına ya da özel sektörün hareket
serbestliğine ya da alternatif çözüm yollarına sahip olmaları gerektiği düşüncesiyle
düzenlenmiş bir hükümdür.
Sulama Birlikleri halihazırda faaliyetlerini 6172 sayılı Sulama Birlikleri
Kanunu’na göre sürdürmekte olup, 28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanan 7139 Sayılı Kanun ile 6172 Sayılı Kanunda bazı değişiklikler yapılmıştır.
Söz konusu düzenlemelerin en önemli gerekçeleri; 7139 Sayılı Kanundan önceki
yapısı ile sulama birliklerinin devraldıkları işletme, bakım ve yönetim sorumlulukları ile
alakalı mükellefiyetlerini yerine getirmemeleri, kasıt, usulsüzlük ve benzeri uygulamalar
sebebiyle oluşan kamu zararının gittikçe büyümesidir. Su kullanım hizmet bedellerinin
geçmişte birlik meclislerince işletme ve bakım maliyetlerini karşılamayacak şekilde
düşük olarak belirlenmesi, tahakkuk ve tahsilat kaçakları ve alacakların takip edilmemesi
sebebiyle gelirlerin giderleri karşılayamaması gibi uygulamaların yanı sıra, yönetim
(Birlik Meclisi, Birlik Yönetim Kurulu, Birlik Başkanı), zafiyetleri sebebiyle her yıl
katlanarak artan ve birliğin ödeme gücünü çok fazla aşan borçlar bu yanlış uygulamaların
en belirgin örneklerini teşkil etmektedir. Sonuçta sulama tesislerinin korunması ve
maksadına uygun işletilerek, sürdürülebilir kullanımının sağlanması için bu değişime
ihtiyaç duyulmuştur.
7139 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler kapsamında 6172 Sayılı Kanuna
eklenen 2. geçici maddedeki, “bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla mevcut
birliklerin tüzel kişiliğinin aynen devam edeceği, birlik organlarının ise hiçbir işleme
gerek kalmaksızın feshedilmiş sayılacağı” hükmünden de anlaşılacağı üzere Sulama
Birliklerinin tüzel kişiliklerinin yapısında bir değişiklik olmayıp sadece birlik organları
feshedilmiş ve 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun 9. maddesinin 2. fıkrasındaki
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hükmün gereği olarak kamu görevlisi birlik başkanları sulama

birliklerine

görevlendirilmiştir. Birlik Başkanı olarak görevlendirilen Kamu görevlileri meslekteki
liyakat, eğitim düzeyleri ve görevlerindeki yeterlilik bakımından değerlendirildiğinde,
15.06.2020 tarihi itibarıyla 163 Birlik Başkanının ; % 91’inin DSİ personeli, % 9’unun
DSİ dışındaki diğer Kamu kurum ve kuruluşlarında çalıştığı, %89’unun üniversite
seviyesinde eğitime düzeyine sahip olduğu, % 60’ının mühendis, % 22 sinin tekniker, %
10’unun teknisyen ve % 8’inin de idari personel olduğu, 98 mühendisin 74’ünün ziraat
mühendisi, 24’ünün diğer mühendislik disiplinlerinden olduğu görülmektedir. Sulama
Birliklerinin kapatılması veya DSİ’ye bağlanması gibi bir durum söz konusu değildir.
7139 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 6172 Sayılı Kanuna eklenen ek madde 1’in
8. fıkrasında denetimler sonucunda maksadına ulaşamayacağı tespit edilen sulama
birliklerinin; DSİ’nin gerekli görmesi halinde Bakan onayıyla bu birliklerden birinin tüzel
kişiliği altında birleştirilebileceğine ilişkin hükmü yer almaktadır.
Yasal düzenlemenin gereği olarak, sulama birlikleri, öncelikle, birleştirme
ihtiyacının tespiti ve hangi birlik tüzel kişiliğinin altında birleşmenin daha uygun
olacağına dair denetlemeye tabi tutulmaktadır. Sulama birlikleri bu denetlemelerde; aynı
havzada bulunma, aynı su kaynağını kullanma, proje bütünlüğünün sağlanması, kurumsal
kapasitenin artırılması, ekonomik sürdürülebilirlik, mali durumun iyileştirilmesi ve
sosyal ve kültürel yapı başta olmak üzere temel kriterler dikkate alınarak
değerlendirilmektedir. Bu bağlamda, birleşmeye dâhil edilen sulama birliklerinden
fesholunan birlik veya birliklerin tüzel kişiliği kendiliğinden sona ermektedir. Birleştirme
öncesi birliğe üye olan su kullanıcılarının birlik üyelikleri, birliklerde görev yapanların
birleştirme öncesine ait mali ve cezai sorumlulukları birleşmeden sonra da devam
etmektedir. Fesih işlemleri sonucu, tüzel kişiliği sona eren birliklerin personeli, taşınır ve
taşınmaz mal varlığı, hakları, borç ve alacakları bünyesinde birleştirme işlemi
gerçekleştirilen birliğe geçmektedir.
Anayasa Mahkemesi, 7139 Sayılı Kanunun 51. maddesi ile 6172 Sayılı Kanuna
eklenen ek madde 1’in 8. fıkrasındaki birinci cümlenin “…DSİ’nin gerekli görmesi
halinde Bakan onayıyla bu birliklerden birinin tüzel kişiliği altında birleştirilebilir…”
bölümünün, kamu tüzel kişiliğine sahip Sulama Birliklerinin tüzel kişiliklerinin ancak
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile sona erdirilebileceği, dolayısıyla birleşme işleminin
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de Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile mümkün olabileceği sebebiyle, yürütmesinin
durdurulması talebini oy birliği ile red ederek, Anayasanın 123. maddesine aykırı
olduğuna ve iptaline oy birliği ile karar vermiştir. Bu sebeple, bundan sonraki süreçte
Sulama Birliklerinin tüzel kişiliklerinin sona erdirilmesi yani feshi ve birleştirilmesi,
Bakan Onayı ile değil Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gerçekleşebilecektir.
2019 yılı sonu itibarıyla birleştirmelerden önce 1000 hektardan daha küçük görev
alanına sahip 47 sulama birliği var iken, birleştirmeler neticesinde 8 adede, görev alanı
1000 ha ile 2500 ha arasında olan Sulama Birliği sayısı 82 adet iken birleştirmelerle 22
adede düşmüştür. Daha önce görev alanı 40 000 ha’dan daha büyük sulama birliği yok
iken bugünkü durumda 4 adet mevcuttur.
7139 Sayılı Kanun öncesinde, özellikle görev sahası çok küçük olan bazı Sulama
Birliklerinin, kurumsal kapasiteleri itibarıyla faaliyetlerini sürdüremez duruma
düşmeleri, ancak buna rağmen personel istihdamı, borçlanma gibi yanlış yönetim
stratejilerine ısrarla devam etmeleri tespit altına alınmış vakalardır.
Birliklerin birleştirilmesi sayesinde daha büyük, daha güçlü, daha kolay
yönetilebilir bir yapı oluşturulması ve çiftçilere daha az masrafla en kaliteli hizmet
sunulması amaçlanmaktadır. Birleşmeler sonrasında yapılan değerlendirmeler, özellikle
proje bütünlüğü içinde menba mansap kontrollü sulama yönetimi kapsamında su akış
güvenliği ve adil su paylaşımı bakımından önemli faydalar sağlandığını göstermektedir.
Genel olarak DSİ’nin işletmeye açtığı sulama tesislerinin devredildiği su kullanıcı
teşkilatların denetlenme süreci; işletme, bakım ve onarım faaliyetlerinin sonuçlarının
mümkün olduğu kadar planlara, hedeflere uygun olmasını sağlamak amacıyla standartlar
konması, elde edilen sonuçların bu standartlarla karşılaştırılması ve uygulamaların
plandan ayrıldığı noktalarda düzeltme önlemlerinin belirlenmesinden ibarettir. Devir
sözleşmelerinde de belirtildiği üzere; DSİ her zaman tesisi kontrol etmekle ve yürütülen
işletme, bakım ve yönetim hizmetlerini bu sözleşme hükümleri ve mer’i mevzuat
uyarınca denetlemekle yükümlüdür.
6172 Sayılı Kanuna göre; birincisi 28.04.2018 tarihinden önceki dönemlere yani
2017 yılı ve öncesine ait mali denetim, ikincisi 6172 Sayılı Kanunun 18. maddesinin 1.
fıkrasında belirtilen ve buna göre her yıl periyodik olarak yapılması gereken yani 2018
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yılı ve sonraki yıllarda yapılacak mali denetim olmak üzere 2 ayrı mali denetim Hazine
ve Maliye Bakanlığına görev olarak verilmiştir.
Bunun yanı sıra Sayıştay tarafından, Sulama Birlikleri Kanunu çıkmadan önce
2008 yılında 111 sulama birliği denetlenmiş, 7139 Sayılı Kanunla yapılan düzenlemeler
sonrasında da 2019 ve 2020 yılı içinde 60 civarında Sulama Birliğinin denetim
programına alınarak denetimin başlatıldığı bilgisi verilmiştir.
Denetim sürecinin en önemli aşamalarından birisi de denetim neticelerine göre
yapılması

gereken

iyileştirme

ve

geliştirme

çalışmalarının

izlenmesi

ve

değerlendirilmesidir. Denetim, karşılıklı bilgi paylaşımı ve işbirliğinin yanı sıra
motivasyon ve örnek model oluşturma gibi fonksiyonlarıyla aynı zamanda bir öğrenme
süreci haline gelmektedir. Denetim sonuçlarının takibine ilişkin izleme faaliyetlerinin
Bölge Müdürlükleri tarafından gerçekleştirilmesi esastır. Raporlarda işaret edilen tespit,
sonuç ve görüşlerle alakalı işlemlerin Sulama Birlikleri tarafından tesis edilmesi
sağlanmakta, sürecin ilerlemesi ile birlikte neticelerinin takibi ve raporlanması DSİ Bölge
Müdürlüklerince yerine getirilmektedir.

3.3. Sulama Kooperatifleri
Bir işletme organizasyonu tipi olarak sulama kooperatifleri, genelde, idari
yönetim açısından tek bir yerleşim birimi sınırları içerisinde kalan alanlardaki sulama
tesislerinden, sezonluk sulama suyu ihtiyaçları az ve sulama alanları küçük sulama
tesislerinin devredildiği işletme organizasyonlarıdır.
1163 sayılı Kooperatifler Kanunu ve Ana Sözleşmelerinde yer alan hükümlere
göre faaliyetlerini yürüten sulama kooperatiflerinin, kuruluşu, idari, mali ve teknik
denetimlerinden Tarım ve Orman Bakanlığı sorumludur. Türkiye’de faaliyet gösteren
sulama kooperatifleri sayısı, düşük oranda farklılık gösterecek şekilde sürekli değişmekle
birlikte, Tarım ve Orman Bakanlığı resmi verilerine göre 2,447 adet olup, ortak sayısı
yaklaşık 300.000 kişidir.
Sulama kooperatiflerinin idari ve mali denetimleri bugüne kadar Tarım ve Orman
Bakanlığı tarafından yürütülmekle birlikte, sulu tarımdan beklenen faydanın
sağlanabilmesi, sulama tesislerinin belirlenen strateji ve planlar dâhilinde işletilebilmesi,
sulamaya ilişkin uygulama sonuçlarının izlenmesi ve elde edilen sonuçların
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değerlendirilebilmesini sağlayacak şekilde teknik denetimleri, belirli esaslar çerçevesinde
ve sürekliliği sağlanacak şekilde yerine getirilememektedir. Çünkü; kooperatiflerin
denetimleri Tarım ve Orman Bakanlığınca şikayete bağlı olarak İl Müdürlüğü talebi,
doğrudan vatandaş talebi ve Cumhuriyet Savcılıkları ve Mahkemelerin talebi üzerine
yürütülmektedir.

3.4. Belediyeler
Belde sakinlerinin mahallî müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere
kurulan ve karar organı seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, idarî ve malî özerkliğe
sahip kamu tüzel kişiliğine dahil olan ve 5393 sayılı Belediyeler Kanununa tabi olan yerel
yönetim kuruluşudur. Belediyeler, tarım arazilerinin sulama suyu ihtiyacının
karşılanması için gerekli olan mahalli müşterek her türlü açık ve kapalı sulama tesislerinin
etüt, planlama, proje çalışmaları ile inşaatlarını yapmak veya yaptırmak, işletmek veya
işlettirmekle sorumludurlar.
3.5. Köy Tüzel Kişiliği
Kamu idarelerinin en küçüğü ve mahalli idarelerin en eskisi olan köy genel olarak;
sakinlerinin mahalli müşterek nitelikteki ihtiyaçlarını karşılamak üzere kurulan, karar
organları seçmenler tarafından seçilerek oluşturulan, kamu tüzel kişiliğine sahip,
ibadethane, okul, otlak, yayla, mera, baltalık gibi orta malları bulunan bağ ve bahçeleriyle
birlikte

insanların

toplu

ve

dağınık

evlerde

oturdukları

yerleşimler

olarak

tanımlanmaktadır. 5442 sayılı İl İdare Kanununa göre yapılan idari teşkilatta köyler,
bucak ve kasabalara bağlıdır. Nüfusu 2000’den aşağı olan yerler köydür. Köyü, muhtar
ve köy ihtiyar meclisinden oluşan Köy Tüzel Kişiliği idare eder. Kamu kurumları
tarafından inşa edilen küçük sulama şebekelerinin işletme, bakım, onarım ve yönetim
sorumluluğu Köy Tüzel Kişiliğinin görevleri arasındadır.
3.6 Su Kullanıcı Örgütlerinde Mevcut Durum
Sulama Birliklerince işletilen sahada toplam sulama oranı 2019 yılında %72
olarak gerçekleşmiştir. Bu oranın DSİ’ce işletmeye açılan tüm sulama sahasında ortalama
%65 civarında olduğu dikkate alındığında Sulama Birliklerinin görev sahasında sulama
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oranının Türkiye ortalamasından çok daha yüksek gerçekleştiği görülmektedir.
Ayrıca,2019 yılında terfi merkezleri ile su sağlanan 412,243 ha alanın 270.811 hektarını
tamamen terfili sulamalar oluşturmakta olup bu alanlardaki sulama oranı %53 olarak
gerçekleşmiştir. Sulama oranları irdelendiğinde 2017 yılıyla bir karşılaştırma
yapıldığında ise %7,64 lük bir artış olduğu değerlendirilmektedir.
Diğer taraftan söz konusu oran, Sulama Birlikleri haricinde devir yapılan
belediyeler, İl Özel İdareleri, Köy Tüzel Kişilikleri ve YÜS Kooperatifleri gibi diğer su
kullanıcı teşkilatlarınca işletilen 362,622 ha sahada ise %20 olarak gerçekleşmiştir.
İzleme ve değerlendirme sonuçlarına göre elde edilen neticeler, sulama oranının en
yüksek olarak sulama birliklerince işletilen sahalarda gerçekleştiğini göstermektedir.
Özellikle Köy Tüzel kişiliklerince işletilen 34.915 ha sulama sahasında sulama
oranı sağlıklı bir işletmecilik gerçekleşmediği için çok düşük olarak gerçekleşmektedir.
Belediyelerce işletilen 150,398 ha sahayı kapsayan birçok tesisle ilgili veri akışı
sağlanamamakta, sağlansa da, genelde sulama hizmeti Belediyenin diğer sektör
gelirleriyle sübvanse edildiği için tahakkuk ve tahsilat işlemlerine dolayısıyla da sulanan
sahanın tespiti yani mesaha çalışmalarına çok fazla önem verilmediği görülmektedir.
İstisnalar dışında, YÜS kooperatiflerince işletilen 153,092 ha sahada da sulama
oranının tespiti, mesaha çalışmaları ve kullanılan suyun ölçümü gibi hususlarda ciddi
sıkıntılar yaşanmaktadır. Bu sebeple, özellikle son iki yıldır yeni işletmeye açılan sulama
tesislerinin mevcut sulama birliklerinin görev sahalarına ilave edilerek devrinin tercih
edilir olması bu değerlendirmelerin sonucu yaşanan bir gelişme durumundadır.
Sulama Oranının yükselmesi, kaliteli hizmet odaklı yönetimin bir sonucu olmakla
beraber, sulama yönetiminde daha önceki dönemlerde sağlıklı yürütülemeyen tahakkuk
ve tahsilat işlemlerine esas mesaha işlemlerindeki artan performansa da işaret etmektedir.
Sulama Birliklerinin 2019 yılındaki sulama oranlarına göre dağılımı, 2017 ve 2018 yılı
sulama oranlarındaki dağılımla karşılaştırıldığında özellikle sulama oranı %10’un altında
olan sulama birliklerinin oranının %7-8 den %5’e düşmesi dikkat çekmektedir. Bununla
beraber, sulama oranı %80 den daha fazla olan birliklerin oranı 2017 de %18 iken 2019
yılında %26 ya çıkmış olması, sulama yönetiminde istikrarlı bir gelişim ivmesinin
yakalandığını göstermektedir.
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Sulama birliklerinde 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı su kullanım etkinliğini
vurgulayan performans göstergelerinden biri olan birim sulanan alana saptırılan yıllık su
miktarı değerleri Türkiye genelindeki gerçekleşmelerle mukayeseli olarak Tablo 5’de yer
almaktadır. Buna göre Türkiye geneli ortalamasında hektara 10 966 m3 su kullanılırken,
sulama birliklerinde bu değerden daha fazla olarak hektara 11 616 m3 su kullanıldığı
görülmektedir.
Bu bağlamda sulama birliklerinde 2019 yılında sulama randımanının %46,5,
ihtiyacı karşılama oranının ise 1,19 olarak gerçekleştiği belirlenmiştir.
İhtiyacın karşılanma oranı (İKO), suyun ne kadar etkin ve verimli kullanıldığını
göstermesi bakımından önemli bir göstergedir. Bu günkü durumda Türkiye genelinde,
sulama birlikleri ortalaması ve Türkiye ortalaması olarak ihtiyaçtan %16 daha fazla su
kullanıldığı görülmektedir. Yıllar itibarıyla genel bir değerlendirme yaptığımızda, sulama
birliklerinde, Türkiye genelinde diğer su kullanıcı teşkilatlara göre suyun daha etkin ve
verimli kullanıldığı söylemek yanlış olmayacaktır.
Su kaynaklarının yönetiminde en önemli unsur, tarımsal sulamada suyun iletimi
ve dağıtımı sırasındaki kayıpların önlenmesi ve sulanan alanlardaki fazla su talebinin
azaltılarak suyun etkin kullanılmasının sağlanması ve riskin zayıflatılmasıdır. Sulama
Birlikleri, bu bağlamda önemli bir misyon yüklenmiş durumdadır. Tarımda, aşırı ve
bilinçsiz su kullanımı, toprağa verdiği zararların yanı sıra, tesis kapasitelerini zorlaması,
terfili sulamalarda enerji maliyetini artırması, adil ve dengeli su paylaşımını
engellemesiyle de sulama birliklerinin öncelikli konularındandır.
Sulama Birliklerinde; 2019 yılı sonu itibarıyla 2,871 daimi, 1,653 ‘ü geçici olmak
üzere toplam 4,524 personel istihdam edilmektedir. Birliklerin görev sahasında 2018
yılına göre %3 artış olmasına rağmen, istihdam edilen toplam personel sayısında %3
azalma meydana geldiği görülmektedir. Sulama Birliklerine, Devletten herhangi bir mali
kaynak aktarılmamaktadır. Bütçelerinde gelir ve gider denkliğinin sağlanması esas olup,
kâr gayesi güdülemez. Gelirlerin toplanmasına ve harcamaların yapılmasına bütçe ile izin
verilmekte, bütçe dışı harcama yapılamamaktadır. Sulama birliklerinin toplam bütçesi
2020 yılında ise 1,319 milyar TL’ye ulaşmıştır. Birliklerin, devraldığı tesislerin işletme,
bakım, onarım ve yönetimi için su kullanıcılarından tahsil ettiği ücretler ve bu maksatla
her ne adla olursa olsun toplanan diğer gelirlerin tamamı, işletme, bakım, onarım ve
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yönetim sorumluluğu devralınan tesis için sarf edilmelidir. Ancak, diğer su kullanıcı
teşkilatlarda bu durum sağlanamamakta ve kontrol edilememektedir. Türkiye geneli
toplamına göre sulama birlikleri kesin hesaplarında ilk kez 2018 yılında bütçe açığı
oluşmamış, gelirler giderlerden 42,0 milyon TL fazla gerçekleşmiştir. 2019 yılında da bu
olumlu gelişme daha da büyüyerek devam etmiş, gelirler giderlerden 104 milyon TL.
fazla gerçekleşmiştir. Bu gelişme sulama birliklerinin geçmiş yıllardan gelen borçların
en azından bir kısmının ödenmesi için kaynak teşkil etmiştir.
4. Tarımsal Su Kullanım Hizmet Bedeli
DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılmış sulama tesislerinin işletme, bakım ve
yönetim hizmetleri gerek DSİ tarafından gerekse sulama tesislerinin işletme, bakım ve
yönetim sorumluluğunu devralan kuruluşlarca Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine
geçiş sonrasında 4 Nolu "Bakanlıklara Bağlı, İlgili İlişkili Kurum ve Kuruluş ile Diğer
Kurum ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 121.
maddesindeki hükümlere göre yerine getirilmektedir. Sulama tesislerinin işletme, bakım
ve yönetim sorumluluğu 4 Nolu Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 121. maddesinin (i)
fıkrası uyarınca ve Bakanlık Makamının Oluru ile sulama birliklerine, kooperatiflere, il
özel idarelerine, belediyelere ve köy tüzel kişiliklerine devredilebilmektedir.
DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılmış sulama tesisleri içerisinde DSİ tarafından
işletilen sulama tesislerinde su kullanım hizmet bedeli tarifeleri, DSİ tarafından
belirlenerek Cumhurbaşkanlığı onayı ile kesinleşmektedir. DSİ tarafından inşa edilerek
işletmeye açılmış ve sulama birliklerine devredilen sulama tesislerindeki su kullanım
hizmet bedeli tarifelerinin asgari tutarları da DSİ tarafından belirlenmektedir. Bunun
dışında gerek DSİ tarafından geliştirilerek sulama birliklerinin dışında devredilmiş
sulama tesislerinde (sulama kooperatifleri, belediyeler, il özel idareleri ve köy tüzel
kişilikleri) gerekse diğer kurumlar tarafından inşa edilerek işletmeye açılmış sulama
tesislerinde (sulama kooperatifleri, belediyeler, il özel idareleri, köy tüzel kişilikleri ve
diğer kooperatifler), su kullanım hizmet bedeli tarifeleri kendi yönetimleri tarafından
kuruluşun tüzüğüne uygun olarak belirlenmektedir.
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4.1.Su Kullanım Hizmet Bedelinin Hesaplanma Yöntemleri
Ülkemizde gerek DSİ’ce geliştirilen gerekse diğer sulama tesislerinde, su
kullanım hizmet bedelleri çok farklı şekillerde hesaplanmaktadır. Bunlar içerisinde tespit
edilenler aşağıdaki gibi açıklanabilmektedir.
Alan esaslı hesaplama: Sulanan bitki çeşidinin ve kullanılan sulama suyu
miktarının dikkate alınmadığı alan bazlı hesaplama yöntemidir. Birimi, her sulama
sezonu için TL/da olarak kullanılmaktadır.
Bitki-alan esaslı hesaplama: Kullanılan sulama suyu miktarının dikkate
alınmadığı ancak sulanan bitki grubuna göre belirlenen alan bazlı hesaplama yöntemidir.
Birimi, her sulama sezonu için bitki grubuna göre değişen TL/da olarak kullanılmaktadır.
Sefer esaslı hesaplama: Hem alan bazlı hem de bitki-alan bazlı hesaplanan bu
yöntemde sulama sezonu içerisindeki sulama sayısına göre hesaplama yapılmaktadır.
Birimi, sezon içerisindeki her bir sulama için TL/da olarak kullanılmaktadır.
Hacim esaslı hesaplama:

Bitki çeşidi ve sulanan alan miktarının dikkate

alınmadığı fiili olarak kullanılan sulama suyu miktarına göre belirlenen hesaplama
yöntemidir. Birimi, TL/m3 olarak kullanılmaktadır.
Zaman esaslı hesaplama:

Yapılan kabullere bakıldığında hacim esaslı

hesaplama yöntemini çağrıştıran bu yöntem, bitki çeşidi ve sulanan alan miktarı dikkate
alınmadan sadece sulama süresine göre belirlenen hesaplamadır. Birimi, TL/saat olarak
kullanılmaktadır. Ancak bu yöntem farklı şekillerde uygulanabilmektedir. Debisi sabit
kabul edilen hidrantlardan sulama süresine göre, aynı debiye sahip yağmurlama sulama
başlığı sayısı ve sulama süresine göre ya da aynı çaptaki sifon sayısı ve sulama süresine
göre hesaplama yapılabilmektedir.
4.2. Su Kullanım Hizmet Bedeli Tarifeleri
4.2.1.

DSİ’ce İşletilen Sulama Tesislerinde Su Kullanım Hizmet Bedeli
Tarifeleri

DSİ’ce işletilen sulama tesislerinde işletme ve bakım ücreti olarak uygulanan su
kullanım hizmet bedeli tarifeleri, 6200 sayılı Kanun’un 26, 28 ve 29 uncu maddeleri
uyarınca hazırlanmakta ve Cumhurbaşkanı makamının onayından sonra Resmi Gazete’de
ilan edilerek yürürlüğe girmektedir.
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6200 sayılı kanunun 26. ve 28. maddeleri; ücret tarifelerinin, bir yıl önce yapılan
masrafların tamamını faydalananlardan alacak şekilde düzenlenmesini hükme
bağlamıştır. Diğer taraftan, aynı kanunun 29. maddesi Cumhurbaşkanlık makamına ücret
tarifelerinde indirim yapma yetkisini vermiştir.
DSİ tarafından işletilen sulama tesislerinde ücret tarifeleri; bir yıl önce DSİ’ce
yapılan işletme ve bakım giderlerine, tarifenin uygulanacağı yılda sulanacağı öngörülen
alanlarda yetiştirilecek bitki çeşidine, sulanacak alanlara ve bitki su ihtiyacına bağlı
olarak hazırlanmaktadır. Hazırlanan tarife, bitki çeşitlerine göre değişen alan bazlı tarife
ile hacim bazlı (metreküp su ücreti) tarifedir. Çiftçilere verilen suyun ölçülebildiği sulama
tesislerinde hacim esaslı tarife uygulanmaktadır. DSİ söz konusu tarifeyle, tesisleri
işletmek için yaptığı toplam giderini kar etmeden tesislerden faydalananlardan geri
almaktadır.

4.2.2.

Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Su Kullanım
Hizmet Bedeli Tarifeleri

Sulama birliklerince işletilen sulama tesislerinde uygulanacak su kulanım hizmet
bedeli tarifeleri 6172 sayılı “Sulama Birlikleri Kanunu’nda belirtildiği gibi
belirlenmektedir. Söz konusu Kanunun 2. maddesinin 1 inci fıkrasının (j) bendi ile 9.
maddesinin 3. fıkrasının (c) bendinde, sulama birliği başkanınca yıllık su kullanım hizmet
bedelinin, Bakan onayıyla belirlenen asgari su kullanım hizmet bedeli tarifesinden az
olmamak üzere belirleneceği hükmü yer almaktadır. Bakan tarafından onaylanan asgari
su kullanım hizmet bedelleri, DSİ Bölge Müdürlükleri ile sulama birliklerinin görüşleri
de dikkate alınarak grup bazında hazırlanmaktadır. Birliklerce belirlenen su kullanım
hizmet bedeli tarifeleri DSİ Bölge Müdürlüklerince kontrol edildikten sonra yürürlüğe
girmektedir.
Sulama birlikleri gider ve gelirlerini denkleştirecek bir bütçeyi sağlamakla ve
Bakan onayı ile yürürlüğe konulan su kullanım hizmet bedeli tarifelerinden daha düşük
olmayan bir tarifeyi belirleyip uygulamakla yükümlüdür. 6200 ve 6172 sayılı Kanunların
ilgili hükümlerinin, ücret tarifelerinin, yapılan masrafların tamamını faydalananlardan
alacak şekilde düzenlenmesini öngörmesi sebebiyle, sulama birlikleri tarafından tarife
belirlenirken herhangi bir kar gayesi güdülmemektedir. Sulama birliklerinin çiftçilerden
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tahsil etmek durumunda olduğu su kullanım hizmet bedeli dışında her yıl düzenli olarak
aldıkları ilave bir gelirleri bulunmamaktadır.
Su kullanım hizmet bedeli tarifeleri gruplar bazında hazırlanmaktadır. Tarife
gruplarının belirlenmesinde; sulamanın şekli (cazibe veya pompaj), tesisin bulunduğu yer
(bölgesel olarak), tesisin gelişme durumu gibi sosyal ve ekonomik kriterler dikkate
alınmaktadır. Hazırlanan tarifede, bitki çeşitlerine göre değişen alan bazlı tarife ile hacim
bazlı (metreküp su ücreti) tarife bulunmaktadır. Alan bazlı tarifede belirtilen su kullanım
hizmet bedelleri, bitkilerin su tüketimi ve üretim değerlerine göre farklılık
göstermektedir. Suyun hacimsel olarak ölçülebildiği sulama şebekelerinde metreküp su
ücreti uygulanabilmektedir. Ayrıca, sulama sayısı ve sulama süresine göre tarife
uygulanan sulama tesisleri de bulunmaktadır.
Örneğin, 2021 yılında su kullanım hizmet bedeli alınacak olan ve sulama
birliklerince işletilen sulama tesislerinin gruplara göre dağılımı aşağıdaki Tablo 7’de
gösterilmiştir.
Tablo 7’den de görüldüğü gibi, su kullanım hizmet bedeli alınacak olan ve sulama
birliklerince işletilen sulama tesisleri 5 farklı grupta toplanmıştır. Bu grupların 3’ü cazibe,
2’si ise pompaj gruplarından oluşmaktadır. Her grubun aynı ürün için ödeyeceği sulama
ücreti

farklıdır

(Tablo

8).

Bu

farklılıklar

sulama

tesisinin

özelliklerinden

kaynaklanmaktadır.

4.2.3.

DSİ Tarafından Geliştirilerek Sulama Birlikleri Dışındaki Su
Kullanıcı Organizasyonlara Devredilen Sulama Tesislerinde Su
Kullanım Hizmet Bedeli Tarifeleri

DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılmış sulama tesislerinden sulama birlikleri
dışındaki su kullanıcı örgütlerine (sulama kooperatifleri, belediyeler, köy tüzel kişilikleri
ve diğer organizasyonlar) devredilmiş sulama tesislerinde, tesisin işletme ve bakım
işlerinin yürütülmesi ile ilgili bütün hususlar, devralan kuruluşun tüzüğü ve devir
sözleşmesi ile düzenlenmekte olup, su kullanım hizmet bedeli tarifelerinin belirlenmesi
ve uygulanması işlemleri de bu çerçevede su kullanıcı örgütlerinin aldıkları kararlar
doğrultusunda yerine getirilmektedir. Devredilen sulama tesislerinde devralan
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kuruluşlarca belirlenen sulama ücret tarifeleri DSİ Bölge Müdürlüklerince kontrol
edildikten sonra yürürlüğe girmektedir.
Tablo 7 Sulama birliklerince işletilen sulama tesislerinin gruplara göre dağılımı
Grup 1
(Cazibe)

Grup 2
(Cazibe)

Grup 3
(Cazibe)

Grup 4
(Pompaj)

Grup 5
(Pompaj)

3. Bölge: Aşağı Kuzfındık, … 4. Bölge: Uluırmak, Ayrancı, … 8. Bölge: Yazıcı,
Aşkale, … 10. Bölge: Garzan-Kozluk 12. Bölge: Aşağı Sekili, … 15. Bölge:
Hacıhıdır 19. Bölge: Çeltek, … 20. Bölge: Kayacık 21. Bölge: Bozdoğan-Akçay
(Sağ Sahil), …
22. Bölge: Köse 25. Bölge: Taşoluk
1. Bölge: Bursa, … 2. Bölge: Bergama, … 3. Bölge: Sarıcakaya, … 4. Bölge:
Bozkır, … 5. Bölge: Akıncı, … 6. Bölge: Bağtepe, … 7. Bölge: Amasya, … 8.
Bölge: Çadırkaya, … 9. Bölge: Gayt, … 10. Bölge: Gözegöl, … 12. Bölge:
Ağcaşar, … 13. Bölge: Korkuteli, … 17. Bölge: Erciş, … 18. Bölge: Aydın, …
19. Bölge: Karacalar, … 20. Bölge: Çamgazi, … 23. Bölge: Asar, … 24. Bölge:
Iğdır 25. Bölge: Altınova-Dikili, …
1. Bölge: Ağlaşan … 3. Bölge: Eskişehir, … 4. Bölge: Atlantı 6. Bölge:
Çukurabonaz,… 9. Bölge: Suçatı, … 10. Bölge: Batman, … 13. Bölge: Alanya,
… 15. Bölge: Şanlıurfa-Harran, … 18. Bölge: Çavdır, … 20. Bölge: Keysun, …
21. Bölge: Kahvederesi II, … 25. Bölge: Manyas, …
1. Bölge: Karacabey, … 2. Bölge: Kınık 3. Bölge: Sarıcakaya, … 4. Bölge:
Karaören, … 5. Bölge: Asartepe, … 6. Bölge: Savrun 7. Bölge: Yerkozlu, … 8.
Bölge: Erzincan (Mollaköy P), … 9. Bölge: Kovancılar, … 10. Bölge: KralkızıDicle (P2) 12. Bölge: Ebiç, … 13. Bölge: Mursal 15. Bölge: Akçakale, … 17.
Bölge: Ovakışla 18. Bölge: Çıldırım, … 20. Bölge: Çamgazi, … 21. Bölge: Aydın
(P1), … 23. Bölge: Karaçomak, … 25. Bölge: Balıkesir, …
1. Bölge: Ağlaşan … 2. Bölge: Menemen, … 3. Bölge: Pamukova, … 4. Bölge:
Ilgın 6. Bölge: Baklalı, … 7. Bölge: Amasya, … 8. Bölge: Erzincan 10. Bölge:
Kralkızı-Dicle 11. Bölge: Hamzadere, … 12. Bölge: Sarıhıdır, … 13. Bölge:
Alanya, … 15. Bölge: Bozova, … 18. Bölge: Atabey, … 20. Bölge: Samsat, …
21. Bölge: Aydın (ŞP1-ŞP2-Mursallı), …25. Bölge: Gönen, …

Not: Tabloda her bölgeden bir Sulama Birliği örnek olarak verilmiştir.
Kaynak: DSİ, 2021
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Tablo 8 Sulama birliklerince 2021 yılında su kullanım hizmet bedelinin
belirlenmesinde eşik değer olarak alınacak işletme ve bakım ücret tarifeleri
Bitki Çeşitleri
Hububat
Fasulye (Tane), Çayır-Mer'a
Fasulye (Taze)
Soya
Bostan
Tütün
Anason
Yerfıstığı
Ayçiçeği
Haşhaş
Çiçek Bahçesi
Nohut, Keten, Kenevir, Jüt
Susam
Pamuk, Mısır, Süpürge Otu
Çeltik, Şeker Kamışı
Fidan
İncir
Bağ, Aspir
Zeytinlik, Antep Fıstığı
Meyve, Şeker Pancarı
Çilek
Süs Bitkileri
Narenciye
Muz
Sebze
Patates
Soğan, Sarımsak
Yem Bitkileri
Kavak
Sera
Tav Sulaması
Metreküp Su Ücreti (TL/m³ )

İşletme ve Bakım Ücreti (TL/da)
Cazibe Sulamaları
Pompaj Sulamaları
Grup 1
Grup 2
Grup 3
Grup 4
Grup 5
17,00
23,00
30,00
35,00
48,00
18,00
26,00
33,00
40,00
71,00
23,00
30,00
39,00
47,00
85,00
18,00
23,00
33,00
42,00
83,00
19,00
28,00
36,00
42,00
71,00
28,00
39,00
50,00
59,00
85,00
17,00
24,00
31,00
37,00
57,00
23,00
32,00
41,00
48,00
83,00
18,00
26,00
33,00
40,00
57,00
17,00
24,00
31,00
37,00
55,00
31,00
43,00
53,00
62,00
122,00
17,00
23,00
30,00
35,00
57,00
17,00
24,00
31,00
47,00
93,00
25,00
36,00
44,00
57,00
114,00
61,00
86,00
111,00
131,00
171,00
18,00
26,00
33,00
40,00
61,00
24,00
33,00
43,00
70,00
139,00
17,00
24,00
31,00
42,00
85,00
24,00
33,00
43,00
55,00
110,00
33,00
48,00
61,00
74,00
129,00
30,00
41,00
53,00
64,00
114,00
35,00
50,00
66,00
85,00
139,00
38,00
56,00
71,00
85,00
143,00
57,00
86,00
113,00
135,00
224,00
32,00
44,00
57,00
69,00
121,00
25,00
36,00
44,00
53,00
83,00
24,00
33,00
43,00
51,00
80,00
30,00
41,00
53,00
64,00
93,00
26,00
36,00
48,00
56,00
93,00
49,00
68,00
86,00
105,00
138,00
10,00
15,00
18,00
23,00
38,00
0,070
0,095
0,120
0,156
0,313

Kaynak: DSİ, 2021

4.2.4.

Diğer Kurumlar Tarafından Geliştirilen Sulama Tesislerinde Su
Kullanım Hizmet Bedeli Tarifeleri

DSİ dışındaki Tarım ve Orman Bakanlığı, Mülga Köy Hizmetleri Genel
Müdürlüğü, Kalkınma Bakanlığı gibi diğer kurumlar tarafından geliştirilen ve sulama
kooperatifi, belediye, köy tüzel kişiliği gibi su kullanıcı örgütlerine devredilen sulama
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tesislerinde, su kullanım hizmet bedeli tarifelerinin belirlenmesi ve uygulanması devralan
kuruluşun tüzüğüne göre kendi yönetimleri tarafından yapılmaktadır. Bu örgütlerde, mali
yılsonunda toplam gelirin toplam gidere eşit olmasını sağlamak amacıyla su kullanım
hizmet bedelleri genellikle sulama sezonundan sonra belirlenmekte ve çeşitli yöntemler
kullanılarak su kullanıcısına su kullanım hizmet bedelleri tahakkuk ettirilmektedir.
Belediye ve İl Özel İdarelerinde su kullanım hizmet bedeli tarifeleri kendi meclislerinde
alınan kararlara göre belirlenip uygulanmaktadır.
Ancak, özellikle köy tüzel kişilikleri gibi küçük sulama alanına sahip bazı su
kullanıcı örgütlerinde su kullanım hizmet bedeli toplanmamaktadır. Bu örgütlerde suyun
iletim, dağıtım ve onarımı tamamen su kullanıcılar tarafından yapılmaktadır.

5. Kırsal Altyapı Hizmetleri
5.1.Arazi Toplulaştırması
Arazi toplulaştırması; çeşitli nedenlerle ekonomik olarak tarımsal faaliyetleri
yapmaya imkân vermeyecek biçimde parçalanmış, dağılmış, bozuk şekilli parsellerin
modern tarım işletmeciliği esaslarına göre ve sulama hizmetlerinin geliştirilmesi için
uygun biçimde birleştirilmesi, şekillendirilmesi ve yeniden düzenlenmesi işlemidir.
Günümüzde gelişmiş ülkeler başta olmak üzere Dünya’nın birçok ülkesinde,
ekolojik dengenin korunması, tarım arazilerinin daha etkin kullanılması, verimliliğin
artırılması, tarımın sosyal sorunlara sebebiyet vermesinin engellenmesi ve tarımsal
üretimde sürdürülebilirliğin sağlanması amacı ile arazi toplulaştırması uygulanmaktadır.
Sulama ve drenaj şebekesinin tasarımı, uygun rezervuar yerlerinin seçimi, taşkın
koruma ve kirleticiler ile etkin mücadele gibi su güvenliğine (suya erişim, süreklilik ve
suyun ortaya çıkarabileceği zararlardan korunma) yönelik faaliyetler, yine bir mülkiyet
düzenlemesi aracı olan arazi toplulaştırması kullanılarak, birlikte ele alındığında; yapılan
hizmetlerin daha verimli ve etkin olması sağlanabilmektedir.
Arazi toplulaştırma projeleriyle beraber yapılması sulama projelerinde, maliyetler
de ortalama %35-40 dolaylarında azalma gözlemlenmiştir. Ayrıca toplulaştırma projeleri,
her parselin suya ve yola irtibatını sağlayarak sulama oranının artırmaktadır.
Tarım alanlarımızdaki 14,3 milyon hektar toplulaştırılabilir alanın 2020 yılı sonu
itibari ile 4,8 milyon hektarında çalışmalar tamamlanmış olup; 3,4 milyon hektarında
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çalışmalar devam etmektedir. Ülkemizde toplam 8,2 milyon hektar alanda toplulaştırma
projeleri tamamlanmış veya devam etmekte 6,1 milyon hektar alan ise sırasını
beklemektedir.
Toplulaştırmaya uygun

: 14,3 milyon ha

Tescili yapılan veya çalışılan : 8,25 milyon ha
Kalan alan

: 6,05 milyon ha

Ülkemizde küçük işletmeler tarımsal işletmelerin çoğunluğunu oluşturmaktadır.
2016 TÜİK verilerine göre Türkiye’de ortalama işletme büyüklüğü 60 dekar, ortalama
parsel büyüklüğü 13 dekar iken bir işletmedeki ortalama parsel sayısı 6 adet civarındadır.
Parçalılık aynı zamanda; tarım alanlarında an denilen, genişliği 0,25 m ile 1,00 m arasında
değişmekte olan sınırların uzunluğunun ve dolayısı ile kullanılamayan alanların artması,
ekonomik olarak işletilmesi mümkün olmayan küçük alanların terkedilmesi sebebi ile atıl
tarım arazilerinin çoğalması anlamına gelmektedir.
Ülkemizde;
-

1 milyon tarım işletmesi - ortalama 6,1 hektar/işletme

-

32,5 milyon tarım parseli

-

>40 milyon hissedar, 3 milyon fiili kullanıcı

-

%50 den fazlasının yasal yolu yok

-

%50 den fazlası sulama kanalına doğrudan erişemiyor.

- ortalama 11 adet/işletme

5.2. Sulama Sistemleri (Şebekeleri)
Sulama sistemi, suyun kaynaktan alınıp, sulama yapılacak alana iletimi ve bitki
kök bölgesine verilene kadar gerekli olan her türlü tesis ve yapı olarak anılmaktadır.
Yağmurlama ve damla sulama gibi basınçlı sulama yöntemlerinin kullanılabilmesi, büyük
ölçüde tarla başına kadar suyun borulu şebekeler ile belirli bir basınçta iletildiği basınçlı
sulama sistemlerine bağlıdır. Aksi durumda ihtiyaç duyulan işletme basıncı için maliyeti
olumsuz etkileyecek ve pompaj ile sağlanacak ilave güce ihtiyaç duyulacaktır. Ancak,
basınçlı sulama yöntemlerinin planlanması ve işletilmesi belirli düzeyde bilgi
gerektirmekte, sistemin ihtiyaç duyduğu basıncın sağlanabilme yolları da sulama
maliyetini olumsuz etkileyebilmektedir.
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2021 yılı itibarıyla sulamaya açılan tarım alanlarının %72’si açık, %28’i ise borulu
şebeke sulama sistemlerinden oluşmaktadır. Günümüzde inşa edilen sulama
şebekelerinin neredeyse tamamı borulu şebeke sistemi olarak inşa edilmektedir.
Kaynaktan tarla parsellerine sulama suyunun getiriliş biçimi, sulama şebekesinin
tipini (açık kanal veya borulu şebeke olduğunu) belirler. 2003 yılına kadar DSİ tarafından
genelde klasik şebeke, kanaletli şebeke, alçak basınçlı şebeke ve yüksek basınçlı
yağmurlama şebekesi projelendirilmiştir.
Son yıllarda yenileme (rehabilitasyon) ve yeni sulama projelerde minimum arazi
kaybı, yüksek iletim randımanı, su alma noktalarına su ölçüm tesisi yerleştirmedeki
kolaylık ve hacim esasına dayalı sulama suyu ücreti uygulanabilme imkânı, işletmedeki
kolaylık, tesis ömrünün uzunluğu, bakım ve onarım masraflarının diğer sistemlere oranla
düşük olması, sisteme çiftçinin fazla müdahale edememesi ve su tasarrufu sağlanması
açısından yüksek basınçlı şebeke sistemi tercih edilmektedir.

%33
%38
%29

2014 Yılı

2018 Yılı

2019 Yılı

2020 Yılı

% 94
%5
%1

% 34
% 38
% 28

2003 Öncesi

% 33
% 36
% 31

% 34
% 39
% 27

Borulu

% 39
% 43
% 18

Kanalet

%6

% 46
% 48

%

Klasik

2023 Yılı İnşa Halinde

Şekil 8 DSİ Sulama Şebekelerinin Gelişimi

Günümüz koşullarında, gerekli teknik, ekonomik ve sosyal koşulların
karşılanması durumunda basınçlı sulama sistemlerinin ve sulama yöntemlerinin, suyun
en etkin şekilde kullanılmasına olanak veren, uzun vadede ölçülebilen ya da ölçülemeyen
en yüksek ekonomik ve sosyal faydayı sağlayan uygulamalar olduğu görülmektedir.
Suyun daha etkin kullanılması öncelikle suyun isalesinde, dağıtımında, sistemin
işletilmesinde ve araziye tatbikinde sağlanabilecektir.
Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi,

doğru sulama uygulamaları

gerekliliğiyle ön plana çıkan ve gereksiz tüketimi önleyecek önemli bir tedbirdir.
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Türkiye’de sulama randımanın uzun yıllar ortalamasının %50’ler seviyesine
ulaşamaması, bu tedbirin ve modern sulama tekniklerinin gelecekteki önemini daha da
artırmaktadır. Sulama randımanı, su kullanım etkinliği için en önemli gösterge olup,
yüksek seviyede seyretmesi büyük ölçüde sulama altyapısının uygunluğu ile birlikte
uygun sulama yöntemlerinin seçimine bağlı kalmaktadır.
Fiilen sulanan alanların sulamaya açılan alanlara oranı olarak tanımlanan sulama
oranı, sulama tesislerinin sürdürülebilir kullanımının temini için önemli bir performans
göstergesidir. Türkiye’de izlenen alanlarla sınırlı olmak kaydıyla bu oran ortalama
%65’ler seviyesindedir. Doğu ve İç Anadolu Bölgelerinde bulunan çoğu sulama tesisleri
için sulama oranı genelde %30’lar seviyesine kadar düşmekle birlikte sulanmama
gerekçesi olarak sulama suyuna olan talebin düşük seviyede kalması ile sosyal ve
ekonomik nedenler gösterilmektedir. Bunların yanında, sulu tarım kültürünün
yaygınlaşmamış olması, işletme büyüklüklerinin ekonomik üretim yapılabilecek ölçeğin
çok altında kalması, üretimin değer zinciri yaratacak şekilde yönlendirilememesi gibi
temel sorunlar sulama oranının düşük seviyede kalmasının ana sebepleri olarak ön plana
çıkmaktadır.
Sulama tesisleri tabiatın tahripkâr etkilerine maruz kalmaktadır. Tabiatın
etkilerine karşı zamanında koruyucu önlem alınmazsa, tahrip olmakta ve zamanla
fonksiyonunu tamamen yitirerek kullanılamaz duruma gelmektedir. Belirli amaçlar için
inşa edilen tesislerden beklenen faydaların sağlanabilmesi, tesislerin amacına uygun
şekilde işletilmesi ve proje kriterlerine göre tesislerin arıza meydana gelmeden periyodik
bakımları, arıza meydana geldikten sonra ise onarılması ile mümkündür.
DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan ve işletme bakım ve yönetim
sorumluluğu, yararlananların kurduğu su kullanıcı teşkilatlarına ve mahalli idarelere
devredilen, sulama tesislerinin bir kısmında bakım ve onarımın zamanında ve yeterince
yapılmaması sebebiyle ihtiyaçlarının arttığı gözlenmiştir. Bunun üzerine, sulama
tesislerin milli ekonomiye katkısını devam ettirmek, çiftçilerin faydalanma süresini ve
şartlarını iyileştirmek devir sonrası ihmal edilen bakım ve onarım faaliyetlerini
canlandırmak, bakım ve onarımların etkili ve DSİ kriterlerine uygun şekilde yapılmasını
sağlamak, ödenekleri birleştirerek (DSİ+devralan kuruluş) ihale şartlarını daha cazip

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

55

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

kılmak, bakım ve onarım işinde istekli olan birliklerin ihtiyacına cevap vermek
maksadıyla 2008 yılında Bak-Onar I Projesi yürürlüğe girmiştir.
Uygulamada görülen ihtiyaç üzerine, bakım ve onarım çalışmalarının yapılması
için ihtiyaç duyulan inşaat malzemesinin iş yerinde devralan kuruluş yetkililerine iş
programına bağlı olarak teslim edilmesi, işin projesine uygun olarak yapılması için
kontrolörlük hizmetinin DSİ tarafından yapılması, devralan kuruluşların yapılacak işle
ilgili olarak yeterli sayıda vasıflı ve vasıfsız personeli iş yerinde bulundurarak işin
gerçekleştirilmesi esaslarına dayalı yeni bir protokol hazırlanmış ve 2009 yılında BakOnar II Projesi adı altında yürürlüğe girmiştir.
Ortak tesis niteliğindeki baraj, gölet, regülatör, terfi merkezi, isale ve ana
kanallardaki büyük bakım ve onarım çalışmaları ile taban suyu ve drenaj problemi
sebebiyle çoraklaşma tehlikesi olan yerlerdeki ana tahliye ve ana drenaj kanallarında
yapılan makineli rüsubat temizliği çalışmalarında yukarıda belirtilen projelerin ihtiyaca
yeterince cevap veremediği örneklerle karşılaşılması neticesinde kaynakların verimli
kullanılması

bakımından,

DSİ’ce

inşa

edilen

tesislerin

hizmet

üretiminin

sürdürülebilirliğinin sağlanması maksadıyla 2012 yılında Bak-Onar III Projesi yürürlüğe
girmiştir.
Bu kapsamda, geçtiğimiz 10 yıllık dönem içerisinde 116 adet sulama tesisinin
bakım ve onarım ihtiyaçları giderilmiştir.
DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılan, işletme, bakım ve yönetim
sorumluluğu faydalananlara devredilen, diğer kurumlar tarafından inşa edilmekle birlikte
DSİ’ye devredilen sulama tesislerinin fonksiyonlarını yerine getirmelerinin sağlanması,
milli ekonomiye katkılarının devam ettirilmesi, çiftçilerin faydalanma süresinin ve
şartlarının iyileştirilmesi, işletme ve bakım faaliyetlerinin sürekliliği ile su tasarrufunun
sağlanması maksadıyla tesisin bakım ve onarım çalışmaları ile giderilemeyecek boyuttaki
ihtiyaçlarının DSİ ve devralan kuruluş tarafından müştereken yürütülmesi esasına
dayanan çalışmalar "Yenileme Projesi" kapsamında sürdürülmektedir.
Yenileme Projesi kapsamına alınması talep edilen tesisleri, “İşletmedeki
Sulamalarda Yenileme Projesi Taleplerini İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu”
tarafından yenileme kriterleri göz önünde bulundurularak değerlendirilmektedir. Proje
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kapsamına alınması uygun bulunan tesisler için etüt, planlama ve proje çalışmalarına
başlanmaktadır.
Yenileme Projelerinin DSİ Yatırım Programına alınabilmesi için öncelikle söz
konusu projenin güncel keşfe dayanan yapılabilirlik raporu hazırlanarak yapılabilirliğinin
ortaya konması gerekmektedir. Kamulaştırma bedelinin proje maliyetini aşar duruma
geldiği günümüzde bu bedelin ortadan kaldırılması, proje maliyetini önemli sayılabilecek
miktarda düşürmesi açısından oldukça önemlidir. Bu amaçla uygulamaya konan
projelerde kamulaştırma maliyetinin elimine edilmesi amacıyla arazi toplulaştırması
yapılması hedeflemektedir.
Proje kapsamına alınması uygun bulunan tesisler için %50-%50 katılım ile
başlayan projede, 28 Nisan 2018 tarih ve 30405 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe giren 7139 sayılı Kanun 5. Maddesi ile 6200 sayılı Kanun’un 25 inci
maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin; “Genel Müdürlük tarafından gerçekleştirilen
arazi toplulaştırması işlemleri için yapılan harcamalar ile baraj, gölet gibi depolama
tesislerinin sulama maksadına ilişkin yatırım bedeli ve sulama tesislerinin yatırım bedeli
amortismana tabi değildir. Yeraltı suyu sulama kooperatiflerinden sulama tesisinin
mülkiyetinin devrinden vazgeçenlerden tesis bedeli alınmaz.” şekilde değiştirilmesi
sebebiyle sulama tesisleri, yenileme maliyetine devralan kuruluşların katılımı olmaksızın
yenilenmektedir.
Bu kapsamda geçtiğimiz 10 yıllık dönem içerisinde 32,134 ha alana hizmet eden
38 adet sulama tesisi borulu şebeke sisteme dönüştürülerek yenilenmesi tamamlanmış ve
işletme faaliyetlerine başlanmıştır. İnşaat çalışmaları devam eden 16 adet sulama tesisinin
hizmet alanı 133,454 ha, proje yapım çalışmaları tamamlanan 46 adet sulama tesisinin
hizmet alanı 135,003 ha, proje yapım çalışmaları devam eden 59 adet tesisin hizmet alanı
ise 296,814 ha ve planlama/teknik rapor tanzimi çalışmaları devam eden 78 adet sulama
tesisinin hizmet alanı ise 505,295 hektardır.
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Tablo 9 DSİ Yenileme Projesi Çalışmaları
Yenileme Çalışması

Sulama Tesisi Sayısı

Tamamlanan
İnşaatı Devam Eden
Projesi Tamamlanan
Proje Yapımı Devam Eden
Planlaması Devam Eden
Toplam

38
16
46
59
78
237

Proje
Alanı (ha)
32 134
133 454
135 003
296 814
505 295
1 102 700

Yenileme çalışmalarının bir bölümünün finansmanında Dünya Bankası
kredilerinden faydalanılması uygun görülmüş olup, Sulama Modernizasyonu Projesi
kapsamında 222,3 milyon Euro’luk kredi anlaşması Dünya Bankası ile Hazine ve Maliye
Bakanlığı arasında imzalanmıştır.
Proje kapsamında Manisa Alaşehir Sulaması (13,650 ha), Konya Ereğli İvriz Sol
Sahil Sulaması (15,280 ha), Yozgat Boğazlıyan Uzunlu Sulaması (8,000 ha) ve Isparta
Atabey Ovası Sulaması (13,834 ha) basınçlı borulu şebekeye dönüştürülerek
rehabilitasyonu sağlanacaktır. Sulama Modernizasyonu Projesinin 2026 yılında
tamamlanması planlanmaktadır.
5.3. Tarla İçi Sulama Sistemleri
Su, yaşamın kaynağı olduğu gibi pek çok değeri üretebilmenin de
vazgeçilmezidir. Ülkemiz, su fakiri ülkeler arasındadır. Diğer yandan kullanılabilir su
kaynaklarının %77’si tarımsal sulamada kullanılmaktadır. Bu nedenle tarımda kullanılan
suyun etkin kullanımını sağlamak için suyu değere dönüştüren çalışmaların her ölçekte
bilinmesine, korunmasına, izlenmesine ve doğru kullanımı için yönlendirilmesine ihtiyaç
vardır.
Sulanan 6,4 milyon hektarlık alanda, sulama oranı %70, sulama randımanı
%48’lerdedir. (DSİ 2020 yılı değerlendirme raporu) Sulama oranını artırmak için diğer
faaliyetler yanında arazi toplulaştırması gibi kırsal alt yapı düzenlemelerinin yapılmasına,
sulama randımanlarını artırmak için tarla içi sulama sistemlerinin modernize edilmesine,
suyu rantabl kullanacak tedbirlerin alınmasına ihtiyaç vardır.
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Sulama oranı eksiklikleri giderilebilir. Sulama oranlarını artırmak için tesis veya
işletme bazında arazi toplulaştırma projeleri gibi bir dizi tedbirler alınabilmektedir.
Sulama randımanı en iyi şartlarda %85’lere ulaştırılabilir. Bunun için özellikle tarla içi
sulama verilerinin bilinmesine, izlenmesine ve iyileştirilmesine ihtiyaç vardır.
İletim randımanını artırmak için tarla başına kadar olan sulama hatları imkânlar
ölçüsünde borulu şebekeye dönüştürülmektedir. Fakat, tarla içi sulama sistemlerinin
modernizasyonu istenilen ölçülerde değildir.
Tarımda suyun ektin kullanımında en önemli pay sahibi tarla içi sulamalarıdır.
DSİ ce izlenebilen sulama tesislerindeki (~2,6 milyon ha) sulama randımanı %48’lerde,
ortalama su kullanımı 10.262 m3/ha dır (DSİ 2020 yılı değerlendirme raporu). Bu değerin
~7.800 m3/ha‘larda (brüt su ihtiyacı ortalaması) olması arzu edilmektedir. Bu durum;
işletmedeki tesislerin (halk sulamaları hariç) (~5,4 x 0,30 =) 1,62 milyon ha alanlık
kısmının sulanmadığı, sulanan kısmında %31 fazla su kullandığı anlamındadır.
Suyun etkin kullanılmasındaki etkisinin büyüklüğü nedeniyle, tarla içi sulama
sistemleri hakkındaki mevcut durum ve yapılabilecekler bu çalışmanın konusunu
oluşturmaktadır.
Tarla içi sulama sistemlerinde kullanılan malzemeler; borular, vanalar, filtre
ünitesi, bağlantı malzemeleri ile enerji ihtiyacı olduğunda pompa ve elektrik panosu,
elektrik hattı olarak sınıflandırılabilir. Sulama kadar, sulamada kullanılan malzemelerin
seçimi ve kullanımı da önemlidir.
Sulanabilecek tarım alanlarından, kalan ~2 milyon hektarlık kısmın da sulamaya
açılması için başta finansal tedbirler olmak üzere gerekli çalışmalar yapılmaktadır.
Sulama ile oluşturulacak ekonomik, teknik ve sosyolojik kazanımlar her geçen gün daha
da iyi anlaşılır hale gelmektedir. Özellikle pandemi döneminde tüm Dünyada olduğu gibi
Ülkemizde de güvenli gıda ihtiyacının önemi daha iyi anlaşılmıştır.
10. Kalkınma Planında yer alan hususlardan birisi de “suyun etkin
kullanılması”dır. Buna istinaden hazırlanan eylem planları ile sulama oranlarını ve
randımanlarını artırmak için bir dizi tedbir alınmıştır.
Aynı husus 11. Kalkınma Planı, 406.3 maddesinde “Tarımda suyun verimli
kullanılmasına yönelik su tasarrufu sağlayan yağmurlama ve damla sulama gibi modern
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sulama sistemleri yaygınlaştırılacaktır.” Haliyle yer almakta, amaç ve eylemler devam
ettirilmektedir.
11. Kalkınma planında Tarım sektörü 2023 yılı hedefleri arasında yıllık 200 bin
ha alana “tarla içi sulama sistemi kurulması” olarak gösterilmektedir. Sulama oranının
%68’lere çıkarılması, modern sulama sistemlerinin desteklenmesi, suyun etkin
kullanılmasına yönelik çalışmalara devam edilmesi, yağmurlama ve damla sulama
sistemlerinin yaygınlaştırılması da hedefler arasındadır.
Tarla içi sulama sistemleri 2006 yılından beri hibe veya uygun kredi şartları ile
desteklenmektedir.

Desteklemelerin

etkinliğinin

izlenmesi,

değerlendirilmesi,

kapsamının genişletilmesi ve iyileştirilmesi için çalışmalara devam edilmelidir.
Sulama tesisleri tarla başına kadar, DSİ Genel Müdürlüğü, Belediyeler veya İl
özel İdarelerince yapılmaktadır. Tarla içi sulama sistemleri ise çiftçilerin tasarrufundadır.
Ülkemizde çiftçilerimiz tarlalarını, koşullar uygun olsa dahi sulama yapıp, yapmama veya
istediği yöntemle, istediği tipteki tesisle sulama yapma özgürlüğüne sahiptirler.
Ekonomik

bulmadıkları

zaman

tarlalarında

hiçbir

şey

yetiştirmeyip

boş

bırakabilmektedirler.
Tarım alanlarındaki mülkiyet sorunları, kırsal yaşam koşullarındaki yetersizlik,
köyünde kalıp çiftçilik yapan çoğu aileyi ortakçı, kiracı konumuna sokmuştur. ÇKS
kayıtlarına göre, tarım alanlarının ~%60 ‘ı mülk sahibince, ~%40 ‘ı kiracılar tarafından
işlenmektedir. Aslında kiracılık miktarı çok daha fazladır. Tarla sahipleri alan bazlı
destekleri alabilmek için, kiralama belgesi düzenlememekte, ürünü başkası yetiştirmekte,
sulamayı başkası yapmakta, aboneliği başkasında olan enerjiyi bir başkası kullanmakta,
borç veya kesinti başkasına gelmekte, destekleri başkası almaktadır. Kullanılan elektrik
borcunun veya su kullanıcı örgütüne olan borcun ödenmesinde hep kargaşa
yaşanmaktadır. Ortakçı veya icarcılar işledikleri toprağa ve kullandıkları suya acımazca
davranmaktadırlar.
Arazi kullanımında kiracılık hissedarlıkla birlikte had safhada olup, birçok
verimsizliğin ana sebeplerindendir. Bunun yanında kimi hisseli arazilerin sahipsizliği,
işlenmeyen tarım arazileri sorununu da beraberinde getirmektedir.
Gerçek çiftçi varlığımız ve işledikleri alanlar bilinmemektedir. Çiftçi Kayıt
Sistemi desteklemeler için başvuru aracı olarak kullanılan dijital bir platform olmaktan
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öte gidememektedir. ÇKS ye kayıtlı çiftçi sayısı veya kayıtlı tarım parseli miktarı
%50’leri geçememektedir.
Sulama yapılan tesislerin idamesi için toplanmaya çalışılan “su kullanım hizmet
bedeli”nin çok az kısmı hariç “alan bazlı” olması aşırı su kullanımının başlıca nedenidir.
Gelişen teknolojiyle birlikte, su alım vanaları, ön ödemeli ultrasonik sayaçlarla
buluşturulmaya, merkezi dijital ağlarla kontrol edilmeye çalışılsa da ”hacim esaslı”
ücretlendirme tesisleri olması dahi bir kısım salma sulama yapan çiftçilerimizi
alışkanlıklarından vazgeçirememektedir.
Kırsalda iş gücü bulunması zorluğu nedeniyle bazen hiç sulama yapılamamakta
veya kolay yöntemler tercih edilmektedir. Sulama sistemlerin ilk yatırım masrafının
pahalı olması da çiftçiler için caydırıcıdır. Desteklemelerden yararlanabilmek için de
gerekli şartların sağlanmasında çekinceler veya yetersizlikler yer almaktadır.
Çiftçiler, malzeme satan bayiler, firmalar ile sulamayı yapan işçiler, sulama
tesislerini kontrol eden su kullanıcı örgütlerinin teknik ve idari kadrosu, tarla içi sulama
sistemlerinin ve tarımsal sulamanın paydaşlarıdırlar.
Doğal, kıymetli ve kıt olan su kaynaklarımızın, ulusumuzun ve insanlığın emrinde
azami değere dönüşmesi esastır. Bunu yaparken elbette ki toprağın ve suyun
sürdürülebilirliği de göz önüne alınmalıdır. Fakat, her şeyde olduğu gibi bu döngüde de
ekonomik çıkar ön plandadır. Çiftçiler ürünlerini iyi fiyata satmak, masraflarının en az
olmasını istemektedirler. Bayiler, firmalar sulama malzemelerini iyi bir karla satmak
istemektedirler.
Halihazırda sulama sarfiyatı miktarı, zamanı ve kalitesi, çiftçi ve/veya parsel
bazında bilinmemektedir. Yapılan lokal araştırmalar, su sarfiyatının fazla olduğunu
göstermektedir.
Sulama tesislerimizin çoğunluğu tekniğe uygun değildir. Çiftçilerimiz,
alışkanlıklarından taviz vermemekte, malzeme satıcıları arazi tecrübesi olmaksızın,
üretici kataloglarından ve çitçiden edindiği bilgiler ışığında şebekeyi planlamakta ve/veya
kendinde bulunan daha iyi kar edebileceği malzemelerden çiftçiye satış yapmaktadır.
Fazla kullanılan suyun veya projesiz, uygunsuz satılan, kullanılan malzemenin
kontrol edilebileceği kamusal bir mekanizma yoktur. Aynı durum, filtre ünitelerinde de
de aynıdır. Filtre ünitesi ile birlikte gübreleme (fertigasyon) de teknikten uzak hesap ve
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işletime sahiptir. Tesisi kurarken ki bayideki satıcının insafına kalmış haldedir.
Çiftçilerimiz tarlalarına tesisi kurduktan sonra deneme yanılma yöntemiyle düzenlerini
oluşturmaya çalışmaktadırlar.
Pompa seçiminde de elektrik hattında da durum aynıdır. Sulama tesisinde üniform
bir su dağılımının sağlanması için gerekli enerji miktarı hep fazla hesaplanmaktadır.
Örneğin; boru çapları maliyeti düşük tutmak için olabildiğince küçük tutulmakta, yük
kaybı hep eksik hesaplanmakta (boru, vana, bağlantı parçaları, filtre tesisi, pompa ünitesi
yük kayıpları), bunu karşılamak için de pompa ve motor gücü emniyet açısından hep fazla
hesaplanmaktadır.

Sonuçta,

debisi

eksik,

enerji

maliyeti

yüksek

tesisler

oluşturulmaktadır.
Tarla içi sulamada kullanılan malzemeler büyük oranda yurt içinde üretilmektedir.
Her tür için, markalar kendilerini ispat etme gayretindedirler. Büyük firmalar
bünyelerinde kurdukları denetim mekanizmalarında standartlaşma yolundadır. Basınçlı
sulama sistemlerinin üretiminde kullanılan ana hammadde olan Polietilen (PE) ithalata
bağımlı olup %85 oranında ithal edilmekte ve bu nedenle üretilen sulama malzemelerinin
fiyatları büyük oranda döviz fiyatlarına endeksli olmaktadır. Diğer bir alternatif olan geri
dönüşüm malzemelerinin kullanımında da Kamusal kontrol yoktur. Geri dönüşümün
disipline edilmesi, hem döviz kaybını önleyecek hem de çevreye katkı sağlayacaktır.
Çiftçilerimizin ekonomik yetersizliklerine yardımcı olmak amacıyla hibe ve kredi
destekleri verilmektedir. Bu durum modern sulama tesisi sayısını, sulanan alan miktarını
arttırmakta, buna bağlı malzeme üreten sanayiyi de canlı tutmaktadır. Desteklenen tesis
miktarı yeterli olup geliştirilmeye, proje ve malzeme kalitesinin iyileştirilmesine ihtiyaç
vardır.
Diğer bir hal, insan odaklı işletim eksiklikleridir. Sulama işçiliğinin pahalı olması,
yetmezliği ve yetersizliği beraberinde getirmektedir. İnsan kaynaklı yanlışların veya
yetersizlikler, otomasyon sistemleri ile bertaraf edilebilir. Otomasyon sistemlerinin şu an
için bilinmezlikleri fazla, fiyatı pahalı, tanıtımı ve piyasası zayıftır. Çoğu dış kaynaklı
donanım ve yazılım içermektedir. Yakın zamanda, yerli ve milli yazılım ve donanımların
ucuzlaması ve yaygın kullanılması beklenmektedir. Otomatik kontrol sistemleri, vanalar,
sensörler geliştirilmeye muhtaçtırlar.
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Sulama tesislerinin işletilmesi genel olarak Sulama Birlikleri, Sulama
Kooperatifleri, Belediyeler ve Köy Tüzel Kişiliklerince sağlanmaktadır. Genel sulama
planlaması ve izlemesi yapmakla birlikte çiftçi veya parsel bazlı su kullanım etkinliği
izlenememektedir. Sulama birlikleri ve bir kısım sulama kooperatifi DSİ Genel
Müdürlüğü kontrolündeki tesislerin işletilmesini sağlamaktadırlar. Diğer tesislerin hemen
hemen tamamı izlenmemektedir.
Tarla içi sulama sistemleri; uygulanan sulama yöntemlerine göre farklılık arz etse
de genel anlamda tarla başına getirilen suyun, bitkinin erişim alanına (etkili kök derinliği)
dağıtılması ve depolanması için tesis edilen ekipmanlar bütünüdür.
Bilindiği

üzere

sulama;

salma,

yağmurlama

ve

damla

yöntemleriyle

yapılmaktadır. Her yöntem sonuçta, suyu bitkinin hizmetine sunmak üzere, toprağın
karakterine bağlı olarak farklılıklar gösteren kapasitesini doygun hale getirmek üzere
kurgulanmaktadır.
Sulama yöntemine bağlı olarak uygulama randımanlarında dikkate değer fark
oluşmaktadır. Salma sulamanın %50, yağmurlama sulamanın %70, damla sulamanın %85
uygulama randımanına sahip olduğu varsayımı ile, salma sulamaya göre, yağmurlama
sulama %30, damla sulama ise %40 daha tasarrufludur. Bu nedenle diğer etmeler hariç,
su tasarrufu sağlayan yöntemlerin tercih edilmesi gerekmektedir. İzlenebilen DSİ
projelerinde %38 ‘i basınçlı (borulu) sulama sistemleridir. Diğerlerinde de şebekeler
cazibeli, açık kanallardan oluşsa da çiftçilerimiz, kanaldan aldıkları suyu küçük enerji
katkısı ile yağmurlama veya damla sulamaya çevirebilmektedirler. Genelde bireysel
çözümler üretildiğinden, plansız, projesiz rantabl olmayan fazladan sistem maliyeti, veya
yetersiz sulama veya fazladan enerji kullanılmaktadır.
Cazibeli sulama yöntemlerinde, karık, (tava) başına suyun iletilmesi için boru
kullanılması, su kaybını önlemekte, sulama işçiliğinden tasarruf sağlamakta hem de
suyun üniform dağılımını kolaylaştırmaktadır.

5.4. Drenaj
Yüzey (kanal) ve yüzey altı (bitki kök bölgesi dren borulu) sistemler ülkemizde
de sulanan sahalarda uzun yıllardır tesis edilmektedir. Ülkemizde tarla içi drenaj
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sistemlerine verilen önem yeterli düzeyde değildir. Drenaj sistemleri, sulama suyunun
etkin olarak kullanılmasında büyük role sahiptir. Ancak, bu durum göz ardı edilmektedir.
Sulanan sahalarda doğal drenaj imkânları yeterli olmadığında, taban suyunun
yükselmesi ile drenaj problemli sahalar meydana geldiği gibi çeşitli diğer sebepler de bu
sorunu tetikleyebilmektedir. Taban suyunun yükselmesi sulama suyu kalitesi ve bölgenin
bulunduğu konum-topoğrafik yapı da dikkate alındığında tuzluluk sorununu da
beraberinde getirmektedir. Sulamaya açılan alanlarda drenaj probleminin yanında sık
rastlanan bir diğer sorun ise bitki kök bölgesi tuzluluğudur.
Tuzluluk sorununun çözümü için çiftçilerimiz ekim-dikim işlemlerini yapmadan
önce (daha yüksek verim için) göllendirme yöntemiyle tarlalarını yıkamaya
çalışmaktadırlar. Yapılan çalışma sahada yüzey altı (borulu) drenaj sistemi
bulunmuyorsa, yıkama işleminin başarısını hem düşürmekte hem de sonraki yıllar için
daha kötü sonuçların ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Ayrıca, ciddi bir su kaybı söz
konusu olup sodikliğin sebep olduğu toprağın fiziksel yapısındaki bozulmalar, toprakta
infiltrasyon hızını azaltarak, sulamanın verimliliğini düşürmektedir. Bunun yanında
çiftçiler, açık drenaj kanallarının dışında kendi tarlalarının etrafına ve içlerine derin
olmayan tahliye hendekleri açmakta, bir nebze olsun fazla suyu uzaklaştırmaya
çalışmaktadırlar. Burada da ciddi tarım alanı kayıpları oluşmaktadır. Bu tip sahalarda açık
drenaj kanallarının inşası da daha çok tarım alanı kaybına neden olacağından, yüzey altı
(borulu) drenaj sistemleri etkin ve kesin çözümdür. Kurak dönemlerde açık kanalların
şişirilerek sulama yapıldığı ya da yüzey altı sistemlerin deşarjı kontrol altına alınarak
taban suyu tablasının kontrollü yükseltildiği (kontrollü drenaj) bilinmektedir. Bu da başlı
başına sulamada suyun etkin kullanımında olukça önem arz etmektedir. Böylelikle kurak
dönemlerde zaten az olan sulama suyunun ihtiyatlı kullanılması sağlanmaktadır. Ancak
bu yöntemin de açık ve borulu drenaj sistemine zarar verdiği unutulmamalıdır. Bu tip
işlemlerin sulama birlikleri kontrolünde yapılması daha uygundur.
Açık ve yüzey altı (borulu) drenaj sistemleri sulama sahasında sulamayı
tamamlayacak en etkin sistemlerdir. Söz konusu drenaj sistemlerinin faydaları; su
kullanım etkinliğinin arttırılması, tarım alanı kayıplarının düşürülmesi ve bitki kök
bölgesi toprağının kalitesinin korunması olarak üç önemli ana başlıkta sıralanabilir.
Ancak en somut faydası olarak; hiç ekilemeyen veya düşük verim alınan sahalarda
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%100’e varan verim artışları söylenebilir. Türkiye’de il toprak kaynakları envanterine
göre, yaklaşık 1.5 milyon hektarda tuzluluk ve alkalilik sorunu bulunmaktadır. Bu,
sulamaya uygun arazilerin yaklaşık %32,5’ine denktir (Kanber ve Ünlü, 2008).
5.5. Arazi Islahı
Arazi Islahı; toprağın verimli şekilde işlenmesini, korunmasını, birim alandan
azami ekonomik verimin alınmasını, tarım üretiminin artırılmasını sağlamak için tuzlu ve
alkali toprakların iyileştirilmesi, yüzey tahliye, toprak koruma, tesviye, teraslama, taş
toplama, taşkın ve sel koruma gibi işlemlerin yapılması işlemleridir.
Kırsal altyapı hizmetleri içinde arazi ıslahı da suyun kullanımında kritik bir öneme
sahiptir. Arazi ıslahı ve toprak ıslahı tanımlarının doğru yapılması gerekmektedir. Aslında
arazi ıslahı için bahsedilen çalışmaların neredeyse tamamı tarla içi geliştirme hizmetleri
kapsamında düşünülebilir veya bu çalışmalara bağlı olarak geliştirilen işlemler olarak
açıklanabilir.
Tüm arazi ve toprak ıslahı çalışmalarının amacı; suyun - toprağın korunması ve
tasarrufu, bunların yanında tarımsal verimliliğin arttırılmasıdır.
Ülkemiz topraklarının genellikle kurak ve yarı kurak iklim kuşağında yer alması
nedeniyle ülkemizin hemen hemen tüm bölgelerinde tuzlu, sodyumlu ve tuzlu sodyumlu
topraklar olarak tanımlanan topraklara rastlamak mümkündür. Bunun yanında uygun ve
yeterli drenajı bulunmayan yaş araziler olarak da nitelendirilen ve sulanabilir arazi
potansiyeli içinde önemli paya sahip alanılar da bulunmaktadır.
Ülkemizdeki tuzlu ve sodyumlu (çorak) topraklar, toplam yüzölçümün yaklaşık
%2’si (1 ,518 ,722 ha), drenaj yetersizliğinin neden olduğu yaş araziler ise yüzölçümün
yaklaşık %3,7’sine (2 ,775,115 ha) karşılık gelmektedir. Tuzlu-Sodyumlu topraklar ile
yaşlılık sorunu olan arazilerin kapladıkları toplam alan ise yaklaşık 4 ,293 ,837 ha’ı
bulmaktadır. Diğer bir ifadeyle sorunlu topraklar, 12,5 milyon ha’lık sulanabilir arazi
potansiyelinin yaklaşık %32,5’ine denk gelmektedir.
Çorak araziler ülkemiz yüzölçümünün %2'sine, toplam işlenen tarım arazilerinin
%5,48’ine eşdeğer büyüklüktedir. Toplam çorak alanların %74’ü tuzlu, %25,5’i tuzlualkali ve %0,5’i alkali (sodyumlu) topraklardan oluşmaktadır. Çorak toprakların büyük
bir kısmı tuzlu topraklardan meydana gelmektedir. Türkiye Arazi Varlığı Envanterine
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göre Türkiye’de 2, 775, 115 ha alanda yaşlık (drenaj) sorunu vardır. Toplam miktara göre
1, 689, 358 hektar alan yetersiz drenajlı, 776, 312 hektar alan fena drenajlı, 283, 381
hektar alan bozuk drenajlı, 26, 064 hektar alan aşırı drenajlıdır.
Sönmez ve Beyazgül’ün (2008) çalışmalarına göre Türkiye topraklarının tuzluluk
derecesi ve alanlarının dağılımı Tablo 9’da gösterilmiştir. Söz konusu çizelgedeki
değerler dikkate alındığında hafif tuzlu ve tuzlu alanların toplam, tuzluluk problemi olan
alanlar %74’ünü oluşturmaktadır. Geriye kalan %26’lık bölüm sodyumluluğun ağırlıklı
olduğu ve özel işlem gerektiren alanlardır.
Tablo 10 Türkiye topraklarının tuzluluk derecesi ve alanları
Alan (ha) Toplamdaki %’si
614 617
41
504 603
33
8 641
0.5
125 863
8
264 958
17.5
1 518 722
100

Tuzluluk derecesi
Hafif Tuzlu
Tuzlu
Alkali
Hafif Tuzlu Alkali
Tuzlu Alkali
Toplam
Kaynak: Sönmez ve Beyazgül, 2008

5.6. Toprak ve Su Koruma
5.6.1. Ülkemiz Toprak Kaynakları Potansiyeli
DSİ Genel Müdürlüğünce geliştirilen tarım sektörü faaliyetlerinde proje sulama
alanlarında toprak, topoğrafya ve drenaj özelliklerine göre sınıflandırılmaktadır.
Ekonomik sulu arazi sınıflandırma (SAT) sistemi kullanılarak proje sahalarında sulanır
ve sulanamaz alanlar belirlenmektedir. DSİ Genel Müdürlüğünde en son olarak 25
havzaya ait 2018 yılında tamamlanan Havza Master Plan çalışmaları kapsamında eldeki
veriler CBS ortamında birleştirilerek ülkemizin toprak kaynakları üzerinde çalışmalar
yapılmıştır. Sulama alanlarında ön inceleme, planlama, detaylı kademelerinde yapılan
arazi sınıflandırma ve drenaj çalışma sonuçları, DSİ proje sahaları dışındaki sahalarda ise
mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünce (KHGM) hazırlanmış İl Arazi Varlığı
verileri sulu arazi sınıflandırma (SAT) standartlarına çevrilerek ülkemizin arazi varlığı
içerisinde tarım alanları ve potansiyel sulanabilecek araziler ortaya koyulmuştur. Elde
edilen sonuçlara göre:
Türkiye’nin yüzölçümü
Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi
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Etüt edilen alan (DSİ)

:12 ,824, 212 ha

Sulanamaz arazi (DSİ)

: 3 ,713 ,572 ha

Sulanabilir arazi (DSİ)

: 9 ,110, 640 ha

Master Planda DSİ Proje Dışı Sulanabilir
Tarım Alanları (KHGM den çeviri)

:16 ,774 ,273 ha

Sulanabilir tarım arazi (DSİ+KHGM ) :25 ,884 ,913 ha
Tarım arazileri (TRGM)

:22 ,943 ,831 ha

Su kaynağının miktarı, kalitesi, sulama arazisine olan mesafesi, cazibeli/pompajlı
iletim durumu; güncel sulama teknikleri, bitki deseni, arazinin toprak, topoğrafya ve
drenaj vb. özellikler ekonomik sulanabilir arazi varlığı miktarına etki etmektedir.
Ülkemizde mevcutta kabul edilen ekonomik olarak sulanabilir arazi varlığı değeri olan
8,5 milyon ha rakamının gelişen ekonomik ve teknolojik şartlar dikkate alındığında artan
bir eğilim göstereceği değerlendirilmektedir.
DSİ tarafından yapılan Havza Master Plan raporları sonuçlarına göre tespit edilen
25 ,884, 913 ha sulanabilir tarım arazi ile TRGM’ce verilen 22 ,943, 831 ha tarım arazi
arasında

bir

fark

gözükmektedir.

Kurumlar

arasında

yapılacak

yeniden

değerlendirmelerle bu farkın ortadan kaldırılması uygun olacaktır.
5.6.2. Ülkemizin Su Kaynakları Potansiyeli
Ülkemiz hidrolojik açıdan tespit edilmiş 25 nehir havzasından oluşmaktadır. DSİ
Genel Müdürlüğü su potansiyeli ve ihtiyaçlarını belirlenmek suretiyle proje
geliştirebilmek için; İstikşaf, Master Plan, Planlama (Fizibilite), Kati Proje ve İnşaat
kademelerinde çalışmalar yaparak proje/havza bazında ve buna bağlı olarak Ülke
genelinde takip edilmesi gereken politikaları ve uygulama programlarını tespit
etmektedir.
Ülkemizde bulunan 25 nehir havzasında; havza su potansiyeli ve kalitesi, arazi
kullanım durumları, toprak kaynakları, su kullanımları ve ihtiyaçlarının etüt edilerek su
bütçesinin oluşturulması, belirlenen potansiyelin değerlendirilme öncelikleri ile
olabilecek su ihtiyacının tespiti, ihtiyacın karşılanma yöntemleri ile teknik, ekonomik ve
çevresel yapılabilirliğinin incelenmesi amacıyla DSİ tarafından Havza Master Plan
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çalışmalarına 2010 yılında başlanmış ve 2018 yılında tamamlanmıştır. Çalışma
sonuçlarına göre Ülkemizin su potansiyeli;
Yıllık Toplam Yağış

: 450 milyar m3

Ortalama Doğal Akım

: 185 milyar m3

Yıllık Toplam Kullanılabilir Su

: 112 milyar m3

Türkiye Nüfusu (2018)

: 82 milyon

Kişi Başına Düşen Yıllık Su Miktarı : 2.256 m3
(Doğal Akıma Göre)
Kişi Başına Düşen Yıllık Su Miktarı : 1,366 m3
(Kullanılabilir Suya Göre)
Bakanlığımızca Tarımsal Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması
Yönetmeliği (23 Temmuz 2016 tarihli ve 29779 sayılı R.G)

kapsamında su

kaynaklarının tarımsal faaliyetlerden kaynaklı kirliliğe karşı korunması amacıyla
çalışmalar yürütülmektedir. Bu kapsamda AB Nitrat Direktifine karşılık gelen Tarımsal
Kaynaklı Nitrat Kirliliğine Karşı Suların Korunması Yönetmeliği 2004 yılında
yayımlanmıştır.
• Kirlenmiş ya da kirlenme tehdidi altındaki suların belirlenmesi
• Nitrata Hassas Bölgelerin belirlenmesi
• İyi Tarım Uygulamaları Kodunun hazırlanması
• Tarımsal Eylem Planlarının oluşturulması
• İzleme Ağı ve Raporlama Sisteminin kurulması
Sularda tarımsal kaynaklı kirliliğin kontrolü ve yönetimi ile ilgili çalışmalar, 11.
Kalkınma Planı, Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı, Bakanlık Stratejik Plan ve Tarım
Şurası Eylem Planı ile uyumlu olarak “Sularda Tarımsal Faaliyetlerden Kaynaklanan
Kirliliğin Kontrolü Projesi” çerçevesinde yürütülmektedir.
Sularda tarımsal kaynaklı kirliliğin tespiti ve Nitrata Hassas Bölgelerin
belirlenmesi amacıyla Türkiye genelinde 2,519 yerüstü, 2,316 yer altı suyu olmak üzere
toplam 4,835 istasyondan oluşan bir izleme ağı oluşturulmuştur. İzleme çalışmaları 20
adet Mobil Laboratuvar ve mobil cihazlarla yürütülmektedir. Analiz sonuçları web
tabanlı Nitrat Bilgi Sistemine (NİBİS) kaydedilmekte ve eş zamanlı olarak takip
edilmektedir. Veriler tarımsal kaynaklı nitrat kirliliğinin tespiti ve nitrata hassas
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bölgelerin belirlenmesi çalışmalarında kullanılmaktadır. NİBİS verileri SYGM ile
paylaşılmaktadır. Yerüstü sularında ayda bir numuneler alınmakta ve nitrat, toplam azot,
toplam fosfor, ortofosfat, sıcaklık, pH, çözünmüş oksijen ve klorofil –a gibi parametreler
ölçülmektedir. Yeraltı sularında üç ayda bir numuneler alınmakta ve nitrat, sıcaklık, pH,
gibi parametreler ölçülmektedir.
2017 yılında yayımlanan 2016/46 Sayılı Sularda Tarımsal Faaliyetlerden
Kaynaklanan Nitrat Kirliliğinin Önlenmesine Yönelik İyi Tarım Uygulamaları Kodu
Tebliğinin ekinde yer alan İyi Tarım Uygulamaları Kodu ile kirliliğin önlenmesi amacıyla
çiftçilerimizin alması gereken önlemler belirlenmiştir. İyi Tarım Uygulamaları Kodunun
yayımlanması ile belli büyüklüğe sahip bütün yeni hayvancılık işletme başvurularının
hayvansal gübre deposu ve hayvansal gübre yönetim planı ile projelendirilmesi zorunlu
hale getirilmiştir. Mevcut hayvancılık işletmelerinin ise dört yıllık süre içerisinde İyi
Tarım Uygulamaları Koduna uyum sağlamaları gerektiği mahallinde ilan edilerek
işletmelere duyurulmuştur.
Nitrat kirliliği izleme sonuçlarına bağlı olarak Nitrata hassas bölgelerin
belirlenmesi çalışmasına devam edilmektedir. TÜBİTAK MAM ile yapılmakta olan
çalışmada 25 nehir havzasında NHB’lerin belirlenmesi, bu bölgelerde uygulanacak
Eylem Planları ve eylem planlarının fayda/maliyet analizi hazırlanmaktadır. Hali hazırda
Gediz, Kuzey Ege, Burdur, Akarçay, Küçük Menderes, Meriç-Ergene, Konya Kapalı,
Büyük Menderes, Batı Akdeniz, Yeşilırmak ve Kızılırmak Havzaları olmak üzere 11
nehir havzasında çalışmalar tamamlanmış olup, çalışma kapsamında nitrata hassas
bölgeler köy/mahalle bazlı olarak belirlenmekte ve kirliliği önlemeye yönelik tedbirleri
içeren Nitrat Kirliliği Eylem Planları da köy/mahalle bazlı ve sayısal olarak
hazırlanmaktadır.

5.7. Tesviye
Arazi Tesviyesi; yüzey sulama yöntemleri ile sulama yapılacak tarlaya, suyun
uygun bir eğimle iletilmesi, tarlanın düzenli bir şekilde sulanabilmesi ve fazla suyun
tahliye edilmesi için, arazide var olan yüzey bozukluklarının, doğal eğimi bozmamak,
toprak verimliliğini azaltmamak koşulu ile düzeltilmesi işlemidir.
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Arazi tesviye çalışmaları, sulama faaliyetlerinde ve drenajın sağlanmasında kritik
bir rol üstlenmektedir. Bunun yanında toprak kalitesinin korunmasında da önemli etkileri
olduğu bilinmektedir. Arazi tesviye çalışmalarının, yüzey sulama yöntemlerinde sulama
suyunun araziye homojen dağılımına ve kullanılan su miktarına etkisi bulunmaktadır.
Sulama suyu ve yağışların sebep olduğu fazla suyun, derine sızma, yüzey akışa geçme ve
buna bağlı olarak toprak erozyonu engellenmesi, basınçlı sulama sistemlerinde tuzluluk
kontrolü amacıyla yıkama yapılma işlemlerine direkt veya dolaylı etkileri bulunmaktadır.
Arazi tesviyesinin, ürün verimi ve suyun (sulama- drenaj suyu) etkin
kullanımında önemli bir rolü vardır.
Ülkemizde kamu kaynakları kullanılarak yapılan tesviye çalışmaları arazi
toplulaştırma projeleri ile birlikte TİGH faaliyetleri içerisinde yapılmaktadır. Sulama
projelerde yüzey sulama yönteminin terkedilmesi ile birlikte tarlaların tesviye hizmetine
ihtiyaçları kalmamaktadır. Diğer taraftan çeltik yetiştiriciliği yapılan yerlerde, tesviye
işlemleri çiftçilerce yapılmakta veya yaptırılmaktadır.
5.8. Kırsal Yollar
Kırsal alanda yer alan yollar; yerleşim yerleri arası ulaşımı ve tarlalara olan
ulaşımı sağlayan yollar ile sulama ve drenaj kanalı servis yollarıdır.
Bunlardan yerleşim yerlerine olan irtibatı sağlayan ana yollar Karayolları Genel
Müdürlüğü ve/veya Belediye hizmetleri sorumluluğunda ve büyük çoğunluğu asfalt
yollardır. Tarlalara ulaşımı sağlayan yollar toprak yollardır. Arazi toplulaştırma projeleri
gerçekleştirilen yerlerde imal edilen tarla içi yolları stabilize kaplanmaktadır.
Ülkemizde toplulaştırma yapılan köylerin kadastral haritalarından çıkarılan
sonuçlara göre tarımsal parsellerin %50-80 inin ulaşım olanakları yoktur.
6. Sulamada ve Drenajda Enerji Maliyetleri ve Alternatif Enerji Kaynaklarının
Kullanım İmkânları
Ülkemizin enerji politikalarındaki "enerjide dışa bağımlılığın azaltılması"
stratejisi ile uyumlu olarak terfili sulamalarda tarımsal üretim kayıplarının önlenmesi,
sulama tesislerinin maksatlarına uygun işletilmesinin sürdürülebilirliğinin sağlanması ve
yatırımların faydaya dönüşmesi maksadıyla, İdaremiz tarafından işletmeye alınan ve
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işletmeye açılacak terfili sulama tesislerinin enerji ihtiyaçlarının yenilenebilir enerji
üretim tesisleriyle karşılanması büyük önem arz etmektedir.
Türkiye’deki terfili sulamaların aşamalarına bakıldığında yaklaşık %24,87’lik
kısmının işletmede, %21, 29’lık kısmının inşa halinde, %44,61’lik kısmının proje
aşamasında, %7,02’lik kısmının planlama, %1,51’lik kısmının ise ön inceleme
aşamasında olduğu görülmektedir (Tablo 11).
DSİ tarafından geliştirilen sulama tesisleri içerisinde terfili sulama alanları net
alanın %18’i kadardır. Terfili sulamalarının bulunduğu bölgelerden, DSİ 1. Bölge (Bursa)
sulamalarının %67’si terfili, %33’ü cazibeli, DSİ 18. Bölge (Isparta) sulamalarının
%50’si terfili, %50’si cazibeli sulama sistemi ile sulanmaktadır. Bu iki bölgeyi %45 terfili
ile DSİ 15. Bölge (Şanlıurfa) izlemektedir. DSİ 17. (Van), DSİ 19. (Sivas) ve DSİ 24.
(Kars) Bölge Müdürlüklerinde terfi yapılarak sulanan alan bulunmamaktadır. En az terfili
sulaması bulunan Bölge Müdürlükleri; DSİ 23. (Kastamonu) %1, DSİ 12. (Kayseri) %4
ve DSİ 2. (İzmir) %7’dir.
Ülke genelinde sulamaya açılan sahalarda 2020 yılı verilerine göre sulama oranı
%69 olarak gerçekleşmiş, sulamaya açılan alanların %31'i çeşitli nedenlerle
sulanmamıştır. Özellikle yüksek enerji girdi bedellerinin üretimi yapılacak tarımsal
ürünlere yansıyan yüksek maliyet bedelleri nedeni ile terfili sulama alanlarında sulama
oranı ancak %53 olarak gerçekleşebilmiştir.
Sadece terfili sulamaların sulama oranları esas alındığında, sulama oranının en
yüksek olduğu sulamalar Diyarbakır, Edirne, Adana ve Şanlıurfa Bölge Müdürlüklerinde
%70’den fazla olarak gerçekleştirilmiştir. Buna karşılık Ankara, Kastamonu ve Erzurum
Bölge Müdürlüklerinde terfili sulama alanları sulama oranı %10’dan daha düşüktür.
Su kaynağı yerüstü suyu olan terfili sulamalarda 2020 yılı sonu itibariyle fiili
tüketilen elektrik 460, 741 000 kWh olarak gerçekleşmiştir.
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Tablo 11 Türkiye’deki Terfili Sulamaların Aşamaları

Kaynak: Terfili Sulamaların Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Desteklenmesi İmkânlarının
Araştırılması İşi Değerlendirme Raporu (2021)

Toplam elektrik enerjisi tüketimi esas alındığında DSİ 15. (Şanlıurfa), DSİ 6.
(Adana), DSİ 11. (Edirne) Bölge Müdürlüğü ilk sıraları paylaşmaktadır. DSİ 15.
(Şanlıurfa) Bölge Müdürlüğü sınırları içerisinde sulama mevsiminin uzun olması, pamuk
tarımının yaygın olması enerji tüketimini artırmaktadır. DSİ 6. (Adana) Bölge Müdürlüğü
sınırları içerisinde sebze ve narenciye tarımı ile ikinci ürün tarımın yaygın olması
nedeniyle daha fazla enerji tüketilmektedir.
2020 yılında işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu su kullanıcı teşkilatlara
devredilen toplam 119 ,452 ha alana hizmet eden sulama tesisleri elektrik borcu sebebiyle
işletilememiştir. 2020 yılında DSİ sulama tesisleri ile sağlanan ortalama üretim değeri
artışının 2,624 TL/da gerçekleştiği göz önünde bulundurulduğunda, söz konusu alanda
üretim değeri kaybı 3,1 milyar TL’dir.
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Ülkemizde pompaj yapılarak sulanan alanlarda sulama suyu pompajı için
tüketilen elektrik enerjisinin DSİ Bölge Müdürlüklerindeki yenilenebilir enerji
potansiyelleri değerlendirilerek yenilenebilir enerji kaynaklarından karşılanması; sulama
tesislerini işleten, bakım ve onarımını yapan sulama birlikleri ve çiftçilere yük olan enerji
masraflarının azaltılmasını veya tamamen ortadan kaldırılarak, çiftçinin net gelirinin
yükseltilmesini, sulama tesislerinde teknik, ekonomik ve sosyal sürdürülebilirliğini
sağlayacaktır (Tablo 12).
Sulama tesislerinin toplumun tüm kesimlerine faydalı olması için sulama işletme
özellikle elektrik enerjisi maliyetlerinin ülke genelinde azaltılması, net sulanan
alanlarının artırılması, sulama oranının yükseltilmesi, sulama projesi için yapılan
yatırımdan elde edilecek faydanın en üst düzeye çıkarılması temel hedefler arasında
olmuştur. Bunlar sağlanırken tesislerin bakım onarım ve işletme masraflarının optimuma
çekilerek tesislerin daha ekonomik işletilmesi için gereken önlemlerin alınmasına ve
uygulanmasına çalışılmaktadır.
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Tablo 12 DSİ Bölgelerine Göre Ortalama Yenilenebilir Enerji Potansiyelleri

Kaynak: Terfili Sulamaların Yenilenebilir Enerji Kaynaklarıyla Desteklenmesi İmkânlarının
Araştırılması İşi Değerlendirme Raporu (2021)

7. Sulama ve Drenaj Malzeme ve Ekipmanların Üretim Durumu ve
Standartları
Ülke geneli için yapılan basınçlı sulama gerek kullanılan malzeme ve ekipmanları
gerekse, yapılan planlama ve projelendirmeler, başta finansal etmenler olmak üzere çok
sayıda etmenden dolayı istenilen/arzulanan düzeylere ulaşmamıştır. Bu nedenle
Kalkınma Planlarında sulama oran ve randımanlarının artırılması öncelikli hedefler
içerisinde yer almıştır. Sulama oranlarının artırılmasının en önemli yolu sulu tarım
yapılan alanlarda arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme hizmetleri projelerinin birlikte
hayata geçirilmesinin yanında, sulama randımanlarının artırması için tarla içi sulama
sistemlerinin mutlaka modernize edilmesi ve uygun işletme yöntemleri/biçimleri ile
işletilmesi gerekmektedir.
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AR-GE faaliyetleri incelendiğinde, sulama sistemlerinde kullanılan malzeme ve
ekipmanlar açısından anlamlı sayılabilecek bir gelişme bulunmamaktadır. Malzeme ve
ekipmanların araştırılması, geliştirilmesi ve yeni ürünlere yönelik çalışmalara ihtiyaç
vardır. Ülkemizde, tarımsal sulamaya malzeme, ekipman, yazılım ve donanım sağlayan
sanayi ve hizmet sektörü yıllık iş hacmi ile devasa boyutlardadır. Ancak, bunların
denetlenebilirliği ve izlenebilirliği ile ilgili ciddi sorunlar bulunmakta ve hatta söz konusu
işlemler yapılmamaktadır. Diğer taraftan teknolojinin tarımsal sulamada giderek
yaygınlaşması, malzeme, ekipman ve yazılımların yerli, milli ve de aynı zamanda
ülkemiz iş gücüyle üretilmesi her açıdan büyük önem arz etmektedir.
Sulamada
belirlenmesi,

kullanılan

ekipmanların

sınıflandırılması,

fiziksel

iyileştirilmesi,

ve

kimyasal

özelliklerinin

ekonomikleştirilmesi,

kullanılan

hammaddelerin ithalat ve ihracatında karşılaşılan sorunların irdelenmesi, imalatı,
depolanması, saklanması, üretilmesi, kalite kontrollerinin sağlanması, arazide kurulması,
kullanılması, bakım ve onarımlarının yapılması gibi hususlar başta olmak üzere bunların
denetlenmesi, AR-Ge’lerinin yapılması/iyileştirilmesi ülkemiz için hayati öneme sahip
konuların başında gelmektedir.
Gerek kıt kaynak suyun etkin, sürdürülebilir ve yüksek randımanla
kullanılmasının yanında, üretim maliyetlerinin azaltılması, çevrenin ve ekolojinin
korunması gibi pek çok konuda büyük üstünlüklere sahip olmasından dolayı basınçlı
sulama yöntemleri tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de tercih edilmektedir. Her ne
kadar üretici firmaların laboratuvar koşullarında yüksek performanslı olarak piyasaya
sunsalar da malzemelerin tarla koşullarında çeşitli değişkenlerin de devreye girmesiyle
özellikle malzeme niteliğine bağlı olarak ciddi performans kayıplarına neden olduğu
bilinmektedir. Özellikle sulama sistemlerinde kullanılan malzemelerin, projelendirme ve
uygulama aşamalarında büyük hatalar yapıldığı, uygun özellikte malzemelerin
seçilmediği, kullanılan malzemelerin kalite özelliklerin kullanım şartlarına uygun olup
olmadığının bilinmediği, yeterli işletme bilgisinin olmadığı, sistemlerin eş/türdeş su
dağıtımı yapılamadığı gibi birçok sorun bulunmaktadır. Özellikle bu alanda yapılan
akademik çalışmalarda, sistemlerin tasarım ve projelendirme aşamalarında, kurulumun
yapılacağı arazi için gerekli testlerin ve ölçümlerin yapılmaması, sisteme uygun işletme
biçimlerinin de belirlenip kullanıcıya benimsetilmemesi, sistemlerin büyük bölümünün
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bilimsel temeller dikkate alınmadan kurulması gibi birçok nedenden dolayı,
beklenen/arzulanan tasarruflara ve kolaylıkları ulaşılamadığı görülmektedir. Özellikle
sulama sisteminden kullanılan malzemelerin kalitesi ve bu malzemelerle kurulan
sistemlerin suyu istenilen şekilde dağıtamamasının yanında diğer girdilerin de (gübre, ilaç
gibi) homojen olarak dağıtılamaması, bitkisel üretimde karşılaşılan en önemli sorunların
başında gelmektedir.
Sulamada kullanılan başta damla sulama boruları olmak üzere diğer malzemeler,
tarla içinde yakılarak bertaraf edilmeye çalışılmakta ve çevreyi olumsuz etkileyen bir
atığa dönüşmüş durumdadır. Bu durum özellikle tek yıllık (sezonluk) kullanılan damla
sulama laterallerinde daha fazla ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle çevreye olan olumsuz
etkileri (kirleticiliği) bakımından çok yıllık kullanılan laterellere göre daha fazladır. Söz
konusu malzemelerin tarım alanlarında birikmesi önemli çevre sorunlarına neden
olurken, tarımsal üretimde de verim ve kalite kayıplarına neden olabilmektedir. Bilindiği
gibi polimer artıkları yüzlerce yıl toprakta bozunmadan kalabilmektedir.
Bu olumsuzluklardan kurtulmak ve bu atıkların tekrar sanayiye ham madde olarak
kazandırılmasına başlanmıştır. Ancak bu dönüşüm şu anda hiçbir ilkeye, kurala ve
standarda bağlı olmadan çok verimsiz, başıboş ve de aynı zamanda çevresel koşullar
düşünülmeden yapılmaktadır.
Mevcut durumda sulama sistemlerinin malzeme ve ekipmanlarının üretim
sanayisi, Türkiye’nin ihtiyacı olan tüm malzeme ve ekipmanların tamamına yakını yerli
olarak üretilebilmekte ve iç talebi karşılayabilecek niteliklerdedir. Ancak, Sulama ve
Drenaj Malzeme ve Ekipmanların Üretim Durumu ve Standartlarını inceleyen, araştıran,
denetleyen, standart geliştiren ve uygulamada izlemem ve değerlendirme yapan herhangi
bir kurum/kuruluş bulunmamaktadır.

8. Sulama Teknolojileri ve Ar-Ge Faaliyetleri
Ülkemiz tarım arazilerinin mevcut su kaynakları ile sulanabilmesi için su tasarrufu
sağlayan basınçlı sulama yöntemlerinin kullanımının arttırılması ve mevcut sulama
teknolojilerinin iyileştirilmesi zaruri görülmektedir.
Ülkemizde suyun dörtte üçünün sulamada kullanılmasından dolayı sulama tesisi
inşa edilirken, modern ve tasarrufu yüksek yağmurlama ve damla sistemleri tercih
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edilmektedir. Basınçlı borulu şebekeyle sulamaya geçilmesi ile iletim kayıpları minimum
seviyeye indirilmekte ve tarla içi sulama sitemleri ile önemli ölçüde su tasarrufu
sağlanarak çiftlik randımanı maksimum seviyeye yükseltilmektedir. Böylelikle,
yağmurlama sulamalarda %30, damla sulamalarda ise %40 oranında su tasarrufu
sağlanabilmektedir.
Basınçlı borulu şebeke sistemleri ile suyun daha kontrollü, sistemli ve de kayıpkaçağı azaltacak bir şekilde kullandırılması amaçlanmaktadır. 2020 yılsonu itibarıyla
%29 olan borulu sistem oranının 2023 yılında %31 seviyesine çıkarılması
hedeflenmektedir. Ayrıca tarımsal üretimde verimliliği arttırmak ve işletmeye alınan
sulama

tesislerindeki

işletme

bakım

masraflarını

düşürmek

amacıyla;

DSİ

sorumluluğunda gerçekleştirilen projelerde, sulama teknolojilerindeki gelişmeler
doğrultusunda yenilikler yapılmakta, sulama sistemlerinin uzun yıllar sorunsuz şekilde
hizmet etmesi amacıyla, projelendirme aşamasında gerekli tedbirler alınmaktadır.
Ülkemizde tarımsal araştırma sistemine ayrılan bütçenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla
(GSYH)’nın %1.06 gibi çok düşük bir oranda olduğu, bu çalışmaların %50’si Kamu,
%48’i Üniversiteler ve %2’si de Özel kuruluşlar tarafından yapılmaktadır. Gelişmiş
sulama teknolojileri ile çevreye zarar vermeden aynı miktarda veya daha fazla ürünü,
daha az sulama suyu ve iş gücü ile üretmek mümkün olmaktadır. AR-GE faaliyetleri
incelendiğinde, sulama sistemleri ve sistem içinde kullanılan malzeme ve ekipmanların
sulama sisteminde anlamlı bir gelişme sağlayacak ürün ve ekipmanların araştırılması ve
geliştirilmesini yönelik çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.
Basınçlı sulama sanayimiz, tarımsal sulama malzeme ve ekipman üretimi yanında,
sulama sisteminin projelendirmesi, kurulması ve yönetilmesi konusunda çok ileri
teknolojik tarımsal sulama uygulamalarını gerek yurt içinde gerekse de yurt dışında
gerçekleştirmektedir.
Tarımsal sürdürülebilirlik açısından toprak ve su kaynaklarının kullanımında,
tarım alanlarının korunması, toprak ve su kaynaklarının verimli kullanılması ve doğru
ürün planlaması ile sürdürülebilir kalkınma sürecinin desteklenmesi, kaynak
kullanımında etkinliğin ve gıda güvenliğinin sağlanmasında tarımsal Ar-Ge’nin rolü ve
geliştirilmesi de stratejik olarak önemlidir. Sürdürülebilir üretim için doğru kurgulanmış
ülkesel politikalar strateji ve eylem planları, büyük önem arz etmektedir. Tarımda suyun
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etkin kullanımı, sürdürülebilir su yönetimi açısından değerlendirildiğinde ülkemiz strateji
ve politikalarında Ar-Ge faaliyetleri önemli yer tutmaktadır.
9. Sulama Projeleri İçin Finansal Modeller
Sulama Projeleri yapıları itibariyle iki başlık altında değerlendirilebilir.
a) Sulama Altyapısı Projeleri
Sulama Altyapısı Projeleri, suyun su kaynağından sulama yapılacak alana kadar
getirilmesi ve parsellere dağıtım şebekesi oluşturulmasını içeren projelerdir.
Ülkemizde ekonomik olarak sulanabilir kabul edilen 8,5 milyon ha arazinin bugün
6,7 milyon ha’lık bölümünün altyapısı tamamlanmış ve sulamaya açılmış olup kalan 1,8
milyon ha arazinin sulamaya açılması hedeflenmektedir.
Sulama Altyapısı Projelerinde ana finansman kaynağı devlet yatırım bütçesi olup
yatırımların çok büyük bölümü DSİ tarafından gerçekleştirilmektedir. Az sayıda da olsa
Birlik, Kooperatif gibi su kullanıcıları örgütlerince ve yerel idarelerce gerçekleştirilen
projeler de mevcuttur.
b) Tarla İçi Sulama Projeleri
DSİ verilerine göre 2020 sonu itibariyle ülkemizde Tarla İçi Sulama %62 yüzey
sulama ile %38 basınçlı sulama sistemleri (Damla ve farklı yağmurlama sulama
sistemleri) ile yapılmaktadır.
Tarla İçi Sulama Sistemlerinin finansmanında ana kaynak kamudur. 2006-2018
yılları arasında yaklaşık 4 milyar TL kaynak kullanımı ile 980.000 ha alanda tarla içi
basınçlı sulama sistemleri yatırımı kamu tarafından finanse edilmiştir.
10. Sulama ve Tarımsal Desteklemelerin Rolü
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından uygulanmakta olan bitkisel üretim
desteklemelerinden, Mazot, Gübre, Organik ve organomineral gübre kullanımı, Organik
Tarım, İyi Tarım, Küçük Aile İşletme, Fındık Alan Bazlı Gelir, Yem Bitkileri, Geleneksel
Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu, Sertifikalı Tohum Kullanım, Standart-Sertifikalı
Fidan Kullanım Desteklemeleri alan bazlı alarak yürütülmektedir. Türkiye Tarım
Havzaları Üretim ve Destekleme Modeline Göre Fark Ödemesi (prim) Destekleri ile Yurt
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İçi Sertifikalı Tohum Üretim Desteği kilogram bazlı, Yurt İçi Sertifikalı Fidan Üretim
Desteği adet başına ve Bombus Arısı Kullanım Desteği koloni başına ödenmektedir.
Tarla içi sulama sistemlerinin desteklenmesi, Kırsal Kalkınma yatırımlarını
destekleme programı (KKYDP) ile desteklenmesi çalışmalarına 2006 yılından beri
devam edilmektedir. Bu alanlarda tarımdaki teknolojik gelişmeler ile birlikte suyu daha
etkin kullanan alternatif sulama sistemleri yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır.
KKYDP kapsamında Makine ve Ekipman Alımlarının Desteklenmesi Programı, kırsal
alanda belirlenen bazı tarımsal makine ve ekipman alımlarına yönelik yapılacak
harcamaları belirli oranlarda hibe olarak finansmanı yoluyla desteklemeyi hedeflemiştir.
2011 yılına kadar bireysel (%50) ve toplu sulama sitemlerine (%75) destek
verilirken bu tarihten itibaren sadece bireysel sulama sitemlerine destek verilmiştir. 2018
yılına kadarki süreçte tanıtım maksatlı olan bireysel sulama sistemleri desteklemeleri bu
tarihten sonra yayılımcı bir hal almış, para limiti ve alan kıstası genişletilerek hedef
büyütülmüş, daha fazla alan modern sulama tesislerine kavuşturulmuştur.

Tablo 13 Sulama Hibe Desteklemeleri (2006 -2018)
Konular

KKYDP
(Hibe)

Bireysel Sulama Makine ve
Ekipman Alımı (%50)1
Toplu Basınçlı Sulamalar
(%75)2
Toplam

Ziraat Bankası
Düşük Faizli
Tarım Kredi Kooperatifleri4
Krediler
Toplam
3

Proje Sayısı

Hibe/Kredi
Tutarı
(TL)

Alan
(da)

26.082

455.035.728

1.892.875

630

98.951.954

281.226

26.712

553.987.682

2.174.100

118.024

2.745.119.890

6.039.773

170.504

712.347.657

1.574.194

288.528

3.457.467.547

7.613.967

Genel Toplam
315.240
4.011.455.229
9.788.067
1 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006 yılından itibaren
yatırımcılara %50 hibe desteği sağlanmıştır.
2 Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı kapsamında 2006-2011 yıllarında
yatırımcılara %75 hibe desteği sağlanmıştır.
3 Uygulama 2008 yılında başlamış olup, başvuru sahiplerince kullanılan kredilerin faizleri
Bakanlığımızca ödenmektedir (Proje tutarlarıdır).
4 Uygulama 2010 yılında başlamıştır (Proje tutarlarıdır).
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2016 yılından sonra bu kapsamda verilen desteklemeler, Kırsal Kalkınma
Destekleri Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi adı altında
verilmeye başlanmış olup, son tebliğlerde yer aldığı haliyle yedi adet yatırım konusunu
kapsamaktadır.
-

Tarla içi damla sulama sistemi kurulması,

-

Tarla içi yağmurlama sulama sistemi kurulması,

-

Tarla içi mikro yağmurlama sulama sistemi kurulması,

-

Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi kurulması,

-

Lineer veya Center Pivot sulama sistemi kurulması,

-

Tamburlu sulama sistemi kurulması,

-

Güneş enerjili sulama sistemi kurulması.

 TCZB

ve

TKK‘ca

bireysel

sulama

sistemlerine

sıfır

faizli

kredi

kullandırılmaktadır. 7 Yıl vadeli faizsiz kredi çiftçilerimizce cazip görülmektedir.
 ÇATAK programı kapsamında sulama tesislerine destek verilmektedir.
 Tarımsal sulama enerji aboneliğinde indirim yapılmaktadır.
 YAS sulamalarında en önemli girdi enerji maliyetleridir. Bir kısım (GAP İlleri)
sulama sahalarında enerji faturalarının %65 e varan kısımları hibe niteliğinde
desteklenmiştir.
 Arazilerin ağaçlandırılması (orman) projeleri kapsamındaki sulama tesisleri için
finansal destek verilmektedir.
Tarımsal sulama desteklenmelerinden en gözde olanı tarla içi modern sulamaların
desteklenmesi olduğu düşünülse de; KKYDP kapsamında bireysel sulamalara %50 hibe
desteği verilmekle birlikte, KDV’yi çiftçi karşıladığından bu oran %43‘e düşmektedir.
Diğer taraftan çiftçinin tercih ettiği kalitedeki ürün fiyatının, referans fiyatların üzerinde
olması ile birlikte desteklenen oran daha da azalmaktadır. Tesislerin kurulması ve idarece
tetkiki sonrası çiftçi hesabına ödeme yapılmaktadır. Çiftçiler hibe paralarını aylar sonra
alabilmektedirler. Malzeme satan bayilerin, çiftçilerden alacaklarını alamama endişeleri
hâkimdir.
Banka kredisi kullanmak istenmesinde ise, kredi başvurusu ve sonuçlanması daha
kolaydır. Ancak, banka borç tutarına göre, eş veya daha fazla kıymette sabit tesis veya
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sair teminat almakta, hayat sigortası ve ürün sigortası yapılması zorunluluğu
getirmektedir. Banka kredi tutarını sulama malzemesi satan firma hesabına yatırmaktadır.
Ülkemiz tarım finansman ihtiyacının karşılanması için mevcut tarımsal
desteklerin önemli bir yeri olduğu bir gerçektir. Tarımsal sulama destekleri ülkemizde
basınçlı sulama sistemi oluşumunda katkılar sağlamıştır. Mevcut finansal destekleme
şeklinin büyük bir kısmı kredilendirme esasına göre yapılmaktadır. Tarımsal sulamaya
dönük desteklemeler basınçlı sulama sistemlerinin yaygınlaşmasına ve basınçlı sulama
sistemleri sanayisinin gelişmesine neden olmuştur.
Tarımsal destekler yardımıyla sulamaya sağlanan faydaları;


Ulusal düzeyde kayıtlılığın sağlanması



Arz açığı olan ürünlere verilmesi



Üretim miktarına bağlı destekleme uygulamalarda verimliliğin dikkate alınması



Ekonomik kalkınmışlık seviyesi düşük olan bölgelerin ekonomik anlamda
iyileştirilmesi



Tarıma bağlı sektörlerin gelişmesi



Türkiye’nin her il ve ilçesinde kurumsallaşmış taşra teşkilatının bulunması



Üretici örgütlerinin kurulması



Arazi toplulaştırma faaliyetlerinin hızlanması



Sulanabilir tarım alanlarının artırılması



Desteklemelerde yeni ve farklı tekniklerin uygulanabilirliği



Tarıma bağlı ve tarıma dayalı sektörlerin gelişmesi



Ulusal kayıt sistemlerinin geliştirilmesi



Arz açığı olan ürünlerde arz açığının giderilmesine olanak sağlanması



Üretim planlamasına geçilebilmesi



Ekonomik seviyesi düşük olan bölgelerin ekonomik anlamda iyileştirilmesi



Bitkisel üretimde teknolojik olanakların ve teknoloji kullanımının artması



Kimyasal kullanımının azaltılarak daha sağlıklı ürün yetiştirilmesi



Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanarak doğanın güçlendirilmesi
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Tarımsal desteklerin sulamaya oluşturduğu sorunlar;


Alan bazlı desteklerin verimlilikten bağımsız olması,



Küçük işletmelerin tamamının başvuru yapmaması.



Sadece destek almak amacıyla destekleme şartlarının yerine getirilmesi



Uygulamaların yürütüldüğü kayıt sistemlerinde görülen aksaklıklar,



İhracat yönüyle öne çıkan ürünler için farklı destekleme uygulamalarının
yapılamaması



Yerel tür ve çeşitlere pozitif ayrımcılık yapılmaması



İşletme ölçeklerinin küçük olması



İstatistik verilerin yetersizliği



Kayıt tutma ve bilgi denetlemedeki eksiklikler



Genç nüfusun sektöre ilgisiz kalması



Kalifiye eleman eksikliği



Girdi maliyetlerinin yüksekliği



Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı



Tarımsal faaliyetlerin risklere açık olması



Kırsal alandan kentlere göç



İklim değişiklikleri



Ulusal ve uluslararası piyasalardaki istikrarsızlıklar



Maliyet yüksekliği



Sulama yetersizlikleri



Yoğun faaliyet gerektirmeyen üretimlere yönelimin artması



Bitkisel üretimde görülecek hastalık ve zararlıların popülasyonunun aşırı artması
ve istila durumlarında biyolojik ve biyoteknik yöntemlerin sorunun çözümünde tek
başına yeterli olmaması



Miras hukukundan kaynaklı olarak, kayıt edilemeyen arazilerin desteklemelerden
faydalanamaması
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11. Sulama Sosyolojisi ve Eğitim
Sulama alanlarında yaşanan sorunların temelinde bu yatırımların genellikle salt
ekonomik yatırımlar olarak görülmesi anlayışı vardır. Sulama yatırımlarına ve yaşanan
sorunlara yeni bir bakış anlayışı ile yaklaşılması bir zorunluluktur. Sulama yatırımlarının
temelinde ekonomik nedenler olsa bile sulamalar aynı zamanda sosyal yatırımlar olup,
son kullanıcıları ise çiftçilerdir. Bundan dolayı çiftçilerin su ve sulamaya yönelik
algılarının, tutumlarının ve beklentilerinin bilinmesi gereklidir. Sulama alanlarının
planlanması aşamasında sulamaya açılacak alanın sosyal, kültürel ve norm değerlerine
dayalı yapısının bilinmesi, yapılacak olan yatırımların uygulanabilirliğini, verimliliğini
ve etkinliğini arttıracaktır. Dolayısıyla, sulamaya açılacak alanlarda, öncelikle sosyal yapı
araştırmalarının yapılması gereklidir. Bu araştırma kapsamında öncelikle çiftçilerin suya
ve sulamalara olan bakışlarının belirlenmesi gereklidir. Eğer çiftçiler bu hizmetleri bir
hak olarak görüyorlarsa, yani vatandaş olmaları hesabıyla devlet tarafından sunulması
gerekli olan zorunlu bir hizmet, o zaman bu hizmetlerin (sulama tesisleri, tesviye, drenaj
vb.) her türlü sorumluğu son kullanıcı olan çiftçiye değil, bu hizmetleri sağlayan kamuya
aittir. Yani, çiftçi sulama da tasarruf ve verimlilik, su ücreti ödeme gibi bir sorumluluğa
fazlaca sahip değildir. Son dönem yaklaşımlarında, hak kavramı içinde, asgari
sorumluluk, asgari ödeme gibi kavramlarda yer almaya başlamıştır. Eğer çiftçi suyu ve
sulamayı bir ekonomik mal olarak görüyor ise, sulamalardan fayda sağlayacağı için
bunları sahiplenmek ve dikkatli kullanmak durumundadır. Çünkü her ekonomik malın
serbest piyasada bir fiyatı vardır. Çiftçi su ve sulamalardan fayda sağlamayı sürekli
kılmak istiyorsa, o zaman serbest piyasa ekonomisi kurallarına uygun davranmak
durumundadır. Liberal ekonomik yaklaşımı açısından, suyun mal olarak görülmesi
halinde, su ticarete konu olan bir emtiadır ve maksimum kar esasına göre sunumu
yapılabilir. Eğer çiftçi su ve sulamaları bir ihtiyaç olarak görüyor ise, bu ihtiyaca dayalı
bir talep oluşturacak, bu talep bir hizmete (arz) bağlı olarak giderilecektir. Kullanıcı rayiç
bedel üzerinden mali gücünün yeteceği kadar kullanır. Her hizmetin bir bedeli vardır,
bedeli ödemeden hizmeti alamayacağı için, ya parası kadar hizmet alacak, daha fazla
hizmet almak için maliyetini düşürecek yani suyu ve sulamaları koruyarak tasarruf
sağlayacaktır.
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Bu üç kavram her sulama alanı için sosyal yapıya bağlı olarak farklılıklar
gösterebilmektedir. Mesela GAP sulamalarında yer çiftçiler genel olarak bu hizmetleri
bir hak olarak görürken, Gediz havzasında yer alan çiftçiler ise genel olarak ekonomik
mal ve/veya hizmet olarak görmektedirler.
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YAPILAN ÇALIŞMALAR
Tarımda Suyun Etkin Kullanımına Yönelik Çalışmalar
Ülkemizde su kaynaklarının kısıtlı olması ve tüm sektörlerde talebin gün geçtikçe
artması, mevcut su kaynaklarının en ekonomik şekilde kullanılmasını zorunlu
kılmaktadır. Dolayısıyla kullanılabilir su potansiyelimizin %77’sinin sulamada
kullanılıyor olması, uygun sulama yönteminin kullanılarak sulama faaliyetlerinde
tasarrufu elzem kılmaktadır. DSİ Genel Müdürlüğü tarafından su tasarrufuna yönelik
olarak yapısal ve yapısal olmayan tedbirler alınmaktadır.
Yapısal Çalışmalar kapsamında;
2003 yılından itibaren, klasik sulama sistemleri terk edilmiş, yeni sulama projeleri
ve yenileme projelerinde; minimum arazi kaybı, yüksek iletim randımanı, su alma
noktalarına su ölçüm tesisi yerleştirmedeki kolaylık ve hacim esasına dayalı sulama suyu
ücreti uygulanabilme imkânı, işletmedeki kolaylık, tesis ömrünün uzunluğu, bakım ve
onarım masraflarının diğer sistemlere oranla düşük olması, sisteme çiftçinin fazla
müdahale edememesi ve su tasarrufu sağlanması açısından yüksek basınçlı şebeke sistemi
tercih edilmektedir.
2021 yılı itibariyle sulamaya açılan sulama tesislerinin %33’ü klasik, %38’i
kanalet ve yüzde %29’u ise basınçlı borulu sulama sistemlerinden oluşmaktadır. Bu
oranın tüm sulama projelerinde, etkin bir sulama yönetiminin ve önemli miktarlarda su
tasarrufunun sağlanması maksadıyla yeni yapılacak projeler ve eski sulama sistemlerinin
modernizasyonu ile %45-50 seviyelerine ulaşması öngörülmektedir.
Diğer taraftan, sulama suyunun iletim ve dağıtımında yaşanan kayıpların önüne
geçilmesi, randımanlı olarak kullanılabilmesi için bakım ve onarım ihtiyacı olan sulama
tesislerinin ihtiyaçlarının gecikmeden karşılanması için su kullanıcı teşkilatlarla birlikte
Bak-Onar Projeleri yürütülmektedir.
Artan nüfus ve gelişen sanayiye bağlı olarak suya ihtiyaç hızla artmakta ve doğal
su kaynakları hızla tükenmektedir. Bundan dolayı, atık suların iyi yönetilerek geri
kazanımlarının sağlanması da büyük önem arz etmektedir. Bu çerçevede kullanılmış
suların yeniden kullanımını sağlamak maksadıyla atık su tesisleri başta olmak üzere
gerekli tesislerin inşa edilmesi de öngörülmektedir.
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DSİ tarafından projeleri tamamlanan ve proje çalışmaları halen devam eden atık
su arıtma tesisleri işlerinin yatırıma dönüşmesiyle günlük yaklaşık 1.000.000 m3 atık su
arıtılarak 200.000 dekar tarım alanı sulanabilecektir. İnşa edilen 21 Atık su tesisi ile
314.793 m³ atık su arıtılarak tarımsal sulamada kullanılabilecek şekilde yeniden
kullanıma sunulmuştur.
Etkin bir sulama yönetiminin, kullanılan suyun her kademede ölçülmesi, tarla içi
geliştirme hizmetlerinin tamamlanması ve su dağıtım programlarına uyulması ile
sağlanabileceği dikkate alınarak, DSİ tarafından inşa edilerek işletmeye açılmış olan
depolama tesisleri ile 500 ha ve üzerindeki alana sahip sulama şebekelerine merkezi
izlemeli ölçü tesisleri kurulması çalışmaları tamamlanmıştır. Mevcut durumda, 805 adet
elektronik ölçü tesisi kurulumu tamamlanmıştır. Suyun depolama, iletim ve dağıtımında
tüm noktalarda ölçülmesinin yanında tahliye edilen suyun ölçülebilmesinin sağlanması
hedeflenmektedir.
Yazım aşamasında olan Ulusal Su Bilgi Sistemi kapsamında Su Veri Tabanı
uygulaması da yeniden düzenlenmektedir. Bu kapsamda kurulan elektronik ölçü
tesislerinden alınan veriler sisteme anlık olarak aktarılabilecektir. Böylelikle sulama
sahalarında kullanılan su miktarları kontrol edilebilecektir.
DSİ Sulama Tesisleri İzleme ve Değerlendirme Çalışmalarının sonuçlarına göre;
Türkiye genelinde borulu şebeke sulama sistemlerinde ortalamaya göre yaklaşık %20,
hacim esasıyla ücretlendirme yapan sulama tesislerinde ise ortalamaya göre yaklaşık %30
su tasarrufu sağlandığı tespit edilmiştir. Ancak, hacim esasıyla ücretlendirme
yapılabilmesi için sulama tesislerinde gerekli alt yapının sağlanması gerekmektedir. Yeni
inşa edilen sulama tesislerinde projelerinde bulunan hidrantlara ön ödemeli sayaç sistemi
takılmakla birlikte, hali hazırda işletmede olan borulu şebekeye sahip sulama tesislerinde
ihtiyaç duyulan sayaçların ivedilikle karşılanmasına yönelik çalışmalar devam
etmektedir.
Yapısal olmayan çalışmalar;
Hidroelektrik enerjinin sulama mevsimi ihtiyaçlarına göre üretilmesi, suyun tüm
diğer sektörlerin ihtiyaçlarını dikkate alarak dağıtımı ve sulama yönetimi çalışmalarını
kapsamaktadır. Bu çalışmaların esasını işletmede olan tüm depolama tesislerinde işletme
hidrolojisi çalışması ile mevcut su ile ihtiyaç olan suyun karşılaştırmasının yapılması ve
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çıkan sonuca göre de suyun sektörel paylaşımı ile kullanımının planlanması
oluşturmaktadır.
Sulama tesislerinde; barajlardaki mevcut ve gelecek su miktarına göre çiftçilerden
beyanname toplanmakta, sulanacak alan, ekilecek/dikilecek ürün çeşidi belirlenmekte, bu
verilere göre “genel sulama planlaması” hazırlanmakta, su dağıtım programları
uygulanmaktadır.
Küresel iklim değişikliği ile birlikte uluslararasında alanda kabul gören “kullanan
öder”, “kirleten öder” ilkelerinin hayata geçirilmesi konusu önemini gittikçe
artırmaktadır. Gelinen noktada bitkinin sulama suyu ihtiyacından fazla su kullanılması
ve/veya borulu şebeke sulama sistemli sulama tesislerinde yüzeysel sulama yöntemlerinin
tercih edilmesi durumlarında kademeli olarak artan su kullanım hizmet bedelinin
uygulanabilmesi önemli bir ihtiyaç haline gelmiştir.
Bu sebeple, suyun ihtiyaçtan daha fazla kullanımının önüne geçmek amacıyla “su
kullanım hizmet bedeli”nin kullanılan su miktarına veya hacme göre alınmasına yönelik
bir pilot çalışma başlatılmıştır. Mevcut durumda bazı projelerde uygulanmakta olan
hacme göre ücretlendirmede, metreküp bedeli sabit iken, pilot uygulamada kullanılan her
birim su artışında veya azalışında bedel artarak veya azalarak uygulanacaktır. Böylece su
kullanım hizmet bedeli, az su kullanıldığında artarak ödüllendiren veya çok su
kullanıldığında artarak cezalandıran bir yaklaşımla uygulanacak, bitkinin ihtiyacı kadar
su kullanımını teşvik edilecektir.
Uygulamayla, su kullanıcıları birim alanda daha az su tüketmek için modern
sulama yöntemlerine geçiş yaparak su tasarrufu sağlanacak, işletme ve bakım maliyetleri
düşürülecek, su ve toprak kaynakları korunmuş olacak, az su kullanılacağından özellikle
pompaj sulamalarda enerji maliyetleri düşürülerek çiftçinin sulama hizmetinden daha da
ucuza yararlanması sağlanacaktır. Bu kapsamda DSİ’ye bağlı Bölge Müdürlükleri ilk
aşamada belirlenen; Bursa, Eskişehir, Karaman, Çorum, Mersin, Tokat, Malatya,
Diyarbakır, Kayseri, Antalya, Şanlıurfa, Burdur, Afyon, Sivas, Gaziantep, Muğla ve
Çanakkale illerinde 29 adet sulamada, 115 bin 349 hektar alanda pilot çalışma
yürütülmektedir.
Bütün bunlarla birlikte sulamada otomasyon ve karar destek sistemlerinin
kullanımı ile kullanıcıya bitki desenine göre ihtiyaç duyulan su miktarının tahsis edilerek
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aşırı sulamanın önlenmesine yönelik olarak Bölge Müdürlüklerinde bazı pilot projeler de
yürütülmektedir.
Su Kullanıcı Örgütleri
2018 tarihli 7139 Sayılı Kanun ile Birlik başkanlarının kamu görevlileri arasından
atanması sağlanarak, birlik müdürü, işletme ve bakım birimi ile idari ve mali işler
biriminden oluşan birlik teşkilatı personelinin tüm özlük hakları korunarak istihdamlarına
devam edilecek şekilde birlik organları yeniden yapılandırılmış ve söz konusu organların
sorumlulukları birlik başkanlığının altında toplanarak karar alma süreçleri daha etkin ve
hızlı hale getirilmiştir. Ayrıca Kamunun takip, kontrol, denetleme ve rehberlik işlevleri
daha da etkinleştirilmiş, böylece İdarenin sulama yönetimine kurumsal destek verme
imkânları artırılmıştır.
7139 Sayılı Kanun’un 51. maddesi ile 6172 Sayılı Kanun’a eklenen ek madde
(1)’in 8 inci fıkrası sulama birliklerinin birleştirilmesine imkân tanıması ile mevcut
durumdaki 384 sulama birliği birleştirme kriterleri dikkate alınarak 197 sulama birliği
olarak yapılandırılmıştır.
DSİ Genel Müdürlüğü tarafından işletilen veya işletme, bakım ve yönetim
sorumluluğu su kullanıcı örgütlere devredilen tesislerin işletme, bakım ve yönetim
faaliyetlerinin izlenmesi, değerlendirilmesi ve raporlanmasını sağlamak amacıyla Sulama
Tesisleri Mekânsal Bilgi Sistemi (SUTEM) adı verilen WEB tabanlı bir yazılım
geliştirilmiş ve 2019 yılı itibari ile kullanılmaya başlanmıştır.
Tarımsal Su Kullanım Hizmet Bedeline Yönelik Çalışmalar
2018 yılında 6200 Sayılı Kanun’un Ek 11. Maddesi değişik ikinci fıkrasında
(Mevzuat, 2021) alınan karar ile su kullanıcı örgütlerinin ana gelir kaynağı sorunları
azalmıştır;
“Ek Madde 11- (Değişik ikinci fıkra: 16/5/2018-7144/4 md.) Devlet tarafından
yapılacak destekleme ödemesi almaya hak kazanan çiftçilerin vadesi geldiği halde
ödenmeyen sulama işletme ve bakım ücreti veya su kullanım hizmet bedeli borcu veya
münferiden tarımsal sulamada kullanılan elektrik enerji borcu bulunması halinde; DSİ
veya işletme ve bakım sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişi veya elektrik
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dağıtım şirketi ve/veya elektrik perakende satış şirketi tarafından tarımsal destekleme
ödemesi yapacak bankaya borç miktarı bildirilir. Bu bildirim üzerine; çiftçilerin
destekleme ödemelerinden borç tutarı mahsup edilerek DSİ veya işletme ve bakım
sorumluluğu devredilen gerçek veya tüzel kişiye veya elektrik dağıtım şirketine ve/veya
elektrik perakende satış şirketine ödenir.”
2018 Yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesislerinde Uygulanacak Su
Kullanım Hizmet Bedeli Tarifelerine İlişkin Bakanlar Kurulu Kararının 5/2. maddesine
göre, “yağmurlama ve damla sulama yöntemine göre inşa edilen sulama tesislerinde
yüzeysel yöntemlerle sulama yapanlara su kullanım hizmet bedeli birlik meclisinin
kararıyla %20’den az olmamak üzere zamlı uygulanabilir” maddesi eklenerek su
kullanım hizmet bedeli üzerinden su kullanıcılara basınçlı sulama yöntemlerini kullanma
konusunda yaptırım uygulanmaya çalışılmıştır.
6200 sayılı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün Teşkilat ve Görevleri Hakkında
Kanun’undaki 19/4/2018 tarihli EK Madde 12’de “sulama tesislerini devralan idareler ….
sulama tesisinden faydalananlardan alınacak su kullanım hizmet bedelini Bakan
tarafından tespit edilen en düşük ücret tarifesinden aşağı olmamak üzere belirlemekle
görevlidir” şeklindeki ifade ile su kullanım hizmet bedelleri alt limiti Bakanlık tarafından
belirlenmeye başlamıştır. Alt limit belirleme yetkisi daha önce 2011 yılında yürürlüğe
giren 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu’na göre Bakanlar Kurulu tarafından
belirlenmekteydi.
Ülkemizdeki bu gelişmelerin dışında özellikle AB, 2000 yılında yürürlüğe
koyduğu Avrupa Su Çerçeve Direktifi (SÇD)’inde, su sistemlerinin korunması ve
iyileştirilmesi (veya yeniden eski haline getirme) için niteliksel, niceliksel ve ekonomik
hedefleri birleştirerek bu hedeflere ulaşmak için ekonomik araçların kullanımını da teşvik
etmiştir. Bu bağlamda, SÇD, su maliyetinin tamamının geri kazanılmasının sağlanması
gerektiğini belirlemiştir (Alcon vd, 2013). Ancak gerek AB gerekse tüm dünyada su
maliyetinin tamamının nasıl hesaplanacağı konusunda belirsizlikler ve konu ile ilgili
araştırmalar devam etmektedir.
Alamonos vd. (2020) sulama suyunun tam maliyeti ile ilgili yaptıkları bir
çalışmada maliyetteki ana bileşenlerin parasal (doğrudan) maliyet, kaynak maliyeti ve
çevresel maliyet olduğunu dikkate alarak bir yöntem geliştirmeye çalışmışlardır.
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Araştırmacılar, sulama suyu yönetimi ile ilgili literatürdeki yaygın önerinin, çiftçilere su
kullanımlarının tam maliyetini yüklemek yerine bunun başka yollarla gerçekleştirilmesi
gerektiğini ifade etmişlerdir.
Arazi Toplulaştırmasına Yönelik Çalışmalar
Ülkemizde 1961’den 2018 yılına kadar Mülga Toprak Su Genel Müdürlüğü,
Mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Mülga Toprak Reformu Genel Müdürlüğü, DSİ
ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü tarafından Arazi Toplulaştırma Projeleri
uygulanmıştır. 2018 yılından itibaren yetkili kurum DSİ Genel Müdürlüğü’dür.
Toplulaştırması yapılan 4,76 ha alana sahip 263 proje, tescil işlemleri ile birlikte
tamamlanmıştır. Toplulaştırma çalışmaları 3,5 milyon ha alana sahip 150 projede ise
devam etmektedir. Tescili tamamlanan toplulaştırma projeleri;
2014 – 171.000 ha
2015 – 454.367 ha
2016 – 453.895 ha
2017 – 951.104 ha
2018 – 496.000 ha
2019 – 619.000 ha
2020 – 544.832 ha
2021 – 181.317 ha
Tescil olan alan

: 4.945.170 ha

Devam eden alan : 3.476.411 ha
Toplulaştırma Yapılan alan : 8.421.581 ha
2023 yılı hedefi sulamaya açılan alanlarında toplulaştırma çalışmalarını
tamamlamak.

Tarla İçi Sulama Sistemlerine İlişkin Çalışmalar
Tarla içi sulama sistemleri 2006 yılından beri doğrudan desteklenmektedir.
Ülkemizde, 2006-2011 Yılları arasında bireysel sulama sistemleri ile birlikte eski sulama
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tesislerinin (Toprak-su, KHGM) rehabilitasyonu da %50 ve %75 oranında
desteklenmiştir. 2011-2018 yılları arasında, sadece bireysel sulama tesislerinin kurulması
desteklenmiş, 2018 yılına kadar ki süreçte tanıtım amaçlı olan bireysel sulama
sistemlerinin desteklenmesi programı kapsamına, destekleme oranı aynı kalmakla birlikte
parasal limit artırılmış, başvuru şartları iyileştirilmiş, yayılımcı bir politikaya
bürünmüştür. Halihazırda Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı
çerçevesinde tarla içi bireysel sulama sistemlerine hibe desteği verilmektedir.
Ayrıca T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri Genel Müdürlüğünce
sıfır faizli 7 yıl vadeli destek kredisi verilmektedir.
Drenaj Çalışmaları
Ülkemizde drenaj çalışmaları 1953 Yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün
kurulması ile başlamıştır. Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü”
kanunu ile 1960 yılında Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulan ve 1964 yılında Köyişleri
ve Kooperatifler Bakanlığına dâhil edilen Toprak Su Genel Müdürlüğünce 1984 yılına
kadar daha küçük boyutlu sulama ve drenaj şebekelerinin yapımı gerçekleştirilmiştir.
Tarım, Orman ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün
kurulması ile birlikte kapatıldığı yıl olan 2005’e kadar drenaj çalışmaları bu kurum
tarafından yapılmıştır. Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün kapatılması ile birlikte
drenaj çalışmaları İl Özel İdareleri bünyesinde 2008 yılına kadar devam etmiştir. 2009
Yılı itibariyle yüzeyaltı drenaj çalışmaları Tarım Reformu Genel Müdürlüğü ve Devlet
Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmıştır. 2018 yılından başlayarak günümüzde
drenaj çalışmaları Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılmaktadır.
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğünün çalışma raporlarında drenaj ve toprak ıslahı
çalışmalarının 1983 yılı sonuna kadar 319 280 ha alanda, 1984 yılında 17 374 ha alanda,
1985 yılında 19 681 ha alanda gerçekleştirildiği belirtilmektedir. DSİ Genel Müdürlüğü
1985 yılı sonuna kadar 104 939 ha alanda drenaj ve kurutma çalışmalarını
gerçekleştirmiştir. Ülkemizde drenaj çalışmalarını yürütmekle görevli olan kuruluşlar
tarafından 1986 yılına kadar yaklaşık 400 000 ha tarım alanında tarla içi drenaj çalışmaları
tamamlanmıştır.
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1987-2018 Yılları arasında ise Adana, Mersin, Iğdır, Konya, Şanlıurfa, Amasya,
Çorum, Denizli İllerinde yaklaşık 300 000 ha alanda tarla içi drenaj çalışmaları
tamamlanmış olup (Erzincan, Elazığ, İzmir, Bursa, Geldingen, Tokat metrajlarına
ulaşılamamıştır) (TRGM, DSİ), günümüzde drenaj sistemleri imalatları ile sorunlu
alanların tespiti, drenaj tesislerinin planlama ve projeleme çalışmaları devam etmektedir.
Türkiye’de drenaj sistemlerinin tesis edildiği yıllardan itibaren drenaj
mühendisliği ile ilgili bilimsel çalışmalar da eş zamanlı olarak başlamış ve halen devam
etmektedir. Bilimsel çalışmaların büyük bir bölümü, Köy Hizmetleri Araştırma
Enstitüleri ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Araştırma
Enstitüleri tarafından ele alınmıştır. Çalışmaların çoğu projeleme ölçütlerinin
belirlenmesi ve çalışır haldeki sistemlerin performanslarının saptanması konularında
yapılmıştır. Kimi araştırmalarda ise dren malzemeleri test edilmiştir. Son yıllarda
Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü ve Araştırma Enstitü Müdürlükleri
ile Özel Sektör Ar-Ge projeleri kapsamında yeni boru zarf kombinasyonları konusunda
da çalışmalar yapılmıştır.
Arazi ıslahı çalışmaları kapsamında özellikle GAP bölgesi için aşırı sulamayla
oluşan topraktaki tuzluluğun zararlı etkisini azaltmak, tuz bikrimi ile ortaya çıkan
verimlilik kaybını en aza indirmek ve yeniden toprakları tarıma kazandırmak adına
araştırma projeleri yürütülmüştür. Drenaj sistemlerinin pahalı ve zaman alan büyük
ölçekli projeler olması bakımından ekonomik olarak yapılamadığı durumlarda, üreticinin
arazisini terk etmeden kolaylıkla uygulayabileceği ve ekonomik değeri olan halofit
karakterli (tuza dayanımı yüksek) bitkilerin yetiştirilmesi önerilerinde bulunulmuştur.
Bölgede yem bitkisi olarak da kullanılan bu bitkiler sayesinde marjinal alanların
değerlendirilmesi ve hayvancılığa da katkı sağlanabileceği araştırma sonuçlarıyla ortaya
konmuştur
Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun, sulama yöntem ve teknolojilerinin
geliştirilmesini sağlamak, Tuzluluk, çoraklık ve yetersiz drenajın olumsuz etkilerini
gidermek için uygulanabilir arazi ıslah yöntemlerini geliştirmek, tuzlu suların, drenaj
sularının, düşük nitelikli suların sulamada kullanımının araştırılmasına ilişkin çalışmalar
yürütmektedir.
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Arazi Islahı Çalışmaları
Arazi ıslahı projelerinde amaç, sorunlu tarım arazilerini tespit etmek ve toprağın
ıslahını sağlayarak tarıma elverişli toprak varlığımızı arttırmaktır. “Türkiye Geliştirilmiş
Toprak Haritası” etütlerinde kullanılan tuzluluk, alkalilik ve drenaj kriterlerine göre;
yaklaşık 2 617 072 ha alan, sorunlu alan olarak tespit edilmiştir.
Daha önceki yıllarda ilgili kurum ve kuruluşlarca yapılan arazi kabiliyeti
sınıflaması ve buna temel olan planlama toprak etüdlerine göre ülkemiz tarım alanlarında
bulunan sorunlu alanların sorun çeşitlerine göre dağılımları Tablo 14’de verilmiştir.
Ancak, verilen değerler eski çalışmalardan derlenmiş olup ilgili kurumlarca yeniden seri
bazlı toprak etütleri baz alınarak etüt edilmesi gerekmektedir.
Tablo 14 Ülkemizin Bazı Sorunlu Topraklarının Alansal Olarak Dağılımı
Toprak Sorunu

Arazi kullanma kabiliyet sınıfı ve alanı (ha)

Toplam (ha)

Hafif tuzlu
Tuzlu
Sodyumlu
Hafif Tuzlu-Sod.
Tuzlu-Sodyumlu

II, III, IV
526 828
135 050
2 911
99 363
73 253

V
64 302
7 883
21 002
326

VI, VII
23 527
361 670
5 730
5 498
191 379

614 657
504 603
8 641
125 863
264 958

Yetersiz drenajlı
Fena drenajlı
Orta drenajlı
Aşırı drenajlı

837 405
1 462 454
484 407
12 525
11 152

93 513
51
25 602
89 699
-

587 804
226 853
266 303
181 157
14 912

1 518 722
1 689 358
776 312
283 381
26 064

Yaşlılık

1 970 588

115 352

689 225

2 775 115

Ülke ovalarının bazılarında (Konya Ereğli, Aşağı Seyhan, Iğdır, Aşağı Kızılırmak,
Ankara Mürted, Denizli Acıpayam, Serik, Sakarya Pamukova, Menemen, Harran ve
Bafra Ovaları) yer alana tuzlu, sodyumlu ve tuzlu sodyumlu alanların iyileştirilmesine
(ıslahına) yönelik birtakım çalışmalar yapılmış ve söz konusu alanların iyileştirilmesi için
gerekli yıkama suyu ihtiyaçları ve jips ihtiyaçları belirlenmiştir. Bu çalışmaların dışında
da bazı münferit alanlar ve/veya aynı alanlar için bazı akademik tez çalışmaları
yapılmıştır. Bunların bir kısmında da alternatif iyileştiriciler ile iyileştirme yöntemleri
üzerinedir.
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Tesviye Çalışmaları
Tesviye işlemleri, basınçlı sulama şebekelerinin henüz yaygın olmadığı
dönemlerde mülga toprak-su, mülga KHGM gibi Kurumlarındaki, 10-15 m3 kapasiteli,
motorlu skreyperle, kamu kaynak, makine ve iş gücü kullanılarak yapılmakta iken
akabinde traktörler arkasına bağlanan 1-1,5 m3 kapasiteli çekili skreyperlerle
yapılmaktadır. Çekili skreyperlerin iş verimi yüksek, maliyeti çok daha azdır.
Günümüzde tesviye işleri, laser ekipmanları da kullanılarak daha hassas ve daha ucuza
mal edilebilmektedir. Tesviye çalışmaları ile birlikte riperleme ve dip patlatma
çalışmaları da yapılmaktadır.
Kırsal Yollarla İlgili Çalışmalar
Arazi Toplulaştırma ve TİGH projelerinde genel olarak 6 m genişliğinde olmak
üzere, 6 ve 4 m genişliğinde tarla içi yollar yapılmaktadır. Bu yollarla genel olarak tarım
makinalarının ulaşımının sağlanması amaçlanmaktadır. Tarımsal mekanizasyonda
kullanılması amacı ile oluşturulan bu yolların zemininde reglaj yapılmakta, reglaj üzeri
oluşturulan platform 20 cm stabilize malzeme ile imal edilmekte, yol kenarlarında açılan
şarampoller aynı zamanda drenaj amaçlı da düşünülmektedir.
Sulamada ve Drenajda Enerji Maliyetleri ve Alternatif Enerji Kaynaklarının
Kullanım İmkânlarına Yönelik Çalışmalar
DSİ’ce, GES, RES, HES vb. yenilenebilir enerji potansiyellerinden faydalanarak
planlanan, yapımı devam eden ve işletmede olan terfili sulama istasyonları için, elektrik
ihtiyaçlarının mevcut enterkonnekte elektrik şebekesinin yanı sıra alternatif yenilenebilir
enerji kaynaklarından karşılanması, üretilen enerji fazlasının ise enterkonnekte sisteme
verilecek şekilde en uygun yenilenebilir enerji tesisi belirleme çalışmaları devam
etmektedir.
Atatürk Barajı mansap şevi, göl alanı ve Mardin Ana Kanalı üzerinde, Keban
Barajı rezervuarının güney kesiminde maksimum ve normal su seviyeleri arasında kalan
80 ha’lık kısmına yaklaşık 3 m’lik ayaklar üzerine GES kurulması imkanları
araştırılmıştır.
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Adıyaman ili, Samsat ilçesindeki net 2 638 ha alanın sulanması maksadıyla 2009
yılında işletmeye açılan, Güneydoğu Anadolu Projesinin (GAP) Adıyaman-Kahta Projesi
alt ünitelerinden Samsat Pompaj Sulaması 1. Kısım Sulama Tesisinin enerji ihtiyacını
güneş enerjisinden karşılamak maksadıyla “Lisanssız Elektrik Üretimi” mevzuatına
uygun olarak 1 000 kWe + 1 000 kWe gücünde Adıyaman Samsat GES tesisi inşa edilmiş,
28.01.2016 tarihinde kabulü yapılmış, 15.02.2016 tarihinde bölgesel elektrik dağıtım
şirketi AKEDAŞ ile sistem kullanım anlaşması imzalanmıştır. GES’in işletmeye alındığı
15.02.2016 tarihinden 1 Ocak 2021 tarihine kadar toplam 16.060.882 kWh elektrik
üretimi gerçekleşmiştir. Yatırım Geri Dönüş Analiz Raporunda 8 yıl olarak hesaplanan
yatırımın geri dönüş süresi yaklaşık 4,5 yılda tamamlanmıştır. Samsat Pompaj
Sulamasının enerji ihtiyacının GES ile üretilen enerjiden karşılanmasına bağlı olarak
elektrik maliyetinin birlik giderleri içerinde yer almaması, su kullanım hizmet
bedellerinin %50 civarında daha düşük uygulanmasında etkili olmuştur.
Elde edilen başarılı sonuçlar dikkate alınarak Terfili Sulamaların Yenilenebilir
Enerji Kaynaklarıyla Desteklenmesi İmkânlarının Araştırılması maksadıyla yapılan
çalışmada işletmede bulunan 566.726 ha terfili sulama sahasının 542.142 ha'lık kısmı için
630,18 MW kurulu gücünde yenilenebilir enerji tesisi (GES ve RES) kurularak
(1.067.397.196 kWh/yıl enerji üretilerek) terfili sulamaların enerji giderlerinin
karşılanabileceği hesaplanmıştır. İşletmedeki terfili sulamaların enerji giderlerinin
karşılanması için Türkiye genelinde yaklaşık 3.500.000.000 TL (2020 B.F) yenilenebilir
enerji üretim tesisi yatırımının yapılması gerektiği hesaplanmıştır. Bu yatırımın
yapılmasıyla yılda 827.000.000 TL tarımsal gelir artışı sağlanmış olacaktır. Hali hazırda
beş sulama projesi için ön fizibilite çalışmaları yapılmıştır (Tablo 15).
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Tablo 15 GES Tesisi kurulması planlanan sulama şebekeleri

Sulama Tesisi Adı

Gaziantep Belkıs
Nizip Sulaması
Şanlıurfa Yaylak,
Suruç, Bozova
Sulamaları
Bursa Uluabat
Sulaması
Isparta Atabey
Sulaması
Elazığ Uluova
Sulaması
Toplam

Tam
Gelişmeli
Durumdaki
Brüt
Sulama
Alanı (ha)

Yıllık Enerji
Tüketimi

21.57

Önerilen
GES
Tesisi
(MW)

GES Tesisi
Gelir/Gider
Oranı

Ön Fizibilite
Aşaması

64.743.300

37,5

1,63

Onaylandı

194.897

607.002.141

348,75

1,74

Onay
aşamasında

15.269

27.723.285

19,1

1,56

13.467

12.878.286

9,2

1,5

23.265

65.270.508

49,6

1,57

Onaylandı

268.468

777.617.520

464,15

-

-

(Tam
Kapasite)
(kWh/yıl)

Onay
aşamasında
Onay
aşamasında

Ülkemizdeki yenilenebilir enerji kaynaklarının varlığı, toprak ve su kaynaklarının
sürdürülebilir kullanımına olumlu yönde etki yapmakta olup, bu alternatif enerji
kaynaklarının tarımsal sulamada kullanılması konusunda yatırım ve AR-GE
çalışmalarına önem verilmektedir Güneş ve rüzgar enerjisinden yararlanılması imkanları
araştırılmaktadır.
TAGEM-GAP Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından geliştirilen, güneş
enerjisinin tarımsal sulamada kullanılmasına yönelik Elektriği olmayan alanlarda sulama
yapabilecek, taşınabilir “Mobil Güneş Pilli Sulama Makinesi” geliştirilip patenti
alınmıştır. Güneş Pili Center Pivot Sulama Sistemi sahada kullanılarak başarılı
kaydedildi. Bu sistemin değişik bölgelere kazandırılması ve ticarileşmesi imkânlarının
geliştirilmesi gerekmektedir.
Sulama ve Drenaj Malzeme ve Ekipmanların Üretim Durumu ve
Standartları ile İlgili Çalışmalar
Sulama ve drenajda kullanılan malzeme ve ekipmanların denetlemesi ve test
edilmesi başta olmak üzere araştırma ve geliştirme hizmetlerinin sağlanması amacı ile alt
yapı, personel, laboratuvar ve arazi varlığının uygun olduğu bir alanda gerekli çalışmalar
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(yasal zemin de dahil) belirtilen eksikliklerin giderilmesi ve geliştirilmesi için bir
merkezin kurulması zaruridir. Böyle bir merkezin bağımsız bir yapıda ve uzmanları
aracılığıyla hizmet veriyor olması hem sektör hem de kullanıcı ile üretici arasında köprü
vazifesi görecektir.
Tarımsal sulamada sürdürülebilir su yönetimi için ihtiyaç duyulan teknik
araştırma, geliştirme, laboratuvar, malzeme, test ve kalite kontrol faaliyetlerini Ar-Ge
inovasyon çerçevesinde gerçekleştirecek uluslararası standartlarda bir Mükemmeliyet
Merkezi hedefi çerçevesinde TAGEM tarafından girişimler başlatılmış, tarımsal üretimde
kullanılan sulama suyunu etkin ve verimli kullanmak, destekleme hibe programlarına yön
verebilmek ve özellikle sulama ve drenaj sistemleri malzemelerinde Ar-Ge inovasyon
çalışmalarını yapmak için Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim MerkeziMenemen/İZMİR’ de “Sulama ve Drenaj Teknolojileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim
Merkezi”nin kurulması çalışmalarına başlanmıştır.
Kurulacak Ar-Ge ve eğitim merkezinde, ihtiyaç duyulan dönemlerde (özellikle
malzeme ve teknolojik gelişmelerde) söz konusu çalışmaları yapan üniversitelerin ilgili
uzmanlarının da katılacağı toplantılar ve eğitimler yapılarak çalışmalarda kaydedilen
gelişmelerin güncelliği sağlanabilecektir. Bakanlığın kıt kaynaklarla destek sağladığı
sulama yatırımları beklenen/hedeflenen başarılara ulaşmasının yanında eski sulama
malzemelerinin giderek artan çevre sorunlarına da çözüm üretilebilecektir. Doğru şekilde
planlanmış, projelenmiş, uygun malzemelerden uygulanmış ve doğru şekilde işletilen
sulama sistemleri ile hem yüksek verim ve kalite elde edilirken aynı zamanda da birim
üretim maliyetleri düşürülerek, üreticilerin daha fazla gelir elde edilmesine imkan
sağlanabilecektir. Gelişen dünya ölçeğinde tarımsal sulamada kaydedilen gelişmelerin
ileri teknik ve teknolojiler yardımıyla uygulamaya aktarılmasında katkı sağlayacak olan
merkezde, Ar-Ge İnovasyonun yanı sıra eğitim de önemli bir bileşeni oluşturacak
niteliklerde olması hedeflenmektedir.
Ayrıca söz konusu merkez, ülke genelinde üretilen ve ithal edilen malzemelerin
uygunluklarının test edilmesi ve ülke kullanımı için uygunluk belgesi düzenleyebilme
yetkisini de bünyesinde bulunduracak bağımsız bir kuruluş olması hedeflenmektedir.
Diğer yandan da anılan merkez, sulama sistemlerine verilen teşviklerde belirli
standartların oluşturulması, denetlenmesi ve izlenmesinde önemli katkılar sağlayacaktır.
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Sulama Teknolojileri ve Ar-Ge Faaliyetleri
Bugüne kadar gerçekleştirilen kalkınma planları, şura ve ulusal planlarda yer alan
hedef ve stratejiler kapsamında kamusal anlamda Ar-Ge çalışmaları Üniversitelerin ilgili
bölümleri ile Tarım ve Orman Bakanlığına bağlı Tarımsal Araştırma ve Politikalar Genel
Müdürlüğü’nün Araştırma Enstitülerince gerçekleştirilmektedir. Tarım sektöründe
bugüne kadar su tasarrufu sağlayan basınçlı sulama metotları, kısıntılı sulama
programları, tarımsal üretim riskini azaltmak için kurak bölgelerde toprak rutubetinin
yerinde muhafazası için yöntemlerin geliştirilmesi, toprakta nem korunumuna yönelik
önlemler, alternatif ürün çeşitlerinin planlaması, kuraklığa ve tuzluluğa dayanıklı bitki
çeşitlerinin geliştirilmesi, düşük nitelikli sulama sularının (arıtılmış atık sular, sulamadan
dönen kuyruk suları vb.) yenilenebilir kullanım koşullarının belirlenmesi konularında çok
sayıda çalışma yürütülmüştür.
İleri Teknik ve Teknolojilerin Tarımsal Sulamada Kullanımı
Suyun etkin kullanımına yönelik ileri teknik ve teknolojilerin sulamada kullanım
stratejilerinin oluşturulması ve uygulanması çalışmalarıyla; GAP Bölgesinde Kablosuz
ağ sistemiyle sulama zamanının ve tuzluluk kontrolünün sağlanması çalışmaları
yapılmıştır. Eskişehir Geçit Kuşağı Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından rüzgâr ve
güneş enerjisi ile birlikte kullanılan sulama sistemleri altyapısı kurulmuştur.
Suyun kısıtlı olduğu ülkelerde yoğun olarak kullanılan su kullanım etkinliği
yüksek yüzey altı damla sulama sistemleri “Kısıtlı Su Koşullarında Su Tasarrufu
Sağlayan Sulama Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlarının Oluşturulması”
ülkesel projesi kapsamında farklı bölgelerde farklı ürünlerde denemeleri 19 alt projeden
oluşmaktadır. 2020 yılı itibari ile toplamda 19 projenin 12 adedi devam etmekte olup 7
adedi sonuçlanmıştır.
Bu çalışmalar neticesinde elde edilen sonuçlara dayandırılarak destekleme
programı Bakanlıkça yayınlanmakta olan 2016 – 2020 Kırsal Kalkınma Destekleri
Kapsamında Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi tebliğ içerisinde yer almıştır.
Ayrıca ilgili tebliğ Uygulama Rehberinde Tarla içi yüzey altı damla sulama sistemi
kurulması başvurularında dikkate alınacak hususlar Ar-Ge çalışmaları sonuçlarından
faydalanılarak hazırlanmıştır.
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Tarımda Suyun Etkin Kullanımına yönelik TAGEM tarafından “Türkiye’de
Sulanan Bitkilerin Bitki Su Tüketim Rehberi” ve “Türkiye’de Sulanan Bitkilerin Sulama
Teknikleri Rehberi” hazırlanmıştır. Rehberler kamu kurum ve kuruluşları üniversite ve
özel sektör tarafından kullanılmaktadır. Bu kapsamda ilgili rehber Su Tahsisleri
Projelerinde (Seyhan, Akarçay, Konya, Gediz ve Küçük Menderes Havzaları Su
Tahsisleri) ve havza bazlı çalışmalarında kullanılmıştır. Bakanlığımız politikalarına katkı
vermek üzere rehber niteliğinde “Kısıntılı Sulama Teknik Yayın’ı hazırlanmaktadır.
Rehber, daha geniş kullanıcı profiline ulaşması için sektörden gelen talep ve öneriler
doğrultusunda, Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Hesaplama Sistemi (TAGEMSuET) adıyla dijital ortama taşınmıştır. TAGEM-SuET programına ve kullanım
kılavuzuna https://tagemsuet.tarimorman.gov.tr/pages/login adresinden ulaşılmaktadır.
TAGEM-SuET rehberde bulunan tüm veri ve bilgileri bir veri tabanı yönetimi ile
kullanıma sunmaktadır. Sistem farklı bilimsel yöntemlere göre bitki su tüketimi, sulama
suyu ihtiyacı ve kuraklık koşullarını da kapsayan sulama programları ve verim tahminleri
gibi hesaplamaları kolaylıkla gerçekleştirebilmektedir. TAGEM-SuET gelecekte sulama
sistemlerinin otomasyonunda da kullanılabilir bir mimaride tasarlanmıştır. Bu yönü ile
yazılım meteoroloji istasyonlarından ve toprak nem sensörlerinden gelecek veriler ile
haberleşerek, sulama işletmeciliğinde gerçek zamanlı planlama ve takip olanağı
sunacaktır.
Sulama Projeleri İçin Finansal Modeller
Sulama yatırımları DSİ Genel Müdürlüğü ve İl Özel İdareleri tarafından kamu
kaynakları ile gerçekleştirilmektedir. Ülkemizdeki bütçe olanakları ölçüsünde projelerin
hızlı bir şekilde tamamlanmasına çalışılmaktadır. Sulama modernizasyonu kapsamında
Dünya Bankası kaynakları kullanılarak altı sulama alanının basınçlı borulu sisteme
dönüştürülmesi çalışmaları devam etmektedir.
DSİ Genel Müdürlüğünün sulama projelerinin kısa sürede hayata geçirilerek,
faydaya dönüştürülebilmesi ve yaşanan finansal krizlerden etkilenmemek için alternatif
finans modelleri konusunda yürütmüş olduğu Kamu Özel İşbirliği (KÖİ) esaslı alternatif
finans modellerinden birisi Yap‐İşlet‐Devret (YİD) Modelidir.
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Modelin Kapsamı; 3996 sayılı “Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap‐İşlet‐Devret
Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun” ve 5762 sayılı “Bazı Yatırım ve
Hizmetlerin Yap‐İşlet‐Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun İle
Devlet Su İşleri Umum Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun” uyarınca, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile Görevli Şirket
arasında imzalanan sözleşme ile sulama projelerine ait işlerin yapımı, bakımı, işletilmesi,
onarımı ve devir işlemlerinin gerçekleştirilmesidir. Model, DSİ tarafından ilk kez 2008
yılında Manyas Sulama Projesi kapsamında denenmiş ve 15 istekli dosya satın almış,
ancak ihaleye teklif veren olmadığından ihale iptal olmuştur. Daha sonra 2009 yılında
Ödemiş Beydağ Sulamasının YİD Modeli ile inşa edilmesi için ihale gerçekleştirilmiş,
ihale tarihi itibariyle 13 istekli dosya satın almış, ancak ihaleye 3 firma teklif vermiş ve 1
firmanın teklifi geçerli bulunmuştur. Teklifin yaklaşık maliyetin üzerinde olması ve
rekabet ortamının sağlanamaması gerekçesiyle bu ihale de iptal edilmiştir. Modelin
uygulanabilirliğini artırmak amacıyla yatırımcının görev alanı içerisinde yatırım ile
işletme ve bakım faaliyetleri dışındaki konularda ürün pazarlanması, ürün alım garantisi,
girdi desteği, tarımsal sanayi tesisi kurulması vb. çalışabilmesi konularında çalışmalar
devam etmektedir. Daha küçük ölçekli yatırımlar kapsamında; KOP İdaresinin desteği ile
Konya İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen 11 adet rehabilitasyon projesi
8.998 ha alanda tasarruflu su kullanımına imkan sağlayan modern sulama sistemleri
kurulmuştur.
Sulama ve Tarımsal Desteklemelerin Rolü
Tarla içi bireysel sulama tesislerinin kurulması desteklemeleri işleri son üç yıldır
Bakanlık nezdinde net bir şekilde yerini bulamamıştır. Son haliyle, DSİ’den alınıp
yeniden TRGM uhdesine geçmekle birlikte hala KKYDP kapsamındaki diğer destekleme
paketleri içerisinde değerlendirilmektedir. Diğer ekonomik yatırımlara verilen
destekleme paketlerinden pay almaya çalışmaktadır. Halen bütçeden bireysel sulama
sistemlerinin desteklenmesine doğrudan ayrılan kaynak yoktur. Bundan sonraki süreçte
bu husus ete kemiğe bürünmeli, bütçede potansiyeli belirlenerek doğrudan yer alması
sağlanmalıdır.
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Destekleme modeline esas teşkil edecek ürün ve su varlığı önem teşkil etmektedir.
Her havzada su bütçesinin hesaplanması bu anlamda önemlidir. Havzalarda su bütçesinin
belirlenmesinde tarım sektöründeki su ihtiyacı için Tarımsal desteklerin, iklim, toprak ve
topografyanın yanı sıra, mevcut su potansiyeli ve bitkilerin su tüketimini de dikkate
alarak, alt havzalar düzeyinde belirlenebilmesi için TAGEM tarafından 256 meteoroloji
istasyonu verilerinde 86 bitkinin Bitki Su Tüketimi hesaplanarak “Türkiye’de Sulanan
Bitkilerin Bitki Su Tüketimi Rehberi” bu kapsamda kullanılan önemli bir çalışmadır.
Desteklemelerin Etkinliği
Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel
Müdürlüğünce “Seçilmiş Ürünlerde Fark Ödemesi Desteklerinin Etkisi” konusunda, ele
alınan ürünlerin yoğun olarak yetiştirildiği illerdeki üreticilere uygulanan anketler ile bir
araştırma yapılmıştır.
Araştırma bulgularına göre gelecekte üretimimin sürdürülebilirliği konusunda
sorunların

artabileceğini

göstermektedir.

Bu

nedenle

tarımın

meslek

olarak

algılanabilmesi ve çiftçilik mesleğine karşı olumlu bir imaj oluşturulabilmesi için kırsal
kalkınma çalışmalarıyla yaşam koşullarının iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere
ağırlık verilmesi gerektiği düşünülmektedir.
Girdi (mazot, gübre, tohum, ilaç vb) desteklerinin ağırlıklı olması, verim artışı
sağlamakta ve prime dayalı olması fayda sağlamaktadır.
Pazarlama seçeneklerinin etkisini ölçmek için yapılan analizlerde, kullanılan
değişkenlerin buğday, mısır, çeltik, pamuk, ayçiçeği, soya ve nohut arzı üzerinde arzı
artırıcı etkiye sahip olmadığı belirlenmiştir.
Kuru fasulye ve kırmızı mercimek üretiminde sözleşmeli üretimin özendirilmesi
ve desteklenmesinin üretimi artıracağı öngörülmektedir.
Girdi destekleri tarımsal destekleme politikasında en önemli unsur olan fark
ödemesinin desteklerinin arzı artırıcı yönde etkiye sahip olmasa da üreticiler ve
sürdürülebilirlik açısından önemli bir destekleme modelidir.
Sertifikalı tohum kullanımının yaygınlaştırılması ve desteklenmesine devam
edilmelidir.
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Üreticilerin destekleme politikasından beklentileri uygulanmakta olan tarımsal
destekler ile örtüşmektedir.
Su ve Tarım Arazilerinin Korunmasında Tarımsal Destekleme Uygulamaları
Ülkemiz topraklarının yaklaşık olarak üçte ikisi genel olarak bitkisel üretime
uygun olmayan, VI. veya daha yüksek sınıf olarak kategorilendirilmektedir. Bu bağlamda
sürdürülebilir tarımsal üretim için topraklarımızın korunması büyük önem arz etmektedir.
Su kıtlığı giderek belirgin ve yaygın bir sorun haline gelmekte, su kalitesi hemen her
ülkede hızla bozulmakta, bu problem sosyal ve ekonomik açıdan zincirleme pek çok
soruna da neden olmaktadır.
Doğal üretim kaynaklarını (toprak, su) korunmak amacıyla 2019 üretim yılından
başlamak üzere, örtü altı üretimler ve çeltik hariç olmak üzere bir parsele aynı tek yıllık
bitki arka arkaya üç kez ekilirse, üçüncü üretimler için destekleme ödemeleri
yapılmayarak bitkisel üretim desteklemelerinden yararlanmada münavebe şartı
getirilmiştir.
Getirilen bu uygulama ile;


Doğal üretim kaynaklarının (toprak- su) sürdürülebilirliği,



Hastalık ve zararlıların popülasyonlarının artışının önlenmesi ve kontrol altına
alınması,



Zirai mücadele ilaçlarının kullanımının azaltılması,



Pestisit kullanımının azaltılmasına bağlı olarak insan ve diğer canlıların sağlığının
korunması,



Topraktaki organik madde birikimine katkı sağlanması,



Su kaynaklarının etkin ve dengeli kullanımı,
Hedeflenmektedir.
Bitkisel üretimde ülkemizin mevcut potansiyelini etkin kullanmak, planlı üretime

geçmek ve tarımsal yeterliliğimizi üst seviyeye çıkarmak için 2009 yılından itibaren
"Havza Bazlı Destekleme Modeli" uygulanmaktadır.
2009 yılı itibarı ile yürürlüğe konulan Tarım Havzaları Projesi kapsamında iklimle
uyumlu ürün yetiştirilmesi ile doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımın sağlanması
amaçlanmıştır. Havza Bazlı Destekleme Modeli kapsamında İklim– Topoğrafya – Toprak
Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

102

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

verileri kullanılarak ekolojik olarak birbirine benzer olan, Ülkenin idari yapılanmasına
uygun, yönetilebilir büyüklükte, tarım ürünlerinin ekolojik ve ekonomik olarak en uygun
yetiştirilebildiği tarım havzaları belirlenmiştir.
Model Kapsamında yapılan üretim planlaması ve yönlendirmeye yönelik olarak
hangi havzada hangi ürünün desteklenmesinin belirlenmesinde iklim, toprak, topoğrafya
bilgilerine göre oluşturulan ürün uygunluk alan bilgileri, tarımsal yer altı su kısıtı bilgileri
kullanılmıştır.
Yeraltı sularının tarımsal açıdan yetersiz olduğu ilçeler, DSİ Genel Müdürlüğü ve
BÜGEM tarafından yapılan ölçümler, analizler ve saha incelemeleri neticesinde ilk kez
2016 yılında 7 il 24 ilçe olarak belirlenmiştir. Uygulama 2017-2019 yıllarında 10 il 47
ilçede ve 2020 yılında 10 İl 45 İlçede sürdürülmüştür.
Su kısıtının olduğu havzalarda, bitki su tüketimi en çok olan ürünlerden Dane
Mısır 2016 yılında destekleme kapsamından çıkartılmış, daha az su tüketen damla sulama
yöntemi kullanılması şartı ile 2017 yılından itibaren tekrar destekleme kapsamına
alınmıştır.
Su kısıtı olan tarım havzalarında damla sulama yapmayan dane mısır üreticilerine,
Fark Ödemesi Destek ödemesi yapılmamaktadır. Bununla birlikte bu havzalarda su
kullanımının azaltılmasını sağlamak için Dane Mısıra göre çok daha az su tüketen
Mercimek, Nohut ürünlerine fark ödemesi desteğinde ilave %50 ödeme yapılmaktadır.
Ayrıca bu havzalarda az su tüketen fiğ, macar fiği, yem bezelyesi, burçak ile mürdümük
gibi yem bitkilerinin ekilişini artırmak ve üreticileri yönlendirmek amacıyla yem bitkileri
desteğine ilave %50 ödeme yapılmaktadır.
İklim değişikliği nedeni ile bitkisel üretimde yaşanan sorunlara karşı gerekli
önlem ve tedbirlerin net olarak belirlenmesi, ürün desenine, destekleme politikalarına,
gübre tüketimine ve tohum-fidan kullanımına yönelik stratejilerin oluşturulması amacı ile
7 coğrafi bölgemizde "Bitkisel Üretim Sektöründe İklim Değişikliğinin Etkisi ve
Değerlendirilmesi Bölge Toplantılarına” yapılmaktadır.
Yapılacak toplantılar sonucunda; başta kuraklık olmak üzere iklim değişikliğinin
bitkisel üretim üzerindeki etkilerini havzalar bazında belirleyerek, en uygun bitki türü ve
çeşitlerin tespit edilmesi, iklim ve toprak isteğine göre en uygun gübreleme ve sulama

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

103

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

yönteminin planlanması ve böylece iklim değişikliğine uygun tarımsal üretimin
gerçekleştirilmesi için yol haritasının belirlenmesi söz konusu olacaktır.
Sulama Sosyolojisi ve Eğitim
Çiftçi eğitimi ve yayım; genel bir ifadeyle, tarımsal üretim tekniklerinin doğru bir
şekilde uygulanmasında, üretimin ve tarımsal gelirin artırılarak refah seviyelerinin
iyileştirilmesinde, kırsal hayatın sosyal ve eğitim düzeyinin yükseltilmesinde çiftçilere
yardımcı olan bir hizmet veya sistemdir. Tarımsal yayım sayesinde çiftçiler mevcut
durumda kendi sorun ve durumlarını analiz ederek çözüm yollarını arayan, kendi
kararlarını kendi verip uygulayan bireyler halini almaktadır.
Ülkemizde çiftçi eğitimi ve tarımsal yayım hizmetleri ağırlıklı olarak kamu
tarafından gerçekleştirilmektedir. 2011 yılında gerçekleşen yeniden yapılanma
sonrasında Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı olarak yapılanan Bakanlığımızda
Eğitim, Yayım ve Yayınlar Dairesi Başkanlığına verilmiş olan çiftçi eğitimi ve yayımla
ilgili görevler, 2018 yılında Cumhurbaşkanlığı Teşkilat yapısını düzenleyen 1 nolu KHK
ile kurulan Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayın Dairesi Başkanlığına verilmiştir.
Yürürlükte olan mevzuata uygun olarak gerçekleştirilen havzaları besleyen su
kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı, tarımsal kuraklıkla mücadele ve sulamanın
etkinleştirilmesi konularıyla ilgili çiftçi eğitimi ve yayıma yönelik planlamalar,
uygulamaların izlenmesi, değerlendirme iş ve işlemleri İl ve İlçe Müdürlükleri ile Eğitim
ve Yayın Dairesinin ilgili birimleri tarafından yapılmaktadır. Çiftçi eğitim ve yayım
faaliyetleri; İl Müdürlükleri bünyesinde bulunan Şube Müdürlükleri tarafından yerine
getirilmektedir. Ancak bu konuda illerimizde Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube
Müdürlükleri daha aktif rol oynamaktadır.
Havzaları besleyen su kaynaklarının etkin verimli kullanımı, tarımsal kuraklıkla
mücadele ve sulamanın etkinleştirilmesi amacıyla düzenlenen çiftçi eğitim ve yayım
faaliyetleri Kalkınma Planına ve bununla eşgüdümlü olarak hazırlanan Bakanlık Stratejik
Planına uygun olarak gerçekleşmektedir. 2014-2018 yılları arasında uygulanan 10.
Kalkınma Planı “Tarımda Su Kullanımının Etkinleştirilmesi Öncelikli Dönüşüm
Programı” kapsamında artırılarak gerçekleştirilen faaliyetlere, “11. Kalkınma Planı”,
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“Türkiye Tarımsal Kuraklıkla Mücadele Stratejisi ve Eylem Planı” ve “Çölleşmeyle
Mücadele Ulusal Stratejisi ve Eylem Planı” kapsamında devam edilmektedir.
Dijital Tarım Kütüphanesi, Tarım Akademisi ve Web Tarım TV sayesinde eğitim
ve yayım faaliyetlerimiz için farklı uygulamalar hizmete sunulmuştur. Çiftçilerimizin
ihtiyaç duydukları bilgilere bu uygulamalar sayesinde kolaylıkla ulaşabilmeleri temin
edilmektedir.
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DAHA ÖNCE YAPILAN ŞURALARDA ALINAN KARARLAR
2017 Yılı 2. Ormancılık ve Su Şurası
Karar 7. Su kaynaklarının geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin tek elden
yürütülmesi için gereken yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
STRATEJİ VE POLİTİKALAR
1. Kaynakların etkin ve verimli olarak kullanımını sağlamak için su kaynaklarının
geliştirilmesi ve sulama ile alakalı görevlerin geçmiş deneyim, birikim ve kurum kültürü
esas alınarak DSİ tarafından tek elden yürütülmesi için gerekli mevzuat düzenlemesi
yapılmalıdır.
2. DSİ tarafından planlaması ve projesi arazi toplulaştırma kriterlerine uygun
olarak yapılan sulama proje alanlarında toplulaştırma projeleri inşaat faaliyetleri ile
birlikte DSİ tarafından gerçekleştirilmelidir.
3. Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının, çevresel ve nükleer etkilerden en az
kirlenen su kaynağı olması bakımından deprem, kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü
hallerde kullanılmak üzere rezervde tutulması, tarımsal sulamalarda yüzey suyu
projelerinin hayata geçmesine bağlı olarak yeraltı suyu kullanımının azaltılması
sağlanmalı, yeraltı suyu kirliliği ve aşırı çekimin önlenmesi için tedbirler alınmalıdır.
4. Baraj, gölet, depolama vazifesi gören regülatör vd. depolama yapıları hariç
olmak üzere sulama tesislerinin meydana getirilebilmesi için gerekli olan tüm yatırım ve
kamulaştırma masraflarının tesisten faydalanabileceklerden geri alınması hususu, Kamu
tarafından geliştirilen tüm sulama projeleri kapsamında ele alınarak uygulamada
yeknesaklık sağlayacak hususlar ilgili tüm paydaşlarla birlikte belirlenerek gerekli
mevzuat düzenlemeleri yapılmalıdır.
Karar 8. Tarımsal üretim ve destek planlaması, havza bazında su bütçesi ve
tahsisler esas alınarak yapılmalıdır.
Strateji ve Politikalar
1. Havza bazında belirlenen mevcut su potansiyeli değerlendirmeleri esas alınarak
Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından yöre koşullarına uygun optimum bitki
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deseni tespit edilmeli, tespit edilen bu desenin fiilen gerçekleşmesini sağlayacak bir
destekleme, teşvik, ödüllendirme ve yaptırım sistemi uygulanmalıdır.
2. Sulama birlikleri ve sulama kooperatifleri, Gıda, Tarım ve Hayvancılık
Bakanlığı’nın taşra teşkilatı ile daha etkin çalışmalar yürüterek sulama sahası içerisindeki
sezonluk ürün desenini, su bütçesi ve üretim planlaması ile uyumlu olacak şekilde
işbirliği ile belirlemelidir. Su kullanıcı teşkilatları gerekli kamu desteğini almalı ve
üyelerini bu konuda yönlendirebilmelidir.
Karar 9. Sulama yönetiminde, sulama suyunun, gerçek ihtiyaçlar düzeyinde,
zamanında ve sürdürülebilir bir şekilde çevreye zarar vermeden kullanımı sağlanmalıdır.
Strateji ve Politikalar
1. Tarımda suyun etkin kullanımı, sulama yönetim sürecinin hızlı ve sürdürülebilir
olabilmesi için sulama sistemlerinde otomasyon ve karar destek sistemleri planlama
aşamasında tasarlanmalıdır.
2. Sulama sistemlerinin projelendirme ve yapım sürecinde teknolojik gelişmelerle
uyumlu olarak suyun etkin ve tasarruflu kullanımını sağlayacak kriterler ile teknik
şartnameler geliştirilmeli/güncellenmeli, uzaktan algılama teknolojisi ile birlikte modern
sulama ekipmanlarının kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
3. İşletmedeki mevcut sulama tesislerinde otomasyon ve karar destek
sistemlerinin kullanılabileceği dönüşümün hızlı bir biçimde gerçekleşmesi sağlanmalıdır.
4. Gerçek ihtiyaçlar ölçüsünde suyun şebekeye alınması ve sahada da gerçek
ihtiyaçlar ölçüsünde kullanılması için suyun her aşamada ölçümü sağlanmalıdır.
5. Suyun etkin ve verimli kullanımına yönelik eğitim, yayım ve araştırma
hizmetlerinde üniversiteler, araştırma kuruluşları ile uygulayıcı kuruluş arasında daha sıkı
işbirliği yapılmalıdır.
6. Özel ürün ve şartlar dışında, uygun sulama yönteminin basınçlı sulama
yöntemleri arasından seçilebilmesi için teşviklerin artırılması ve yaygınlaştırılmasının
yanı sıra, özellikle terfili sulamalarda uygulamaya yönelik yaptırım içeren mevzuat
düzenlemeleri yapılmalıdır.
7. Modern sulama sistemleri ile geliştirilen sulama projelerinde yüzey sulama
yöntemlerinin kullanılmasının önüne geçilmesi için gerekli mevzuat çalışmaları
yapılmalıdır.
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8. Sulama tesislerinde; tarla içi basınçlı sulama sistemlerinin ve ön yüklemeli
elektronik kartlı sulama sayaçlarının temini ve kurulabilmesi hususu sulama birlikleri de
dahil olmak üzere su kullanıcı teşkilatlar bazında GTHB’nın Otomasyon ve
Mekanizasyon Desteği Uygulamaları kapsamında teşvik edilmeli ve desteklenmeli,
uygulanan hibe desteklemeleri programının mevcut kapsam ve bütçesi sulama birlikleri
de dahil edilerek genişletilmelidir.
9. Sulamaya açılan tarım arazilerin tarım dışı maksatlarla kullanımı baskısının
hem nitelikli tarım arazilerinin kullanımı açısından hem de sulama projelerinin bütünlüğü
açısından

engellenebilmesi

ve

su

kayıplarının

azaltılabilmesi

için,

GTHB

koordinatörlüğünde güncel tespitlere dayalı arazi kullanım planlarının hazırlanması,
bütün sektörler için arazi kullanım kriterlerinin belirlenmesi ve uygulanması
sağlanmalıdır.
Karar 10. Sulamadan dönen suların ve arıtılan atık suların yeniden sulamada
kullanılması sağlanmalıdır.
Strateji ve Politikalar
1. Sulamadan dönen su miktarının azaltılması ve kalitesinin iyileştirilerek yeniden
kullanımına ilişkin çalışmalar yaygınlaştırılmalıdır.
2. Arıtılan atık suların sulamada yeniden kullanımı özendirilmeli ancak, yatırıma
dönüşmeden önce teknik, ekonomik ve sosyal açıdan tüm yönleriyle değerlendirilmeli;
yapılacak ihtiyaç analizi ve pazar araştırması neticesinde öncelikle su rezervlerinin kısıtlı
olduğu havzalarda ve/veya arıtılan suyun kullanım potansiyelinin tespitinden sonra
yatırımlara karar verilmelidir.
Karar 11. Sulama projelerinde gerçekleşen faydalar ile birlikte teknik, sosyal,
ekonomik ve çevresel etkilerin ölçülebilmesi için mevcut izleme ve değerlendirme
sistemlerinin uygulama bütünlüğü sağlanmalıdır.
Strateji ve Politikalar
1. Sulama veri tabanı çalışmaları tamamlanarak, izleme ve değerlendirme
çalışmalarında standart sağlanmalıdır.
2. İzleme ve değerlendirme sistemleri etkin bir geri besleme ile denetim, kontrol,
yönlendirme mekanizmasının da oluşmasını sağlamalıdır.
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Karar 12. Enerji maliyetlerinin sulama yönetiminde ortaya çıkardığı
problemlerin çözümü için alınan tedbirler artırılmalıdır.
Strateji ve Politikalar
1. Terfili sulamalar, bitki çeşidinin zengin olduğu, ekonomik değeri yüksek olan
bitkilerin yetiştirilebildiği, yılın büyük bir kısmında bitkisel üretimin yapılabildiği
yerlerde tercih edilmelidir.
2. Maliyet hesaplarında kullanılan sosyal iskonto oranı dahil birçok kriter terfili
sulama projelerinde yeniden değerlendirilmelidir.
3. Terfili sulama projeleri planlanırken uygun yenilenebilir enerji projeleri de
planlamaya dahil edilmeli, enerji yatırımları da tesis yatırım geri ödemeleri ile birlikte
tahsil edilmelidir.
4. Yenilenebilir enerji yatırımlarının hayata geçirilebilmesi için AR-GE
çalışmaları desteklenmeli ve yap-işlet-devret modeli gibi farklı finans modellerinin
uygulanabilirliği araştırılmalıdır.
5. Merkezi bir bölgede GTHB ya da Kalkınma Bakanlığı tarafından desteklenecek
GES projesi ile terfili sulamaların enerji maliyeti karşılanmalıdır.
6. Sulamada kullanılan enerji masraflarının azaltılmasına yönelik olarak su
kullanıcı teşkilatlarının, enerji ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından
(hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve biyoenerji) karşılamalarına imkân
tanıyacak yasal düzenlemeler yapılmalıdır.
7. Büyük yatırımlarla hayata geçirilen ancak enerji giderleri sebebiyle işletilemez
hale gelen terfili sulamaların, yeniden Ülke ekonomisine kazandırılabilmesi için değişik
isimler altında enerji faturalarına yansıyan fonlar kaldırılmalı, KDV oranları düşürülmeli
ve tarımsal enerji tarifesinde indirim yapılmalıdır.
Karar 13. İşletmeye açılan sulamalarda, çiftçilerin sulu tarım kültürü
gelişmemesinden dolayı yaşanan problemlerin çözümü için alınan tedbirler sistematik
hale getirilmeli ve yaygınlaştırılmalıdır.
Strateji ve Politikalar
1. Sulamada ortaya çıkacak problemleri çözmek yerine, problemlerin oluşmasını
önleyici sulamaya açılacak her sulama projesine özgü “Sulu Tarıma Hazırlık Eylem
Planı”nın planlama safhasından itibaren ilgili kurumlarca uygulanması sağlanmalıdır.
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2. Sulama projelerinin planlama ve proje aşamaları teknik hususların dışında
işletme şekli de göz önüne alınarak değerlendirilmelidir.
Karar 14. Su Kullanıcısı Sulama Teşkilatlarının kurumsal kapasitesini
geliştirilmesi ve performanslarının iyileştirilmesine yönelik tedbirler artırılmalıdır.
Strateji ve Politikalar
1. Sulama tesislerindeki su kullanım hizmet bedellerinin istifade edenlerden
tahsilinin temini ve sulama tesislerinin işletmelerindeki aksamaların ortadan kaldırılması
maksadıyla, çiftçi kayıt sistemine işletme ve bakım gideri borcu olduğu bildirilenlere,
borç miktarı ödeninceye kadar tarımsal destek ödemesi yapılmaması yönünde yasal
düzenleme yapılmalıdır.
2. Sulama birlikleri ve sulama kooperatiflerinin kurumsal kapasitelerinin
geliştirilebilmesi için gerekli yardımlar yapılmalı, üniversiteler ile işbirliği yapılarak
projeler geliştirilmelidir.
3. Sulama birlikleri faaliyetlerine yönelik kontrollerin, denetimlerin, gerekli
yönlendirmelerin ve gözetim sorumluluğunun etkin bir şekilde yapılabilmesi için DSİ
Genel Müdürlüğü bünyesinde işletme konusunda deneyimli uzman kadro oluşturulmalı,
DSİ’nin kurumsal kapasitesi arttırılarak, merkez ve taşra teşkilatının işletme ve bakım
birimleri güçlendirilmelidir.
4. Sulama birliklerinin yanında sulama kooperatiflerinin, belediyelerin, il özel
idarelerinin, köy tüzel kişiliklerinin, köylere hizmet götürme birliği gibi kuruluşların
devraldıkları sulama tesislerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğunu devir
sözleşmesi hükümlerine uygun olarak yerine getirip getirmediğinin DSİ tarafından
kontrolü ve denetimi arttırılmalıdır.
5. 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanununun uygulanmasında yaşanan sıkıntıların
giderilmesi maksadıyla, kanun ve çerçeve ana statüdeki eksikliklerin ve birbiriyle çelişen
hükümlerin, hazırlanan değişiklik teklifinin kanunlaştırılması hızlandırılmalıdır.
6. Sulama Birliklerinde ve Sulama Kooperatiflerinde toplam sulama alanına göre
“sulama, işletme, bakım ve yönetim” konularında eğitim almış bir veya daha fazla Ziraat
Mühendisi (Kültürteknik, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem Mühendisliği (Arazi
ve Su Kaynakları bölümünden) bölümü mezunu çalıştırılmalıdır. Bu durum sulama
birliği, üreticiler ve ülke menfaatleri açısından gerekli ve zorunludur. Bu konuda yasal
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düzenlemeler yapılmalıdır. Özellikle yüklenicinin 2 veya 3 yıl işletmecilik yapacağı
işlerde; işletme faaliyetlerinden sorumlu, sulama, işletme, bakım ve yönetim konularında
eğitim almış bir Ziraat Mühendisi (Kültürteknik, Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem
Mühendisliği (Arazi ve Su Kaynakları bölümünden) Bölümü mezunu çalıştırılması
sağlanmalıdır.
7. Yenileme Projesinin uygulanabilirliğinin artırılmasını sağlamak maksadıyla su
kullanıcı teşkilatların ödeyeceği katılım paylarının kaldırılarak yatırımın bedelinin
tamamının DSİ tarafından karşılanması ve inşaat çalışmalarının tamamlanmasını
müteakip hazırlanacak kesin hesap neticesinde, yatırım bedelinin 6200 sayılı Kanun’un
24 üncü maddesi gereğince Devralan Kuruluştan 25 yılda eşit taksitler halinde tahsil
edilmesi için mevzuatta düzenleme yapılmalıdır.
Karar 15. Sulama yönetiminde kamu ve özel sektör işbirliğinin artırılmasına
yönelik çalışmalar sürdürülmeli, elde edilen neticelere göre hareket edilmelidir.
Strateji ve Politikalar
1. Yap-işlet-devret, işletme hizmet alımı (Suruç Modeli), yüklenicin yaptığı tesisi
2 veya 3 yıl işletmesi gibi sulama işletmeciliğindeki yeni yaklaşımların pilot uygulama
sonuçları teknik, ekonomik, sosyal ve çevresel açıdan etki değerlendirmesine tabi
tutulmalıdır.
2. Kamu ve özel sektör işbirliği ile geliştirilecek sulama projelerinde, çiftçilerin
beklentilerinin de karşılanması sağlanmalıdır.
3. Modele ilişkin fırsatlar, üstünlükler, tehditler ve zayıflıklar analiz edilmeli,
değerlendirme neticesine göre hareket edilmelidir.
Karar 40. Suyun etkin ve verimli kullanımı konusundaki uygulamalar
desteklenmelidir.
Strateji ve Politikalar
1. Depolama tesisleri rezervuarlarında buharlaşmasının ve uygun bitki deseni
seçimi ile terlemenin azaltılması sağlanmalıdır.
2. İçme suyu şebeke sitemlerindeki kayıpların mevzuata uygun olarak azaltılması
sağlanmalıdır.
3. Gri su kullanımı ve yağmur suyu hasadı gibi verimli kullanımlara yönelik
faaliyetlerin arttırılması sağlanmalıdır.
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4. Tasarruflu armatürlerin kullanımı yaygınlaştırılmalıdır.
5. Su kıtlığı olan yerlerde daha az su kullanan ürün deseninin teşvik edilmesi ve
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
6. Akıllı içme suyu ve sulama suyu şebeke sistemleri yaygınlaştırılmalıdır.
7. Su tasarrufunu sağlamak maksadıyla kullanan ve kirleten öder sistemi hayata
geçirilmelidir.
8. Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi maksadıyla havza su potansiyeli ve
uygun ürün deseni göz önünde bulundurularak, tarımsal desteklerin geliştirilmesi ve
yaygınlaştırılması sağlanmalıdır.
9. Sanayide suyun miktarını azaltan ve daha az kirlilik veren proses ve hammadde
seçimi yapılmalıdır.
10. Tasarruflu su kullanımı için eğitim yayın ve bilgilendirme yapılmalıdır.
11. Kullanılmış suların tekrar kullanımının teşvik edilmesi sağlanmalıdır.
12. Bütün faaliyet ve üretimler için su ayak izleri belirlenerek su kullanımında
tasarrufu zorunlu kılacak yaptırımların geliştirilmesi sağlanmalıdır.
2019 Yılı 3. Tarım Orman Şurası
Hedef 1- Tarımsal işletmelerin yapılarının güçlendirilmesi.
Stratejiler
1. Mevcut işletmelerin ekonomik (arazi varlığı, alet-ekipman varlığı, hayvan
varlığı ve iş gücü vb.) yapılarının güçlendirilmesi yönünde çalışmalar yürütülmelidir.
2. Tarım işletmeleri miras yolu ile de olsa bölünmemelidir. 5403 sayılı Kanun
revize edilmelidir. Tarım arazilerinin 5403 sayılı Kanun’un yayını tarihi öncesi intikalini
yaptırmayan ve mülkiyetle ilgili sorunları bulunanlar ile 5403 sayılı Kanun’un etkin ve
verimli

çalışmasına

yönelik

“Arazi

Edindirme

Ofisleri”

kurularak

çözüme

kavuşturulmalıdır.
3. Tarım işletmeleri bir bütün olarak değerlendirilmeli ve yeter gelirli tarımsal
işletme büyüklükleri tespit edilmelidir. Tarım işletmelerinin yapısının sağlıklı ortaya
konulmasına yönelik tarım sayımı çalışmaları tamamlanmalıdır.
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4. Atıl hayvancılık işletmelerinin üretime kazandırılmasına yönelik çalışmalar
yapılmalıdır.
5. Arazi toplulaştırma projeleri, arazi edindirme çalışmaları ile entegre şekilde
yürütülmelidir.
6. Başta arazi toplulaştırması ile yetkili olmak üzere tarımın tüm konularına
yönelik “İhtisas Mahkemeleri” oluşturulmalıdır.
7. Mülkiyeti Milli Emlak Genel Müdürlüğünde olan tarım arazilerinin tasarruf
hakkı (meralarda olduğu gibi) Tarım ve Orman Bakanlığına devredilmelidir.
8. Başta aile işletmeciliği olmak üzere küçük ve orta ölçekli tarımsal işletmelerin
sürdürülebilirliği sağlanmalıdır.
9. Tarımsal üretim ile üretilen ürünlerin işlenmesine yönelik sanayi tesislerinin
yer alacağı Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projeleri; bölgesel olarak
üretim potansiyeli, çiftçi alışkanlıkları, gelenekler, hastalık riskleri, atık yönetimi ve
ihtiyaçlar yönünden detaylı analiz çalışmaları yapılarak geliştirilmelidir.
Hedef 2- Su güvenliğinin sağlanması.
Strateji ve Politikalar
1. Su temini ve yönetimine ilişkin tüm tasarruflar Tarım ve Orman Bakanlığında
olmalı ve DSİ Tarım ve Orman Bakanlığının bünyesinde kalmalıdır.
2. Belediyelerin veya diğer tüzel kişiliklerin su kullanım yetkisi DSİ tarafından
denetlenebilmeli, su hasadı sistemleri belediyelerin desteğiyle yapılarak yer altı baraj ve
göletlerinin yapılabilirliği araştırılmalı ve tarımsal sulama istatistikleri güvenilir ve
güncel hale getirilmelidir.
Hedef 3- Kooperatifler ve birliklerin yeniden yapılandırılması.
Strateji ve Politikalar
1. Üretici birlikleri, ticaret yapabilecek bir yapıya kavuşturulmalıdır.
2. Çiftçi örgütleri ile ilgili mevzuat sadeleştirilmeli, bir çatı mevzuatı hazırlanmalı,
örgütlerin yönetim ve denetim aşamalarında profesyonel destek alınması sağlanmalıdır.
3. Görev alanı itibarıyla birbiri ile örtüşen örgütler sadeleştirilmelidir.
4. Çiftçinin örgütlenme bilincini teşvik edici tedbirler alınmalıdır.
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5. Bakanlığın mevcut iş yükünün azaltılması ve çiftçi örgütlerinin etkinliğinin
arttırılması için kayıt sistemleri çiftçi örgütleri ve kamu tüzel kişiliğini haiz meslek
örgütlerine aktarılmalıdır.
Hedef 4- Bakanlığın kurumsal yapısının güçlendirilmesi.
Stratejiler
1. Merkez ve taşra teşkilatındaki mevcut yetki ve sorumluluk paylaşımındaki
karmaşık durum ortadan kaldırılmalı ve farklı merkez veya taşra teşkilatları tarafından
yürütülen ve çakışan hizmetler tek çatı altında toplanmalıdır.
2. Bakanlığın merkez kurumları üretimin ve sağlığın her boyutuyla: planlama,
yetiştiricilik, mücadele, eğitim, hizmet, kamu dışı örgütlenme vb. yetki ve sorumluluğu
tek bir yapıda ve buna bağlı taşra yapılanmasının olması gerektiği prensibi ile
oluşturulmalıdır.
3. Bakanlığın ilgili kurumları olan Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğü
bitkisel ürünlerde, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğü ise hayvansal ürünlerde, “Piyasa
Düzenleme Kurumu” olarak yeniden yapılandırılmalıdır.
Hedef 5- Büyükşehir Belediye Kanunu’nun tarımsal yapı ve üretim açısından
yeniden düzenlenmesi.
Stratejiler
1. Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nda yapılacak bir düzenleme ile kırsalda yer
alan ve mahalleye dönüştürülen köyler, tekrar “köy” statüsüne dönüştürülmelidir.
2. Büyükşehir Belediye Başkanlıkları, Belediyecilik Kanunu çerçevesinde
kendilerine verilen altyapı, yol, içme suyu vb. gibi hizmetleri vermeli, tarım sektörü ile
ilgili hizmetler Tarım ve Orman Bakanlığına bırakılmalıdır.
Hedef 6- Gıda denetimleri ve kontrolünde etkinliğin sağlanması.
Stratejiler
1. Özerk bir “Gıda Güvenliği Otoritesi” kurulmalıdır.
Hedef 7- Tarım ihtisas üniversitelerinin oluşturulması.
STRATEJİLER
1. Tarım konusundaki eğitim ve öğretim sisteminin yeniden yapılandırılarak,
mevcut tarım ve hayvancılık ile ilgili yükseköğretim kurumlarından bir kısmı Tarım
İhtisas Üniversitelerine dönüştürülmelidir.
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Hedef 8- Tarıma dayalı enerji sistemlerinin geliştirilmesi.
Stratejiler
1. Biyoyakıtların ham maddesi olan bitkilerin enerji tarımı içerisinde üretiminin
arttırılması yönünde destekleme modeli oluşturulmalıdır.
2. Hayvansal ve bitkisel atıkların kullanılması suretiyle oluşturulan enerji
sistemlerine ilişkin teşvik edici modeller oluşturulmalıdır.
3. Halen sanayi sektöründe kullanılmakta olan enerji sistemlerine uygulanan
ekonomik teşvik ve muafiyetler tarım sektörüne de uygulanmalıdır.
Hedef 9- Yenilenebilir enerji ve enerji tarımı çalışmalarının etkinleştirilmesi.
Strateji ve Politikalar
1. Tarımın önemli alanlarından biri olan “enerji tarımı” çalışmaları
hızlandırılmalı, biyoyakıt bitkileri üzerine araştırmalar yoğunlaştırılmalı, enerjide çiftçi
yükünün

azaltılması

için

biyoyakıt

ve

yenilenebilir

enerjinin

kullanılması

yaygınlaştırılmalıdır.
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HALKIN KATILIMI, FARKINDALIK VE BİLGİLENDİRME
Tarım, farklı kültürlere sahip toplumlar arasındaki bağların güçlendirilmesi için
etkili bir araç olarak kullanılabilir. Kültürel farklılıklar aynı ülkede faklı bölgeler için söz
konusu olabileceği gibi, farklı ülkeler için de söz konusu olabilir. Ancak hedef aynıdır:
“Elde edilen verimin arzu edilen düzeye ulaştırılması”. Bu hedefe ulaşmak için izlenen
yöntemler farklılık gösterir. Elbette izlenen bu yöntemin seçiminde sosyo-kültürel ve
sosyo-ekonomik yapının etkileri tartışılamaz.
Kültürel yönden farklı özelliklere sahip toplumlarda, tarımsal hedef ve hedef kitle
aynı olduğu için, farklı kültürler arasındaki diyalogun geliştirilmesinde tarım sektörü
önemli bir rol oynamaktadır. Bugün tüm dünyada, BİLGİ tarımsal üretimin temel
faktörleri olan toprak, işgücü, sermaye ve girişimin yanında, yeni bir üretim faktörü
olarak kabul edilmektedir. İşte TARIMSAL YAYIM, tarımsal üretimin her aşamasında
ihtiyaç duyulan BİLGİNİN hedef kitleye aktarılmasında etkili bir yöntem olarak
karşımıza çıkmaktadır.
Çeşitli araştırmalar sonucunda elde edilen ve bilimsel anlamda değer taşıyan
bilgilerin, farklı kültüre sahip hedef kitleye benimsetilmesinde, başka bir deyişle
araştırma ve hedef kitle arasındaki bağın kurulmasında ve güçlendirilmesinde yayım
önemli bir yere sahiptir. Tarım sektöründe hedef kitle çiftçi olarak kabul edilmektedir.
Ancak şunu unutmamak gerekir ki, çiftçi hem üretici hem de tüketicidir. Hedef kitle aynı
zamanda tüketici konumundadır. Bu nedenle yayımcı farklı kültürlere sahip insanlar
arasında ortak dilin konuşulmasında, gerektiğinde bu insanların ihtiyaç duydukları
tarımsal konularda eğitilmesini temin edebilmek için program hazırlığında ve uygun
yöntemlerle uygulamalı olarak eğitimlerine katkıda bulunmada önemli bir rol
üstlenmektedir. Dolayısıyla eğitim ve yayım, tarımsal üretimin hemen hemen her
aşamasında köprü görevi görmektedir.
Tarımsal eğitimde çiftçi davranışlarının, kamu politikalarına ve ihtiyaçlarına
uygun hale getirmek ve kırsalda sürdürülebilir bir yaşam ile refahı arttırmak temel
amaçtır. Günümüze kadar yapılan kırsal alana yönelik tarım eğitim faaliyetlerinden
yeterince (öngörülen, beklenen) faydalar sağlanamamıştır. Bunun temelinde pek çok
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sebep olmakla birlikte, en önemli nedenler arasında verilen eğitimlerin talebe dayalı
olmaması, eğitimlerin andragoji (yetişkin eğitim) değil, pedogoji (çocuk, ergen eğitimi)
temelli verilmesidir. Diğer taraftan, bir bölge için uygulanan başarılı bir modelin başka
bir bölgede de aynen uygulanmak istenmesi (her bölge kendine özgü koşullar barındırır),
verilen eğitimlerin yeterince uygulamamalı olması, eğitim sonrası destek, takip, geri
bildirim gibi kavramların yeterince yerine getirilememesidir. Bu sebeplerden dolayı her
sulama alanındaki mevcut sorunların tespit edilmesi, hedef kitlenin belirlenmesi, daha
sonra da eğitim ihtiyacı sınıflandırması yapılarak kimlerin eğitilmesi lazım, en
dezavantajlı ve/veya istekli gruplardan başlayarak, (bu arada bu grupların sorunlarının
farkına varması ve bu sorunların çözülmesi halinde elde edecekleri faydaların
bilinmesinin sağlanması koşuluyla) aşağıda verilenler dikkate alınarak:


Eğitimde benlik algısı: Eğitimde yönetilen bir ilişki değil, yardım edici bir ilişki,



Deneyimler: Sadece eğiticinin deneyimleri değerli değildir, eğitim-öğrenim için
herkesin deneyimleri değerlidir,



Eğitime ve öğrenmeye hazır olma: Eğitim programı ve içeriği talebe dayalı olmalı,



Zaman presfektifi ve öğrenmeye yönelim: Sorun merkezli, sorun bulma ve çözme,
bugünün sorunları üzerine odaklanma, yakın gelecekte ortaya çıkması muhtemel
sorunların farkında olmayı sağlama, eğitimler saha da, çiftçinin tarımsal
faaliyetlerinin en az olduğu dönemlerde, çiftçilerin anlayacağı türden verilmelidir.
Ağırlıklı olarak kamu tarafından verilen eğitim faaliyetlerine, kamu gözetim ve

denetiminde, özel sektörün de daha fazla katılımının sağlanması fayda sağlayacaktır.
Eğitimlerde üzerinde düşünülmesinde fayda olabilecek bir başka unsur ise eğitimlerin
ücretsiz mi, yoksa ödenebilirlik esasına dayalı bir fiyat ile mi verilmesi daha etkili
sonuçlar verir. Genel olarak fiyatı olmayan şeyler ve hizmetler hak kabul edilir, önem
verilmez ve değersiz olarak görülür. GAP Bölgesi, Harran Ovasında yapılan
araştırmalarda, çiftçilerin mevcut sorunlarını çözen, daha iyi bir gelir, refahını arttıracak
sürdürülebilir tarımsal üretim sağlayan eğitimler için ödeme istekliliğine sahip oldukları
belirlenmiştir.
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Küresel bir sorun olarak içinde bulunduğumuz pandemi nedeniyle sanitasyon
ihtiyacının önem kazanması, iklim değişikliğinin tetiklediği sel, yangın gibi doğal
afetlerin etkilerinin artması ve kuraklığın mevcut su rezervlerini tehdit etmesi su
kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve sürdürülebilirliği ile ilgili kurumlar üzerindeki
baskıyı fazlasıyla artırmıştır. İnsanoğlu olarak içinde bulunduğumuz bu olumsuzlukları
fırsata çevirerek görsel ve yazılı basın organları ile birlikte sosyal medya platformlarını
kullanarak halkın bilgilendirilerek su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve
sürdürülebilirliği ile ilgili farkındalığın artırılması en öncelikli zorunluluklarımızdandır.
Bu bağlamda, tarımsal alanlardaki su kullanım hizmet bedelinin, tarım dışındaki
diğer sektörlerde olduğu gibi hacim esaslı ücretlendirme ile belirlenmesinin her yönden
çok faydalı olacağı anlatılmalıdır. Kısa ama etkili kamu spotları ve afişlere ek olarak okul
öncesi eğitim kurumları dahil bütün eğitim-öğretim kurumlarındaki bazı ders
müfredatlarına eklemeler yapılarak her yaştaki birey bilgilendirilmelidir.
Sulama birliklerinin performanslarının belirlenmesinde, akademisyen ve ilgili
kurumların katılımı ile tüm sulama işletmelerinin kullanabileceği bir “performans
gösterge seti” hazırlanmalıdır. Her yıl sulama sezonu bitiminde aynı set göstergeler ile
incelenen sulama işletmelerinin bireysel ve ülke ölçeğinde durumlarının tartışıldığı
çalıştayların düzenlenmesi gerekmektedir. Su kullanıcı örgütlerinde basınçlı sulama
teknolojileri ve su tasarrufuna yönelik eğitimler tarlada uygulama, bilgisayarda gösterim
ve yüz yüze sözlü anlatım biçiminde olmalıdır. Her yıl sulama sezonundan sonra, yapılan
değerlendirmelerin sonuçlarının tartışıldığı bir çalıştay organize ederek tespit edilen
problemler ve bu problemleri çözecek önerileri su kullanıcı organizasyonların teknik
personelleriyle paylaşmalıdır.
Özellikle, su kısıtının olduğu dönemlerde sulama yapılan tarla ve bahçelerde
toprak nem değerinin korunmasına ve sulama ihtiyacının düşürülmesine yönelik özellikle
malçlama, örtü bitkisi ve işlemesiz tarım, yabancı ot kontrolü vb uygulamaların
yaygınlaştırılması için gerekli çiftçi eğitiminin sağlanması gerekmektedir.
Kamu kaynaklı farkındalık yaratma gayretleri, ülkemiz sathına yaygın TİGEM ne
bağlı üretim tesislerinde, TAGEM’e bağlı araştırma enstitülerinde ve Üniversite deneme
sahaları ile sınırlı kalmaktadır. Bakanlık birimlerinin bilgilendirme çalışmaları da
istenilen sonuçları vermemektedir.

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

118

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

Tarla içi sulama sistemleri konusunda istenilen performansın sağlanması,
öncelikle sulama alanlarının işletimini yüklenen sulama birlikleri, kooperatifleri gibi
örgütler öncülüğünde yapılacak bilinçlendirme çalışmalarıdır. Diğeri sulama malzeme
satışı yapan bayilerde, firmalarda yetkin (mümkünse teknik) personel bulundurulması
sağlanmalıdır.
Genel maksat suyu etkin kullanmak olsa da çiftçi için görseli ekonomik çıkardır.
Bu nedenle az masraf etmesi, ürününü iyi ücrete satabilmesi için gerekli şartlar
sağlanmalıdır. Çiftçilere hitap edecek alanlarda denemeler, demonstrasyonlar kurulması
iletişimin en iyi yoludur. Kamu kaynaklı veya destekli tarla içi sulama tesisleri, çiftçilerin
sulama konusunda bilinçlenmesine fayda sağlayacaktır.
Üretici firmaların, ülke için belirlenen standartları karışlaması ve standart dışı
üretimlere karşı ağır yasal zorlamaların getirilmesi ve sektör üreticilerin bunu konuda
birlik olup kendi içlerinde olası hatalı üretimlerin engellenmesine yönelik çalışmalar
yapabilir. Ayrıca, üretim sektöründeki firmaların üretim aşamasında çevre açısından
tehlike arz eden atıkların uygun yöntemlerle bertarafının sağlanması ve kamu
denetleyicisi tarafından yeşil üretime teşvik edilmesi yararlı uygulamaların ortaya
çıkmasına katkı sağlayabilir.
Ayrıca, kullanıcılarında aldıkları sulama sistemlerini uygun biçimde kullanması,
doğru işletme teknikleriyle işletmesi ve ekolojiye zarar vermeyecek tarımsal üretim
modellerini benimsemeleri gereklidir. Sürdürülebilir üretim için en önemli konuların
başında uygun standartlar üretim, doğru malzeme, uygun işletme ve bakım gelmektedir.
Özellikle sulama sistemlerinin projelendirilip arazide kurulması ve işletilmesine
yönelik tercih edilecek işletme biçimlerinin belirlenerek bunların raporlanması
gerekmektedir. Söz konusu tüm bu çalışmalar, sulama sistemleri konusunda uzmanlaşmış
Fakültelerin Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü mezunlarının oluşturacağı bağımsız bir
meslek kuruluşunca denetlenmesi (böyle bir yapının da ülke koşullarına uygun şekilde
oluşturulması) yalnız kullanıcılar açısından değil aynı zamanda malzeme ve ekipmanları
üreten firmalar içinde büyük yararlar sağlar. Böylelikle daha öncede belirtilen
projelendirme, uygulama ve işletme hatalarının önüne geçilerek hem maliyeti hem de
çevresel olumsuzlukların önlenmesine büyük katkılar sağlanabilir.
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Sulama sistemlerinde suyun daha etkin kullanımı ve girdi maliyetlerinin
düşürülmesi için uzaktan algılama ve Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve buna bağlı
faaliyetlerine yönelik otonom araçların (değişken seviyeli sulama, gübreleme ve ilaçlama
makineleri) kullanımının arttırılması gerekmektedir.
Su kaynaklarının etkin kullanımında en önemli etken su kullanıcılarıdır.
Çiftçilerin suyu ve enerjiyi tasarruflu (etkin) kullanması sağlanmalıdır. Çevre bilinci
oluşturulmalı, yarınlara daha iyi şartlarda toprak ve su kaynakları bırakılmalıdır.
Çiftçilerin destekleme paketlerinden haberdar edilmesi sağlanmalıdır. Bu konuda
Tarım ve Orman Bakanlığının taşra teşkilatları ile Türkiye Ziraat Odaları gibi örgütler
aktif rol almalıdırlar.
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1. Sulamada Su Kaynakları ve Sürdürülebilir Kullanımı
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•

•
•
•

•

Su kaybı fazla olan eski su temini altyapısı.
Yağmursuyu toplama ve atık su yönetimi
altyapısının olmaması.
İzleme yeterli verilerinin olmaması.
Uygun
sulama
yöntemlerinin
benimsenmemesi.
Sulama suyunun randımanlı kullanımı
konusunda farkındalık ve bilgi düzeyinin
yetersiz olması.
Verimli su kullanımı ve azaltılmış kirlilik
için uygun teşvik mekanizması olmaması.
Arz stabilizasyonu ve yönetimi olmaması.
Tüm sektörlerin su talebinde sürekli artış
olması.
Hem kentsel hem de endüstriyel atık su
arıtma tesislerinin yetersiz olması.
Yeniden kullanıma yönelik teşviklerin
yetersiz olması.
Su kaynaklarının, uygun olmayan deşarjlar
başta olmak üzere farklı etmenlerden dolayı
kirlenmesi.
Uygun olmayan tarım politikaları nedeniyle
yetersiz su kaynağı bölgelerinde sulama
suyu için talep artışı olması.
Ekilen ürünlerde fizibilite raporlarında
yazılı olan bitki desenine uyulmaması.
Su kaynaklarının kayıt dışı kullanımı.
Küresel iklim değişikliği sebebiyle oluşan
yağış azlığı ve sıcaklık artışı sonucunda
yeraltısuyuna yönelimin artması, aşırı
kullanımı ile yeraltı su seviyelerinde düşüş,
daha derinlerden su çekilmesi, enerji
maliyetinin artması.
Suyun havza potansiyeli ve mevcut
durumuna göre kullanılmaması.
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•

•

•
•

•
•

•
•

•

Tarımsal su tasarrufu için açık sulama
şebekeleri basınçlı borulu şebekelere acil
dönüştürülmelidir.
Kontrolü sulama uygulamaları için yasal
düzenlemeler ve teşvik edici uygulamalar
yaygınlaştırılmalıdır.
Ülkenin su kaynakları ivedilikle depolama
yapıları ile kontrol altına alınmalı ve
kullanıma sunulmalıdır.
Entegre tarımsal üretimin teşvik edilmesi
desteklenmelidir.
Su kayıplarının önlenmesi ve suyun
tasarruflu
kullanılması
için
modern
sistemlere dönüştürülmesi için teşvikler
verilmelidir.
Aşırı su tüketimini önleyecek teşvik
mekanizmaları artırılmalıdır.
Destekleme ödemesi, özellikle su kısıtı olan
havzalarda sulama suyundan azami tasarrufu
sağlayacak
şekilde,
uygun
sulama
yöntemlerinin
ve
bitki
desenlerinin
kullanılması sonucu verilmelidir.
Su ihtiyacı ve fiyatı açısından daha uygun
ürün deseni çalışmaları yapılmalıdır.
Özel ürün ve şartlar dışında, uygun sulama
yönteminin basınçlı sulama yöntemleri
arasından seçilebilmesi için teşviklerin
artırılması ve yaygınlaştırılmasının yanı sıra,
özellikle terfili sulamalarda uygulamaya
yönelik
yaptırım
içeren
mevzuat
düzenlemeleri yapılmalıdır.
Elektrik enerjisi tüketiminin sulama
maliyetleri üzerindeki olumsuz etkisinin
azaltılabilmesi için ilgili kurum ve
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Yeraltı sularının sınırsız ve izinsiz
kullanımı.
7139 sayılı Kanun ile DSİ uhdesine geçen •
YAS sulama tesislerinin işletilmesi veya
devri hususunda Kurumsal yapılanma
sorunu.
•
Akiferlerin kötü kaliteli yüzey sularından
sızmayla kirletilmesi.
Elektrik dağıtım şirketleri su tahsisleri iptal •
edildiği halde su bağlantı aboneliğini
devam ettirmektedir.
•
•
•

•

•

•

•
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kuruluşlarca destekleme mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
Su kaynaklarının optimizasyonunda arazi
kullanımının teşvik edilmesi ve denetiminin
sağlanması zorunludur.
Gece sulaması yapılmaması nedeni ile suların
doğrudan drenaj kanallarına gitmesinin
önlenmesi için çalışmalar yapılmalıdır.
Ana drenaj kanal çıkışlarında, drenaj
sularının miktar ve kalite ölçümleri yapılarak
sulamada kullanımı sağlanmalıdır.
Taban suyunu ekonomik düzeyde tutarak
sulama yapılması sağlanmalıdır.
Sulanamayan alanlar sulama envanterinden
düşülmelidir.
Sulamalarda su dağıtımında dinamik bir
model oluşturularak bitkinin gelişme
durumuna
göre
akıllı
sulama
uygulanmalarına geçilmelidir.
Dinamik model, hidroelektrik santrallerinde,
içme
ve
kullanma
sularında
da
uygulanmalıdır.
Şebeke masrafları, sulama sahası içinde yer
alan ama sulama yapmayan çiftçilere de rücu
edilmelidir.
Sürdürülebilir tarımsal üretim için hazırlanan
nehir havza ve sektörel su tahsisi planlarının
tüm havzalarda bir an önce tamamlanması,
bu planların özellikle büyük sulama
sistemlerine
adaptasyonu
hazır
hale
getirilmelidir.
Kuraklık dönemlerinde sulama sahalarındaki
özellikle aşırı yeraltı su kullanımının
önlenmesi amacıyla kuruda yetişen bitkilerin
özendirilmesi
gerekmektedir.
Bölge
çiftçisinin kuraklıktan ve düşük ekonomik
değerli kuruda yetişen bitki ekmeleri
nedeniyle oluşan gelir kayıplardan minimum
şekilde etkilenmeleri için kuruda yetişen
bitkilerin destekleme oranlarının bölgesel
olarak arttırılması gerekmektedir.
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Tarımsal kayıpların yanında içme sularındaki
şebeke kayıplarının önüne geçilmelidir.
Su tahsisi yapılırken alternatif su kaynakları
iyi irdelenmeli. Özellikle belediyelerin içme
suyunda enerjide elde etmek için alternatif
kaynakları iyi irdelemeden planlama yapması
engellenmelidir.
Sulamada
su
kaynakları
ve
çeşitlendirilmelidir.
Stratejik bir kaynak olan yeraltı sularının,
çevresel ve nükleer etkilerden en az kirlenen
su kaynağı olması bakımından deprem,
kuraklık, nükleer savaş gibi olağanüstü
hallerde kullanılmak üzere rezervde
tutulması, tarımsal sulamalarda yüzey suyu
projelerinin hayata geçmesine bağlı olarak
yeraltı suyu kullanımının azaltılması
sağlanmalıdır.
Yüzey su kaynaklarının yetersiz olduğu
durumlarda yeraltı suyu kütlelerinin
sürdürülebilir şekilde kullanılmasına dikkat
edilmelidir.
Emniyetli verim haddine gelmiş YAS
sahalarımızın tahsislere kapatılmalıdır.
Yeraltı suyu tahsislerinin süreli olmalıdır.
Sondaj makinaları denetim altına alınmalıdır.
Tüm
kuyularına
sayaç
taktırılması
sağlanmalıdır.
İzinsiz kullanımların kayıt altına alınması,
izinsiz kuyu açılmasının, yeraltı suyu kirliliği
ve aşırı çekimin önlenmesi için tedbir
alınmalıdır.
İzinsiz kuyularla mücadelede caydırıcılık
için kuyu açan sondaj makineleri sahipleri ve
makinesi hakkında yasal işlem yapılmalıdır.
İzinsiz kuyu açtıran şahıslara da Türk Ceza
Kanunu hükümlerince işlem yapılmalıdır.
İzinsiz kuyuların açılması ve işletilmesinin
engellenmesi
için
Valilikler,
Kaymakamlıklar,
belediyeler
ve

123

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

DARBOĞAZLAR

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

•

•

•

•

•

•
•

•

muhtarlıkların
gereken
hassasiyeti
gösterilmelidir.
İzinsiz açılan kuyulara elektrik şirketleri
tarafından
kesinlikle
enerji
temin
edilmemelidir.
Alüvyon türü geçirimli zeminler içinde
yapılan kazılarda kazı yapılacak bölgenin
tüm çevresine veya yeraltı suyu akım
yönünün ön tarafına perde duvarları inşa
edilmelidir.
Kirlenme tehlikesinin önüne geçebilmek için,
başta Belediyelerin ve sanayicilerin olmak
üzere, bütün su kullanıcılarının atık sularını
mutlaka standartlara uygun olarak arıtması,
çöp sahası, yeni imar alanları ve sanayi tesisi
gibi yerlerin seçiminde azami hassasiyet
gösterilmesi ve bu işlemlerin her aşamasında
resmi kurumlarla işbirliği yapılmalıdır.
Sulama yatırımlarına yönelik dış kaynaklı
fonların varlığından (dünya bankası, AB
fonları vb.) yararlanılmasına çalışılmalıdır.
Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan
suyun korunması ve izinsiz kullanımlarının
önlenmesi için özel güvenlik birimleri
kurulmalıdır.
Uygun ve doğru su yönetimi için yasal
düzenleme yapılmalıdır.
Mevzuatta değişiklik yapılarak, her yıl tahsis
yenileme
belgesi
alınmadan
enerji
abonelikleri devam ettirilmemelidir.
Mevcut raporlar birleştirilerek her bir sulama
için detaylı bir izleme değerlendirme raporu
oluşturulmalıdır.

2. Su Kullanıcı Örgütleri


Ülkemizde
DSİ
sorumluluğunda 
bulunmayan
su
kullanıcı
organizasyonlarında etkin ve düzenli bir
izleme-değerlendirme
sistemi 
kullanılmaması.
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Ülkemizde faaliyet gösteren bütün su
kullanıcı örgütlerin tek bir merkezden
yönetilmesi büyük önem arz etmektedir.
Hazineden kaynak aktarımı olmadan kamu
hizmetinin yerine getirildiği, ekonomik,
sosyal ve mali yönden sürdürülebilir bir
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İzleme ve değerlendirme sistemi olmayan
birçok sulama şebekesinin yönetimini
üstlenen bu kurumlarda, özellikle fiziki
veri kaydının olmaması ve denetime tabi
tutulmaması.
Kanunda yer almasına karşın Tarım ve
Orman Bakanlığının ilgili birimlerinin
sulama birlikleri ile münavebe konusunda
zorunlu ve bağlayıcı bir çalışma
yapmaması.
Su kullanıcı örgütlerde su dağıtım
programlarının sağlıklı uygulanmaması
sebebiyle aşırı su tüketimi ve düşük

randımanla sulama yapılması.
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model olan Sulama Birlikleri modeli,
birliklerin kurumsal kapasiteleri ve
yetkilerinin artırılması ile birlikte, üretim
planlaması tarımsal yapının dönüşümü, sulu
tarımda tarımsal desteklerin daha etkili
kullanımı, suyun sulamada verimli ve etkin
kullanılması,
sulama
yatırımlarından
sağlanan katma değerin artırılması, çiftçi
refah seviyesinin yükseltilmesi bakımından,
Milli Su Politikası çerçevesinde Havza
Bazlı Su Yönetiminde çok önemli roller
üstlenebilir ve bir tarımsal üretim modeli
olarak geliştirilmelidir.
Sulama birliklerinin gelecekte sadece
sulama değil, Tarım Bakanlığının diğer
faaliyetlerinde de rol alan büyük güçlü
yapılar haline geleceği öngörülmektedir. Bu
açıdan bakıldığında Sulama Birlikleri bir
Tarım ve Orman Bakanlığı projesi olarak
değerlendirilebilir.
Zaman
içerisinde,
Sulama Birliklerinin kapasitelerinin daha da
geliştirilmesiyle
birlikte,
tüm
DSİ
sulamaların işletme, bakım ve yönetim
sorumluluğunun Sulama Birlikleri çatısı
altında toplanmasına yönelik politikalar
izlenmelidir.
Mevcut teşkilat yapısının içerisine su
kullanıcı
organizasyonlarının
işletme
aşamasında bütün denetimlerinden sorumlu
ayrı bir birimin kurulması en önemli
zorunluluktur. Birim merkezde ve taşrada
teşkilatlanmalı, birim personelleri içerisinde
Tarımsal Yapılar ve Sulama, Biyosistem
Mühendisliği bölümlerinden birer Ziraat
Mühendisi ile bir Sosyolog ve bir
Hukukçunun yer alması birimin yetkin,
etkin ve başarılı olmasında önemli pay
sahibi olacaktır.
Su kullanıcı örgütün SUTEM vb.
yazılımları düzenli olarak kullanması
denetlemeli, bu yazılımlardan gelen verileri
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düzenli olarak analiz ederek mevcut ve olası
problemleri tespit etmelidir.
Sulama birliklerinin havza bazında üst
örgütlerinin teşkilini sağlayacak yasal
düzenleme yapılmalı, bu üst örgüt
vasıtasıyla sulama birliklerinin, su yapıları
işletme ve bakım birimleriyle birlikte havza
yönetimi
platformunda
temsiliyeti
sağlanmalıdır.
Havza bazında belirlenen mevcut su
potansiyeli değerlendirmeleri esas alınarak
yöre koşullarına uygun optimum bitki
deseni tespit edilmeli, tespit edilen bu
desenin fiilen gerçekleşmesini sağlayacak
bir destekleme, teşvik, ödüllendirme ve
yaptırım
sistemi
Sulama
Birlikleri
üzerinden uygulanmalıdır.
İşletmeye açılan sulama projelerinin atıl
kalmaması ve faydaya dönüşmesi için,
Sulama
Birliklerinin,
görevleri
genişletilmeli,
tarımsal
üretimde
kullanılmayan
arazilerin
üretime
kazandırılması maksatlı arazi edinimi ve
tarımsal sanayi ile işbirliği içinde sözleşmeli
üretimde
aracı
olabilmesinin
önü
açılmalıdır.

3. Tarımsal Su Kullanım Hizmet Bedeli




Bazı su kullanıcı örgütleri ile halk 
sulamalarında su kullanım hizmet bedeli
alınmaması sonucunda sulama suyunun
büyük bir bölümünün israf edilmesi ve su
kullanım
etkinliğinin
çok
düşük
gerçekleşmesi.
Su kullanıcı örgütlerinin birçoğunda su
kullanım
hizmet
bedellerinin
belirlenmesinde alan veya bitki-alan bazlı
hesaplama yöntemi kullanıldığı için bir
yandan suyun kullanılmadan drenaja
akıtılması, bir yandan da su kullanıcılar
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6200 sayılı Kanunda düzenleme yapılarak
modern sulama sistemlerinde çiftçi
alışkanlıkları sebebiyle yüzeysel sulama
yöntemlerinin
kullanılmasının
önüne
geçilmesi maksadıyla, tarımsal faaliyete
konu olan bitkinin sulama suyu ihtiyacından
fazla su kullanılması ve/veya borulu sulama
şebekelerinde
yüzeysel
sulama
yöntemlerinin tercih edilmesi durumunda
kademeli olarak artan su kullanım hizmet
bedeli uygulanabilmeli, gerektiğinde tarla
içi basınçlı sulama sistemlerini kurmayan
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tarafından bilinçsiz sulama yapılarak su
kullanım etkinliğinin azalması.
Su kullanıcı örgütlerinin büyük bir
çoğunluğunun su kullanım hizmet bedeli
tarifelerinin tespitinde kendi gelir-gider
dengesini gözetmeden ya kamu asgari
tarifesini ya da komşu tarifeleri dikkate
alması sebebiyle bir yandan tahsilat
oranının bir yandan da sulama oranının
düşmesi.
Altyapısı uygun olan tesislerde su
kullanım hizmet bedellerinin alan
üzerinden alınması.
Ön ödemeli sayaç ünitelerinin kullanıldığı
şebekelerin dışında su kullanım hizmet
bedellerinin zamanında ve yeteri kadar
toplanamaması.
Su
kullanım
hizmet
bedellerinin
belirlenmesinde
zaman
esaslı
hesaplamanın kullanıldığı şebekelerde,
basıncın dolayısıyla da debinin değişkenlik
göstermesi
nedeniyle
gerek
su
kullanıcıların birbirleri ile gerekse su
kullanıcı örgüt yönetimi ile su kullanıcıları
arasında sorun olması.
Su kullanıcıların, aynı havza içerisinde
olup farklı su kullanıcı organizasyona üye
olmaları nedeniyle, maliyetler ile tarımsal
desteklemelerden faydalanma oranları
aynı olmasına karşın ödemiş oldukları su
kullanım
hizmet
bedelinin
farklı
olmasının, ödeme istekliliği ve ödemeyi
kabul etme eylemlerinin beklenenin
altında gerçekleşmesine sebep olması.
Su temin şekli sadece pompaj olan su
kullanıcı örgütlerinde enerji masraflarının
karşılanabilmesi için su temin şekli
cazibeli olan şebekelere göre daha yüksek
değerli su kullanım hizmet bedeli tarifeleri
belirlenmektedir. Bu durumun sulu tarımın
yapılabilirliğini azaltarak yapılan sulama
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çiftçilerin sulama tesisini kullanma hakkı
sınırlandırılmalıdır.
Alt yapısı uygun olan bütün sulama
tesislerinde hacim esaslı hesaplamanın
kullanıldığı tarife sistemine geçilmelidir.
Bunun için gerek su kullanıcıların gerekse
kamunun, su kullanıcı örgütlerine finans
desteği sağlayabileceği uluslararası finans
kaynaklarının devreye alınabileceği bir
model geliştirilmelidir.
Hacim bazlı sulamaya geçiş sürecindeki
açık sulama şebekelerinde, başarıyla
uygulanan sifon-saat adı verilen zaman
esaslı hesaplama yöntemi kullanılarak su
kullanıcıların hacim esaslı hesaplama
sistemine adapte olması sağlanmalıdır.
Su kullanım hizmet bedeli belirlenirken,
mevcut kriterlere ek olarak çiftçilerin ödeme
gücünü, havza ve alt havza grupları ile bu
havzaların jeopolitik yapılarını dikkate
alacak standartlar belirlenmelidir.
Ulusal enerji tarifelerindeki vergilendirme
ve farklı isimler altında eklenen masrafların
tarımsal
amaçlı
enerji
kullanımına
yansıtılmamalıdır.
Enerji tüketiminin sulama maliyetleri
üzerindeki olumsuz etkisinin azaltılabilmesi
için
destekleme
mekanizmaları
oluşturulmalıdır.
Daha önceki ulusal toplantıların birçoğunda
öneri olarak sunulan, terfili sulama
tesislerinde yenilenebilir enerji üretim
sistemlerinin kullanılabilmesi amacıyla
kamu-üniversite-su kullanıcı örgüt işbirliği
ile pilot bölgelerde projeler geliştirilmelidir.
Terfili sulama şebekelerinde, su kullanım
hizmet bedelinin su kullanıcıların ödeme
gücünü aşması durumunda, ödeme farkının
belirlenerek çiftçiye değil de direk su
kullanıcı örgütüne tarımsal desteklemeler
kapsamında ödeme yapılacak bir model
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düşmesine neden olması.




geliştirilmeli ya da ulusal enerji kullanım
tarifelerindeki masraf kalemleri ve
vergilerde indirim yapılmış bir tarımsal
enerji kullanım tarifesi geliştirilmelidir.
Tarım
ve
Orman
Bakanlığı
organizasyonunda mevcut sulama suyunun
etkin kullanımı ile ilgili kamu spotları ve
afişlerine, hacim esaslı su kullanım hizmet
bedelinin gerekliliği ve faydalarını anlatan
yenileri eklenmeli ve görsel basın-yayın
organları
yanında
sosyal
medya
platformlarıyla daha çok su kullanıcısının
farkındalığı artırılmalıdır.
Taslağı hazırlanan Su Kanunu’nda yer
alacak şekilde bütün su kullanıcı örgütlerini
kapsayan bir su kullanım hizmet bedeli
mevzuatı çalışması organize edilmelidir.

4. Kırsal Altyapı Hizmetleri
Arazi Toplulaştırması
 Müstakil planlanan ve sulama ve
toplulaştırma projelerinde, birbirine uyum
sorun
yaşanması,
toplulaştırma
projelerinin
sulama
projelerine
uydurulmasının istenmesi.
 Sulama projelerindeki sulama oranı ve
randıman
düşüklüğünün
önemli
sebeplerinden biri olan arazi toplulaştırma
ve tarla içi geliştirme hizmetlerinin birlikte
düşünülüp,
proje
ile
birlikte
yürütülmemesi.

Kırsal alan düzenlemesinin, sadece
tarımsal parsellerde yapılacak düzenleme
ile sınırlı tutulmasına bağlı olarak
ekonomik ve sosyal olarak kırsal alanda
istenilen sonucu vermemesi.

Tarım alanlarının çeşitli nedenlerle
parçalanmaya devam etmesi, parçalı arazi
yapısının sulama, drenaj, ulaşım vb.
hizmetlerden yararlanma konusunda da
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Sulama ve toplulaştırma projelerinin birlikte
planlanıp, yürütülmesi gerekmektedir.
Tarım alanlarında toplulaştırma ile yapılan
düzenlemenin, yerleşim alanlarına yönelik
yapılacak yatırımlarla desteklenmelidir.
Havza bazlı yapılan sulama ve drenaj
projeleri; tarla içi sulama ve drenaj projeleri,
toplulaştırma projeleri, toprak koruma,
toprak ıslahı, tesviye, anların kaldırılması ile
ağaç, çalı temizleme, taş toplama, tarla içi
yolları, dere ıslahı ve sanat yapıları gibi tarla
içi
geliştirme
hizmetleri
ile
desteklenmelidir.
Toplulaştırma projeleri, tarımsal nüfusu
yerinde koruyabilmek amacıyla, kırsal
yerleşimlerin
cazibe
olanaklarının
geliştirilmesine yönelik altyapı, peyzaj gibi
her türlü planlamalar konfor bileşenleri ile
zenginleştirilmelidir.
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teknik, hukuki ve sosyal sorunlara sebep
olması.
Toplulaştırma projeleri, tapu ve kadastro
tescil işleminin tamamlanması ilgili
Kurumların öncelikleri arasında değildir.
Bu nedenle tescil işlemler kimi
Müdürlüklerde
uzun
sürdüğünden,
projelerin sonuçlanması gecikmektedir.
Arazi toplulaştırma projesi yürütülen
alanlarda mevcut veya proje sonrası açılan
davalar, projelerin faydaya dönüşmesi
sürecini ertelemektedir.
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Tarla İçi Sulama Sistemleri
 Tarla içi sulama sistemlerinin yanlış
seçimi ile su, toprak ve gıda güvenliği
azalması, ekonomik kayıplar yaşanması.
 Bilinçsiz su uygulamalarının toprak ve su
kaynağı
tüketimini
hızlandırması,
verimsizleşmesi, telafisi için yapılan aşırı
gübre ve ilaç yükünün ekosistemin
dengesini bozması.
 Tarla içi sulama sistemi unsurlarını
pazarlayan ve kullanan grupta bilgi
eksikliği olması.
 Yetiştirilen
bitki
türleri
bölgesel
farklılıklar göstermesine rağmen, tarla içi
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Tarım alanlarının parçalanmasını önlemeye
yönelik Kanuni düzenlemeler tavizsiz
uygulanmalıdır.
Tescil işlemlerin önceliklendirilmesi için
gereken idari tedbirler alınmalıdır.
Proje alanlarında Toplulaştırmadan sorumlu
Kuruma
kadastral
tescil
yetkisi
verilebilmelidir.
Hukuki altyapı hazırlanmalıdır. Gerekli
mercilere (Adalet Bakanlığı) sorunu ve
sonuçları
aktarılmalıdır.
Arazi
Toplulaştırma
ile
ilgili
hukuki
anlaşmazlıklar için ayrı Mahkemeler
kurulmalıdır.
Toplulaştırma projeleri ile birlikte her
yönüyle arazi ıslahı yapılabilmelidir.
Çalışma alanlarındaki meraların proje
kapsamındaki düzenleme sorumluluğu
Toplulaştırmadan
sorumlu
Kuruma
alınabilmelidir.
Kırsaldaki
yerleşim
alanları
da
toplulaştırma kapsamında düzenlenmeli ve
geliştirilmelidir.
Müstakil
bir
toplulaştırma
yasası
çıkarılması, hem toplulaştırma, hem de
sulama projeleri açısından kazanç olacaktır.
Sistemin doğru planlanması, sistem
unsurlarının doğru seçilmesi, suyun doğru
zaman
ve
miktarda
uygulanması
gerekmektedir.
Bitki koruma ilaç bayileri için zorunlu olan
belge, sulama malzemeleri satışı ve
planlaması yapan tüm bayiler için eğitim ve
sertifika programı ile zorunlu hale
getirilmelidir.
Sulama malzemesi pazarlayan ve kullanan
gruba teşvik, denetim ve gerektiğinde ceza
uygulanması sağlanmalıdır.
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sulama projelerinin aynı yaklaşımla
yapılması.
Ayrı ayrı yapılan alt yapı (sulama,
toplulaştırma, drenaj vb.) ve üst yapı
projeleri (tarla içi sulama hibe destekleri
vb.)
ve
eğitim
çalışmalarının
yetersizliğinin,
çiftçilerin
projeye
yeterince sahip çıkmamasına ve tarımda
değer zinciri yaratılmasına engel olması.
Arazi
kullanımında
kiracılık
ve
hissedarlık.
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Sulama projeleri parsel büyüklükleri, şekli,
bitki çeşidi ve çiftçi alışkanlıklarına uyumlu
olmalıdır.
Tesis edilen tarla içi sulama sistemleri
devlet
eliyle
izlenmeli
ve
değerlendirilmelidir.
Proje çalışmalarında çiftçi alışkanlıkları
değerlendirilmeli, üretilecek projeler, parsel
büyüklükleri, bitki çeşidi ile potansiyel bitki
türleri ve Türkiye tarım politikaları birlikte
düşünülerek ele alınmalı, bölgenin güçlü ve
zayıf yönleri ortaya konulmalı ve seçilecek
bitki deseni su imkânları düşünülerek
seçilmeli ve destekleme çalışmalarıyla da
özendirilmelidir.
Alt yapı projeleri birbiri ile koordineli
olmalı koordinasyon üst yapı projeleri ile de
devam ettirilmelidir.
Büyük alanlar için pivot sulama sistemleri
düşünülmelidir.
Toplulaştırma
çalışmalarında
blok
büyüklükleri, parsel büyüklükleri şekilleri
ve ölçüleri toplu sistem sulama projeleri
kıstasları
dikkate
alınarak
dizayn
edilmelidir.
Arazi
toplulaştırması
çalışmalarıyla,
parsellerin
sulama
kanalı
ile
irtibatlandırılması,
parsel
ebatlarının
ekonomik üretimi sağlayacak ölçeğe
çıkartılması, tarla içi diğer altyapı
çalışmalarının
tamamlanması,
borulu
şebeke sulama sistemlerine geçişte önemli
ölçüde fayda sağlamaktadır. Bu nedenle bu
uygulamalar geliştirilmeli ve daha yaygın
olarak uygulanmalıdır.

Drenaj



Sulamaya açılan alanların özellikle taban
arazi bölümünde drenaj sorunu ortaya

çıkması, fazla su kullanımı, tahliye
kanallarının tıkanması gibi nedenlerin
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Aşırı su kullanımının önüne geçilmesi için
gerekli tedbirler alınmalıdır.
Drenaj tesislerinin işletilmesi ve bakımı için
uygun kurum veya kuruluşlara devri
yapılmalıdır.
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taban suyunun yükselmesine, tuzluluğa
neden olması.
Drenaj projelerinin, Kamu kaynaklarının
paylaşımında hak ettiği yeri alamaması.
Yüzey ve yüzey altı drenaj sistemlerinin
işletme, bakım-onarım, performans, taban
suyu değişimleri, yıkama miktarı, izlemedeğerlendirme gibi konular ile ilgili
herhangi bir sorumlu kurum/kuruluş
bulunmamaktadır.
Drenaj
sistemlerinin
planlanması,
projelendirilmesi, izleme-yönetim ve
drenaj etütleri konusunda yetişmiş teknik
personel sayısının az olması bu konuda
yapılan ya da yapılacak çalışmaların yavaş
işlemesine neden olmaktadır.
Sulama ile tarla içi drenaj projelerinin
birlikte planlanıp uygulanmamasından
dolayı ortaya çıkan drenaj sorunlarının ve
oluşturduğu olumsuz etkilerin ortadan
kaldırılması (özellikle tuzlu ve alkali
alanlarda) sürecinin uzaması.
Açık drenaj kanalı temizliği veya
derinleştirmesi, açık drenaj kanallarında
oluşan su hareketleri (yükselme-alçalma)
ile yağış ve toprak hareketlerinden dolayı,
yüzey altı drenaj sistemlerinin açık drenaj
kanalına bağlandığı (mansap) noktalara
yerleştirilen sanat (çıkış) yapılarının zarar
görmesi.
Drenaj tesislerinden mansap şartının
pompalarla sağlanabildiği, enerji ihtiyacı
olan olanların işletilmesinde sıkıntılar
yaşanması.
Başta sulanan alanlar olmak üzere drenaj
problemi olan alanlar da bölgelerde toprak
fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı
olarak geçirgenlik ve infiltrasyon sorunu
olan bölgeler ortaya çıkması.
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Drenaj problemi olan alanlardaki toprak
fiziksel ve kimyasal özelliklerine bağlı
olarak ortaya çıkan geçirgenlik ve
infiltrasyon
sorunu
olan
bölgeler
belirlenerek ihtiyaç duyulan iyileştirme
çalışmaları yapılmalıdır.
Drenaj
sistemlerinin
etkinliğinin
sürdürülebilmesi için, drenaj kanalları sık
sık temizlenmelidir. Derinlikleri artırılmalı,
tarla içi drenaj sistemlerinin çıkış ağızlarının
kapanmamasına özen gösterilmelidir.
Yüzey altı drenaj sistemlerinin sanat (çıkış)
yapılarında
revizyona
gidilmesi
gerekmektedir.
Kısıtlı su kaynaklarının etkin kullanımı ve
tarımsal sulamada tasarruf sağlanması
amacı ile yüzeyaltı drenaj sistemlerinde,
kontrollü drenaj sistemlerine geçilmesi artık
zorunludur.
Drenaj tesislerinden mansap şartının pompa
ile sağlananlar için alternatif enerji
kaynaklarının kullanımı sağlanmalıdır.
Taban suyu kalitesi üretilen ürün açısından
düşük riskli oluşturduğu bölgelerde
kontrollü drenaj sistemi tesis edilmeli ya da
mevcut
drenaj
sistemi
buna
dönüştürülmelidir.
Taban suyu kalitesi üretilen ürün açısından
düşük riskli oluşturduğu bölgelerde
kontrollü drenaj sistemi tesis edilmeli ya da
mevcut
drenaj
sistemi
buna
dönüştürülmelidir.
Drenaj etütleri ve sistemlerinin yatırım
maliyetinin yüksek olması, büyük alanlara
hitap etmesinden dolayı bilimsel araştırma
ve AR-GE çalışmaları için uygulayıcı
kurumlar ile özellikle araştırma enstitüleri
ve üniversiteler arasında multidisipliner
çalışmaların artırılması gerekmektedir.
Drenaj projeleri etütleri daha titiz yapılmalı,
hidrolik iletkenlik yanında sahanın
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Arazi Islahı
 Ülke genelinde problemli alanların net 
olarak ortaya konulamaması.
 Sulanan alanlarda bitki kök bölgesi
tuzluluk
ve
sodyumluluğunun
izlenmemesi.
 Sorunlu
alanların
problemlerinin 
çözümünde alanın genelinin dikkate
alınarak çözüm üretilmek zorunluluğunun
çözümü güçleştirmesi.

 Sulama sistemlerinin işletilmesinde ve
diğer kültürel uygulamalarda (gübre,
toprak işleme vb.) kök bölgesi tuz
dengesinin dikkate alınmaması.
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artezyenik beslenme durumu da iyi etüt
edilmelidir.
İklim değişikliğine uyumlu olarak, drenaj
katsayıları belirlenmesi formülleri, koşulları
kontrol edilmeli, gerekli olan kısımlar
güncellenmelidir.
Daha önceden yapılan etütlere göre arazi
kabiliyeti sınıflaması ve buna temel olan
planlama toprak etütlerinin, tek bir elden
ivedilikle seri bazlı olarak etüt edilerek
güncellenmesi gerekmektedir.
Sulamada kullanılan suların kalitesi ile
birlikte kök bölgesi tuz dengesi periyodik
olarak izlenmelidir.
Başta sulanan alanlar olmak üzere, üretim
yapılan alanlarda kök bölgesi tuz dengesinin
sağlanması ve işletmede de bunun dikkate
alınarak
karar
destek
sistemlerinin
kurulması gerekmektedir.
Sulama suyu tasarrufu yapılırken kök
bölgesindeki tuz dengesinin olumsuz yönlü
bozulmasının önlenmesi için gerekli
yıkamaların
yapılması
ve
işletme
biçimlerinde bunun dikkate alınması
gerekmektedir.
Gübre uygulamalarında mutlaka bitki
ihtiyaçları, toprak özellikleri, sulama suyu
kalitesi ve sulama sistemi birlik dikkate
alınarak uygun bir gübreleme programı
oluşturulmalı ve de uygulanmalıdır.
Tuzlu, sodyumlu ve tuzlu – sodyumlu
alanların iyileştirilmesi çalışmaları sadece
kimyasal ıslah maddesi ihtiyacı dikkate
alınarak değil sürdürülebilir üretim
sistemleri de dikkate alınarak gerekli
planlamalar
yapılarak
üretime
kazandırılması gerekmektedir.
Hali hazırda tuzdan etkileniş mevcut
alanların ve sulama yapılan alanlar olmak
üzere
tarımsal
üretim
yapılanların
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tamamında gelişmiş teknolojik ekipmanlar
yardımıyla gerekli izleme değerlendirme
çalışmaları, ulusal çapta yapılmalıdır.
Gerekli eylem planları da bu izleme ve
değerlendirme
sonuçlarına
göre
hazırlanmalıdır.
Üretimde verim ve kalite takip edilerek
kayıplarının olduğu bölgeler için eylem
planları hazırlanmalıdır.

Toprak ve Su Koruma













Ulusal Toprak veri tabanın olmaması
büyük eksikliktir.
DSİ sulama projelerinde planlama
çalışmalarında tespit edilen drenaj
sorunlarının (tuz, sodyum, tuz-sodyum,
taban suyu, taşkın) çözümüne yönelik
drenaj projeleri üretmekle birlikte arazi
ıslah çalışmalarının yetersiz kalması.
Son yıllarda artan nüfus, sanayileşme ve
kentleşme
sonucu
topraklarımızda
kirliliğin önemli derecede artması
Tarımsal sulamadan dönen suların, şehir
ve sanayi atık suların ve tarımda kullanılan
gübrenin, tarımsal ilaç kalıntılarının
sulama kaynaklarına büyük bir baskı
oluşturması.
İklim
değişikliği
ve
kuraklıkla
mücadelenin, erozyonla mücadelenin
yeterli olmaması.
Sulardaki yüksek nitrat seviyesinin,
canlılığın
azalmasına,
ölü
çocuk
doğumlarına, düşük doğum ağırlıklarına
ve çiftlik hayvanlarında düşük ağırlıklara
neden olması.
Hayvansal atıklar, kontrolsüz atık
yönetimi sonucu yüzey ve yer altı su
kaynaklarının kirlenmesi.

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi














5403 Toprak Koruma ve Arazi Kullanım
Kanunun 4. Bölümdeki toprak koruma ile
ilgili Madde 9, 10, 11 ve 12. Maddelerin
gerekleri özenle yerine getirilmelidir.
“Tarımsal potansiyeli yüksek büyük
ovaların belirlenmesi ve korunması”
kapsamında belirlenmiş büyük ovalarımızın
sayısı arttırılmalıdır.
“Ulusal
Toprak
Veri
Tabanının”
oluşturulması gerekmektedir.
Yerleşim yerlerinden ve organize sanayiden
dönen atık suların arıtılarak doğal yataklara
verilmesi, küçük yerleşim yerlerinde
biyolojik arıtma çalışmalarının artırılması
gerekmektedir.
Gereğinden fazla kimyasal gübre ve
tarımsal ilaçların kullanımının azaltılması
için tarımsal eğitim çalışmaları önem
verilmelidir.
Arazi etütleri sonucu tespit edilen tuzlu,
sodyumlu ve tuz-sodyumlu sahalar
sulamaya
açılmadan
önce
drenaj
sistemlerinin kurulması ve ıslaha yönelik
çalışmalar tamamlanmalıdır.
Türkiye topraklarının potansiyel toksik
element
kapsamlarının
belirlenmesi
çalışmaları devam ettirilmesi; kirlenmiş,
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kirlenme tehlikesi olan alanlarda temizleme
çalışmalarının yapılması gerektedir.
Tarımsal üretimde sürdürülebilir toprak
verimliliğinin artırılması, uygun formların,
uygulama şekillerinin ve miktarların
belirlenmesi,
kimyasal
gübrelerin
azaltılarak organik ve organo-mineral
gübrelerin kullanımlarının artırılması önem
taşımaktadır.
Yapılacak
gübreleme
programlarına organik ve organo-mineral
gübrelerin dahil edilmesi ile hem önemli
düzeyde dışa bağımlı olan kimyasal gübre
kullanımını azaltmak hem de toprakların
verimliliğinin sürdürülebilirliğini sağlamak
açısından önemlidir. Ayrıca ülke çapında
tarım toprakların verimlilik durumlarının ve
verimlilik kapasitelerinin belirlenerek
yapılacak yeni araştırmalara ve kullanıcılara
veri
tabanı
oluşturulması
önem
taşımaktadır. Topraklarımızın verimliliğini
artırmak ve toprakta daha fazla karbon
tutulumu sağlamak için, temiz nitelikteki
tarımsal organik artıkların toprağa geri
dönüşümünü
sağlamak
amacıyla,
biyokömür, kompost ve diğer şekillerde
değerlendirilmesi önem taşımaktadır.
Bitkisel
üretimde
besin
elementi
konsantrasyonlarının toprakta ve bitkide
sınır değerleri belirlenmelidir. Diğer
yandan, çevre dostu bir tarımsal üretim ve
sağlıklı gıda için çok önemli olan
mikrobiyal gübrelerin (mikoriza, rhizobium,
fosfor çözen bakteriler, rizobakteriler vs)
kullanımı
artırılmalıdır.
Ülke
topraklarımızdan
kendi
mikrobiyal
suşlarının izole edilmesi, gen bankasının
oluşturulması
ve
geliştirilmesi,
bu
mikroorganizmalardan da yararlanarak
piyasaya arz edilecek nitelikte mikrobiyal
gübrelerin üretilmesi gerekliliği önem arz
etmektedir.
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Kırsal
Kalkınma
Planlarında
arazi
toplulaştırmasının ve tarla içi geliştirme
faaliyetleri etkin bir arazi yönetim aracı
olarak
sadece
arazi
parçalanması
sorunlarına çözüm getirmediği aynı
zamanda kırsal kalkınma için ve suyun ve
toprağın korunmasında önemli bir araç
olacağından araziler sulamaya açılmadan
önce toplulaştırma ve tarla içi geliştirme
faaliyetleri çalışmaları tekniğine uygun
olarak yapım hızı artırılmalıdır.
Kapalı (gübrenin toprağa uygulanmasının
yasak olduğu) dönemlerde çiftçilerin
gübreyi depolayabileceği uygun depolama
tesislerinin inşa edilmesi şarttır. Tesislerin
hacmi ise genellikle bölgenin iklim
şartlarıyla belirlenebilir.
Toprakların korunması ve sürdürülebilir
kullanımı gıda güvenliğimiz açısından
zorunlu hale geldiği ve toprakların
özelliğine uygun şekilde kullanımını
sağlamak amacıyla sınıflandırılması, kalite
indekslerinin oluşturulması, arazi uygunluk
sınıflarının belirlenmesi ve arazi kullanım
planlamalarının yapılması gerekmektedir.
Suyun tasarruflu ve optimum bir şekilde
kullanılması
önem
arz
etmektedir.
Depolamalı tesisler yapılması suretiyle su
kaynakları potansiyelinin değerlendirilerek
çok maksatlı bir şekilde kullanılmasına
yönelik çalışmaların hızı arttırılmalıdır.
Ayrıca işletmede olan sulamalarda su
kayıplarının önüne geçilerek suyun daha
etkin ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi,
toprağın kalitesini etkileyen drenaj
sorunlarının (tuz, sodyum, tuz-sodyum,
taban
suyu,
taşkın)
giderilebilmesi
maksatlarıyla yenileme projelerinin ön
plana çıkarılması ve klasik açık sistem
sulama şebekeleri yerine modern borulu
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şebeke sulama sistemlerinin kullanımının
yaygınlaştırılması hedeflenmelidir.
Sulamadan beklenen başarının sağlanması
için koşullara göre en uygun sulama
yönteminin seçilmesi, seçilen yöntemin
öngörülen işletim tekniğine uygun olarak
planlanması ve sistem bileşenlerinin
dikkatlice planlanması gerekmektedir.
Sulama
desteklemelerle
doğru
projelendirme yapılsa da yanlış su yönetimi
sonucunda su kayıplarının artması;
planlanandan daha az alan sulanması, aşırı
su kayıpları, taban suyu yükselmesi, drenaj
ve tuzluluk gibi çözümü güç sorunlar ortaya
çıkmaktadır.
Bu
sebeple
tarımda
verimliliğin arttırılması için sulanabilecek
alanların verimli ve etkin bir şekilde
sulanmasının
izlenmesi
sulama
politikalarının başında olmalıdır. Özellikle
Tarım
ve
Orman
Bakanlığınca
yayınlanmakta olan 2016 – 2020 Kırsal
Kalkınma Destekleri Kapsamında Bireysel
Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi tebliğ
ve uygulama rehberinde tarla içi yüzey altı
damla
sulama
sistemi
kurulması
başvurularında dikkate alınacak hususlar
Ar-Ge
çalışmaları
sonuçlarından
faydalanılarak hazırlanmalıdır.
Yüzey ve yeraltı sulama projelerin
hazırlanma ön aşamalarında su kaynağının
su kalitesi özenle izlenmeli, kalitesiz sular
kesinlikle sulamada kullanılmamalıdır.
Standartlara uygun olamayan su kaynakları
üzerinde proje geliştirilmemelidir.
Son yıllarda su kalitesi ölçümleri
yapılmadan drenaj sularından da sulama
yapılarak tüm canlı ekosistemi ve topraklar
zarar görmektedir. Taslak halinde olan su
kanununa bu konu detaylı bir şekilde
girmelidir.
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Bölgesel olarak meteorolojik, tarımsal ve
hidrolojik kuraklığın belirlenmesinde ayrı
ayrı indislerinin geliştirilmesinin önemi
artmaktadır.
Erozyon, arazi bozulumu ve çölleşme Su ve
Toprak Korunmasında önem arz etmektedir.
Su erozyonu, rüzgar erozyonu ve arazi
bozulumu açısından sorunlu alanların
belirlenmesi; erozyonla taşınımın ve arazi
bozulumunun boyutunun ortaya konulması
ve
uygun
kontrol
önlemlerinin
tanımlanması önem arz etmektedir. İklim
değişikliğine karşı en kırılgan bölgede yer
alan ülkemizde, su ve rüzgâr erozyonu etkisi
açısından ciddi bir tehdit oluşturmaktadır.
İklim modelleri de dahil olmak üzere tüm
tarım sektörünün iklim değişikliğine uyum
sürecinde ihtiyaç duyduğu, farklı kurumlar
bünyesinde toplanan ve doğrulaması
yapılmış verilerin güvenilirliği sağlanarak
tek bir veri tabanının oluşturulması ve
kullanıcılara sunulmasının gerekliliği de
büyük önem arz etmektedir.
İklim değişikliğinin tarım ekosistemi
üzerindeki olumsuz etkilerinin artarak
devam edeceği bu etkilere karşı
kırılganlıkların azaltılıp uyum sağlanması,
tarımsal faaliyetlerden kaynaklı sera
gazlarının ölçülüp izlenmesi ve azaltılıp
sınırlanmasına yönelik araştırma ve
politikaların geliştirilmesi gerekmektedir.
Arazilere ait “5403 Toprak Koruma ve
Arazi Kullanım Kanunu” gibi suyun tüm
yönlerini özellikle korunmasını kapsayan
bağımsız bir kanunun acilen çıkarılması
önem taşımaktadır.
Aşırı kullanılan azotlu gübrenin önüne
geçilebilmek için gübreleme planlarının
tarımsal işletme düzeyinde yapılarak
kullanılan gübrelerin kaydının tutulması,
yalnızca toprak analizi yapıp, gübre
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rehberindeki tavsiyelere uymakla önemli
ölçüde gübre tasarrufu yapmak mümkündür.
Nitrat
Kirliliği
Eylem
Planlarının
uygulanması ile tarımsal üretim yapılırken,
çevrenin korunması ve doğal kaynakların
sürdürülebilirliği için toprak ve su
kaynaklarının koruma/kullanma dengesinin
gözetilerek
çevre
dostu
tarımsal
uygulamaların
yaygınlaştırılması
hedeflenmektedir.
Tarımsal kaynaklı kirliliği önlemeye
yönelik
tedbirler
desteklemelerle
ilişkilendirilmiştir. Bakanlığımız tarafından
hayvancılık
faaliyetlerinden
kaynaklı
kirliliği önlemeye yönelik hayvansal gübre
deposu yapımı, hayvansal gübre uygulama
ekipmanları ve gübre işleme tesisi yapımına
hibe destekleri verilmektedir. Bu kapsamda
verilen hibe destekler arttırılabilir.
Nitrata hassas olarak belirlenmiş havzalarda
yüzey sulamasından, modern sulamaya
geçilmesi hem su tasarrufu hem de gübreden
tasarruf sağlayacak bir önlem olması
itibariyle
önerilebilecek
en
etkili
eylemlerdendir.
Tarım alanlarının noktasal ve yayılı
kaynaklı kirleticilere karşı korunmasına
yönelik çalışmalar arttırılmalıdır.
Yağmur hasadı yapılmalıdır.
Nadaslı tarım ve anız yakma denetimleri
arttırılmalıdır.
Toprak organik maddesini arttırıcı önlemler
alınmalıdır
Yukarı havza ıslahları ile taşkın ve erozyon
miktarı azaltılmalıdır
Toprak erozyonunu önlemek için iklim
bölgelerine göre toprak işleme, teraslama,
şeritvari ekim modelleri belirlenmeli ve
uygulaması teşvik edilmelidir
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Toprağın korunması, iyileştirilmesi ve
yönetilmesi ve maden yasası da dâhil olmak
üzere ilgili mevzuatın geliştirilmelidir.
Su kaybını önlemek ve arazilerin
muhafazasını sağlamak amacıyla basınçlı
sulama sistemleri ve malçlamaya (toprağın
örtülmesi) hibe desteği ve teşvikler
arttırılmalıdır.
Topraktaki organik maddeyi arttırmak
amacıyla hayvansal ve bitkisel organik
maddelerin kompost veya fermente edilmesi
ve kullanılması konusunda gerekli destekler
verilmelidir.
Sürdürülebilir toprak ve su kaynakların
yönetimi için katı atık işleme ve atık su
arıtma tesisleri yaygınlaştırılmalı ve bu
tesislerde geri kazanım ve yeniden kullanım
sağlanmalıdır.
Hayvancılıktan ortaya çıkan artıkların, alt
ölçeklerde yönetilmesine ilişkin üretici
teşviklerini
de
içeren
teknikler
geliştirilmelidir.
Organik madde içeriği, düşük erozyona
uğramış, toprak ıslahı gerektiren alanlarda
döngüsel ekonomi çerçevesinde evsel
kentsel
arıtma
çamurlarının
toprak
iyileştirici olarak kullanılmasına yönelik
çalışmalar artırılmalıdır
Maden ve taş ocakları sahalarının kullanım
sonrası rehabilitasyon yapılmalıdır.
Toprak ve su şartları dikkate alınarak
münavebenin etkin bir şekilde uygulanması
ve münavebe yıllarında diğer ürünlerin
sözleşmeli alım modeline dâhil edilmelidir
Tarımsal kaynaklı su kirliliğini (pestisit,
besin maddesi, vb.) önlemeye yönelik
tedbirlerin yaygınlaştırılması, -Zirai ilaç
sisteminin etkin bir şekilde denetlenmelidir.
Ülkemizde seri bazlı toprak etütleri
yapılarak haritalandırılması ve Toprak Veri
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Tabanı oluşturulması sağlanmalı ve Arazi
kullanım planları oluşturulmalıdır.
Fabrika atıklarından dere ve akarsuya
karışan sularının denetim altına alınması ve
tarımsal
sulamalara
karışmamasını
sağlanması için kontrol mekanizması
kurulmalıdır.
Çölleşme, erozyon, sel, taşkın, çığ, heyelan
ve dolu gibi afetlere ilişkin farkındalığı
sağlamak ve zarar azaltma bilincini
geliştirmek için görsel ve yazılı basından
fazlaca yer verilmesi sağlanmalıdır.

Tesviye



Son yıllarda kamu kaynakları kullanılarak
yapılan tesviye çalışmaları yok denecek
kadar azdır.


Yüzey sulaması yapılan tesislerden, uniform
su dağılımı ve/veya tahliyesi sağlanamayan
alanlar için projeler geliştirmeli, inşası için
Kamu kaynakları ayrılmalıdır.
Çiftçilerin, toprağı doğru sürüm ve kullanım
konusunda
bilinçlendirilmeleri
sağlanmalıdır.

Kırsal Yollar

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi
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Arazi toplulaştırma projelerinde yerleşim
yerleri arası ulaşım sağlayan yolların,
standartlarının yükseltilmesi gereklidir.
Sulama veya Drenaj vb. kanallarına ait
servis yollarının kanal olarak tescil
edilmeleri nedeniyle Arazi Toplulaştırma
Projelerinde sorumlu birimler tarafından
hukuki nedenlerle (kaza gibi dava konusu
olan olaylarda idarenin sorumlu tutulması)
kullanılmasına izin verilmemektedir. Bu
durum tarla ulaşımı için ayrı bir yol
ayrılması ile alan kaybı ve maliyet artışına
neden olmaktadır.
Arazi toplulaştırma projelerinde yapılan
bazı yolların yüksek maliyet ve standartta
olması, mevcut ödenekler ile tamamlanma
süreçlerini uzatmaktadır.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ










Arazi toplulaştırma projelerinde inşa
edilen, yerleşim yeri ulaşımını da sağlayan
yol hizmeti maliyetine, sadece Arazi
Toplulaştırma Projeleri değil, Büyük
Şehirlerde Belediyelerin, Büyükşehir
olmayan yerleşim birimlerinde ise İl Özel
İdarelerinin katkıları sağlanmalıdır.
Sulama ve drenaj kanalı yollarının, ifraz
yapılarak yol olarak tescil edilmesi
durumunda gereksiz yere mükerrer açılan
tarla içi yolların yapılmasının önüne
geçilmelidir.
Ekonomik imkanların ve arazinin
durumunun uygun olması, halinde tarla içi
yolları zemin iyileştirilmesi ile birlikte
stabilize kaplama yapılmalıdır.
Tarla içi yolların kooperatiflere veya büyük
şehirlerde Belediyelere, diğer alanlarda ise
il özel idarelerine devri yapılmalı ve
koruma ve onarım çalışmaları da bu
kurumlar tarafından sağlanmalıdır.
Kırsal yollar kültür arazilerinin ana
varlıklarından biri olduğuna göre
planlanırken doğaya da uyulması
gerekmektedir.

5. Sulamada ve Drenajda Enerji Maliyetleri ve Alternatif Enerji Kaynaklarının Kullanım
İmkânları

Projelerin ekonomik yapılabilirliğinin  Projelerin ekonomik yapılabilirliğinin
arttırılması için mevzuat ihtiyacı.
arttırılması için mevzuat değişikliği

Yasal düzenlemelerin yapılarak DSİ’nin,
yapılmalıdır. Bu kapsamda;
sulama
birliklerinin
ve
sulama
İhtiyaç fazlası enerjinin tespiti - Madde 23;
kooperatiflerinin yenilenebilir enerji
…DSİ ye verilen yetkiye istinaden 5 inci
kaynaklarından
yararlanması,
fazla
maddenin birinci fıkrasındaki (ğ) bendi,
enerjiyi satabilecek veya takas edebileceği
Madde 23’e eklenmelidir.
imkânlar sağlanmalıdır.
Lisans alma ile şirket kurma muafiyeti Madde 5; …ğ) Devlet Su İşleri Genel

Elektrik Piyasası Kanunu - 6446,
Müdürlüğüne ait tarımsal sulama amaçlı
Lisanssız yürütülebilecek faaliyetler tesislerin yıllık elektrik ihtiyaçlarını
Madde 14 ile “…yenilenebilir enerji
karşılamak amacıyla, kurulu gücü tarımsal
kaynaklarına dayalı üretim tesisi” Kurma
sulama tesis veya tesislerinin yıllık enerji
yetkisi sadece DSİ’ ye verilmiştir. Bu

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi
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yetkinin Sulama Birliklerine ve sulama
kooperatiflerine verilmemiş olması bir
eksikliktir.
Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik
Üretim Yönetmeliği, İhtiyaç fazlası
enerjinin tespiti ile ilgili Madde 23 te;
İhtiyaç
fazlası
enerjinin
tespiti
kapsamında DSİ’ nin tesis kurma ve
işletme yetki kapsamının belirlenmesi
gereken (ğ) bendine yer verilmemiştir.

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
tüketimini karşılayabilecek şekilde seçilip
kurulan ve işletilen yenilenebilir enerji
kaynaklarına dayalı üretim tesisi, kurma
yetkisinin Sulama Birliklerine ve sulama
kooperatiflerine de verilmesi, ilave olarak
yenilenebilir
enerji
tesisinin
güneş
enerjisine dayalı olması durumunda ise
kurulu gücü tarımsal sulama tesis veya
tesislerinin yıllık enerji tüketiminin %11 ‘ini
karşılayabilecek veya tesisin verimi
azaldıkça verimi azalmasını karşılayacak
şekilde ek ünite kurulabilen ve işletilen
yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı
üretim tesisi kurma yetkisi verilmelidir.
İhtiyaç fazlası enerjinin değerlendirilmesi –
Madde 24;’e (ğ) bendi eklenerek ihtiyaç
fazlası enerjinin satışına izin verilmelidir.
Bedeller - Madde 36; (3) 5 inci maddenin
birinci fıkrasının (ğ) bendi kapsamında
“Kurulacak olan üretim tesislerinin dağıtım
bedelleri EPDK tarafından ilan edilen
lisanslı üreticiler için veriş yönünde tek
terimli
dağıtım
tarifesi
üzerinden
ücretlendirilmelidir” ibaresi eklenmelidir
Birliğin gelir ve giderleri - Madde 11;
Birliğin gelir ve giderleri maddelerine
ilaveten
“Yenilenebilir
enerji
kaynaklarından ihtiyacının üzerinde ürettiği
elektrik enerjisinin satışından elde edilen
gelirler.” maddesi ilave edilmelidir.
Birlik Diğer Uygulamalar Madde 9' a İlave
Madde olarak; “DSİ, Sulama Birlikleri ve
Sulama Kooperatifleri tarafından pompajlı
sulama tesislerinin enerji ihtiyacının
karşılanması için kurulan YEK tesislerinde
yetki belgesi ve enerji yöneticisi
sertifikasına ilişkin bir bedel alınmaz.” ve
“DSİ,
Sulama
Birlikleri,
Sulama
Kooperatifleri ve Sulama Üst Birliklerinin
kuracağı YEK tesislerinde en az %70
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oranında
yerli
üretim
ekipmanlar
kullanılacaktır” maddeleri eklenmelidir.

6. Sulama ve Drenaj Malzeme ve Ekipmanların Üretim Durumu ve Standartları














Basınçlı sulama sistemlerinde, üretilen
ürünün verim ve kalitesini yükselten, aynı
zamanda sulama suyu ve enerjiden
tasarruf sağlayan malzeme, ekipman,
otomasyonu ve yönetimi kolaylaştırıcı
donanımların
yeterli
oranda
kullanılmaması.
Basınçlı Sulama Malzeme Sanayii
kuruluşlarının AR-GE faaliyetlerinin
yetersiz ve teşvikler düşük seviyede
olması.
Sulama sistemlerinde kullanılan malzeme
ve ekipmanların tarladan toplanmasında
ve
geri
dönüştürülmesinde
ciddi
problemler bulunması.
Sulama şebekelerinin rehabilitasyonunda
ve tarla içinde kullanılan sulama sistemleri
malzeme ve ekipmanların ülkesel
standardizasyondan yoksun olması.
Su kullanıcılarının, sulama sistem
malzeme ve ekipmanlarının standartları
konusunda bilgi eksiklikleri.
Tarla
içi
sulama
sistemlerinin
planlanması, projelendirilmesi ve işletme
yöntemlerinin belirlenmesi konularını
kapsayan detaylı bir raporun (teknik
hesaplama ve çizimleri ile birlikte)
hazırlanarak malzeme ve ekipman seçimi
dahil
tüm
konuların
incelenip
değerlendirilmesini ve denetlemesini
yapacak
bağımsız
bir
kuruluş
bulunamamaktadır.
Tarla içi sulama sistem malzeme ve
ekipmanlarının
toplanmasına
ilişkin
herhangi bir standart ve düzenleme
bulunmaması.
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Basınçlı sulama sistemlerinde, üretilen
ürünün verim ve kalitesi yükseltilirken aynı
zamanda su tasarrufu artırılırken enerji
ihtiyacının azaltıldığı malzeme, ekipman,
otomasyonu ve yönetimi kolaylaştırıcı
donanımlar uygulamada kullanılmalı ve
geliştirilmelidir.
Basınçlı
Sulama
Malzeme
Sanayii
kuruluşlarının
AR-GE
faaliyetlerine
artırılmasına
yönelik
gerekli
yasal
düzenleme yapılmalı, teşvik sağlanmalıdır.
Sulama
sistemlerinde
kullanılan
malzemelerin doğaya verdiği tahribatın
önlenmesi için tarladan toplanması ve geri
dönüştürmesinde
yeni
teknolojilerin
geliştirilmesi ve bunların teşvik edilip
desteklenmesi gerekmektedir.
Boru atıklarının toplanması, toplama lisansı
olan yetkili kuruluşlarca toplanmalı ve
proses edilmelidir. Böylece kullanılan
polimerler
orijinal
malzeme
spesifikasyonlarına
yakın
özellikte
dönüştürülebilmektedir. Buda ülkemize
ithal yolu ile gelen polimer miktarının
düşmesine yardımcı olacaktır. Usulüne
uygun proses edilmesi ile verimli ve orijinal
malzeme değerine yakın bir ürün
oluşturmak mümkün olacaktır.
Malzeme ve ekipman üreten kuruluşların,
geri dönüşüm ve yeniden kullanım
konusunda
gerekli
altyapı
ve
iyileştirmelerin yapılması, üretilen ürünlerin
geri dönüşümünü sağlayacak önlemler
alması, kullanıcıları toplamaya ve tasnif
etmeye özendirici çalışmaların yapması
gerekmektedir.
Ağırlıkla
kullanılan
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Malzeme ve ekipman üreten kuruluşlar
gerek geri dönüşüm ve yeniden kullanım
konusunda gerekse üretilen ürünlerin geri
dönüşümünü sağlayacak önlemler alması
konusunda kapasitelerinin olmaması.

Tarla içi su yönetimi ve uygulama
teknolojileri konusunda herhangi bir
standardizasyon bulunmaması.
Tarla içi sulama projelerinin konunun
uzmanlarınca yapılmaması ve gerektiği
şekilde kontrol edilmemesi, malzeme 
seçimleri ve uygulamalarında büyük
problemler bulunması, bu nedenle de
ülkesel çapta sulama sistemleri için ayrılan
bütçeden
yeterli
düzeyde
fayda
sağlanamaması.
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polyetilen malzeme son derece değerli ve
defalarca geri dönüştürülebilen bir özellikte
malzeme olup toplandıktan sonra ekonomik
değeri son derece yüksektir.
Sulama şebekelerinin rehabilitasyonunda ve
tarla içinde kullanılan sulama sistem
malzeme ve ekipmanları belirli bir
standardizasyona getirilmeli ve bunların
zaman
zaman
bağımsız
bir
kuruluş/kuruluşlarca denetlenmelidir.
Tarla içi su yönetimi ve uygulama
teknolojileri konusunda bir standart
oluşturulmalıdır. Yerli markaların tercih
edilmesi ve yerli su yönetimi teknolojilerine
hibe desteği ile desteklenmesinde pozitif
ayrımcılığın sağlanması gerekmektedir.
Tarımsal
sulama
projeleri
konu
uzmanlarınca
yapılmalı
ve
kontrol
edilmelidir. Malzeme seçiminde proje
koşulları ve ülke standartları dikkate
alınmalıdır.
Su kullanıcıları sulama sistem malzeme ve
ekipmanlarının standartları konusunda
mutlaka eğitim almalı ve yeterli bilince
ulaştırılmalıdır.
Tarla içi sulama sistemlerinin planlanması,
projelendirilmesi ve işletme yöntemlerinin
belirlenmesi konularını kapsayan detaylı bir
raporun (teknik hesaplama ve çizimleri ile
birlikte)
hazırlanarak
bu
konuda
uzmanlaşmış fakültelerin Tarımsal Yapılar
ve
Sulama
Bölümü
mezunlarının
oluşturacağı
bağımsız
bir
meslek
kuruluşunca incelenerek kontrol edilip
denetlenmesi (böyle bir yapının da ülke
koşullarına uygun şekilde oluşturulması)
gereklidir. Ayrıca, oluşturulacak bu yapıdan
elde edilecek bilgiler yalnız kullanıcıları
değil aynı zamanda malzeme ve
ekipmanları üreten firmalar içinde büyük
yararlar sağlayabilecektir.
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7. Sulama Teknolojileri ve Ar-Ge Faaliyetleri










Yapılan AR-GE faaliyetlerinin sahaya
aktarılamaması.
Sulamada enerji giderlerinin azaltılmasına
yönelik
yeterli
alternatiflerin
geliştirilememesi.
Kuraklık yaşanılan bölgelerde istenilen
kalite ve miktarda ürün alınamaması.
Basınçlı
sulama
sistemlerinin
desteklenmesi
projesi
kapsamında
çiftçilere kurdurulan sulama sistemlerinde
problemler
görülmesi,
sistemlerinin
performansını belirlemeye yönelik izleme
ve değerlendirme yapılmaması.
Kamu kurumlarının ulusal düzeyde bilgi
paylaşımının
istenilen
düzeyde
gerçekleşememesi, araştırma çalışmalarını
sınırlandırmaktadır.
Özellikle,
araştırmalarda
ve
entegre
havza
yönetiminde araç olarak kullanılan karar
destek sistemlerinin (uzaktan algılama ve
yapay zeka modelleri) kullanılmasında
veri açığı yaratmakta ve sonuçları
zayıflatmaktadır.
Sulama
sistem
projelerini,
bitki
gereksinimleri hakkında bilgisi olmayan
(makine veya inşaat mühendisi) veya
mühendislik hesaplamaları ve tasarım
konusunda bilgisi olmayan (Ziraat
Fakültelerinin Tarımsal Yapılar ve Sulama
Bölümleri dışındaki diğer bölümleri ve
diğer meslekler) gruplarının sulama
sistemlerini
sıhhi
tesisat
olarak
görmelerinden kaynaklı olarak uygun
olmayan ve aynı zamanda ciddi sorunlara
yol açan yanlış bilgi ve algı kirliliğine
dönüşmüş uygunsuz proje çalışmaları
ulusal boyutta zarara neden olmaktadır.
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İklim değişikliği ve kuraklığın dikkate
alınarak bitki bazında su tasarrufuna yönelik
alternatif
sulama
metodolojileri
geliştirilmelidir.
Sulama kanallarının üzerine güneş panelleri
yapılarak enerji üretimi sağlanırken
buharlaşma kayıpları azaltılmalıdır.
Bakanlık ve Üniversite arasındaki YÖK
tarafından yapılan protokolün etkin bir
biçimde kullanılması sağlanmalıdır.
İlgili kamu kurum ve kuruluşları ile
üniversiteler arasında, sonuçların şeffaf
olarak paylaşımı sağlanmalıdır.
Su yönetimi teknolojilerinin kullanımında
milli ve yerli markalara öncelik verilmelidir.
Sulama
sistemlerinin
yönetiminde
otomasyon ve karar destek sistemlerinin
kullanımı yaygınlaştırılmalı, tarla içi su
yönetimine yönelik ekipmanlar %100 hibe
ile desteklenmelidir.
Basınçlı Sulama Sanayii kuruluşları AR-GE
faaliyetlerine
yönlendirilmeli
ve
desteklenmelidir.
Yerli ve milli su yönetimi teknolojileri,
yöneteceği tarla içi sulama projesi ile
sunulduğunda
%100
hibe
ile
desteklenmelidir. Bu uygulama aynı
zamanda milli ARGE faaliyetlerinin dolaylı
olarak teşvik edilmesini sağlayacak ve
Ülkemizin dışa bağımlılığını azaltarak
dijital veri güvenliğimizi sağlayacaktır.
Basınçlı
sulama
sisteminde,
enerji
ihtiyacının azaltıldığı, su tasarrufunun
artırıldığı
ekipmanların
geliştirilmesi,
sulama otomasyonunu ve yönetimini
kolaylaştırıcı, su depolama ve benzeri
ekipmanların araştırılması ve geliştirilmesi
desteklenmeli ve özendirilmelidir.
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Sulama yönteminin basınçlı sulama
sistemlerine dönüştürülmesinin tek başına
su tasarrufu sağlayacağı konusundaki
yanlış beklenti bulunmaktadır. Her sulama
yöntemi ve sistemi ancak uygun işletme
koşullarında hedeflenen amaçlara hizmet
edebilir.
Su iletim hatlarında (sulama koop,
birlikler vs) belli zaman aralıkları ile
saptırılan su tarla içindeki bitki su
tüketiminden ve sulama suyu ihtiyacından
bağımsız olarak bilimsel sulama tanımına
uygun
olmayan
şekilde
sulama
yapılmasına neden olmaktadır.
Konu uzmanı olmayan mühendislerce
farklı firma-girişimlerin Zirai Ar-Ge
faaliyetleriyle
ticari
kaygılarla
geliştirmeye çalıştıkları teknolojiler, doğa
kanunlarına aykırı olmalarının yanında
ülkesel ölçekte çok tehlikeli problemleri
ortaya çıkarmaktadır. Dijital dönüşüm,
dijital tarım gibi teknolojileri kavramlarla
yapılan makyajlı pazarlamalar ve zararlı
teknolojiler,
geleceğin
en
büyük
problemlerinde
biri
olacağı
öngörülmektedir.
Su dağıtım planlamalarında bitki su
tüketimi ve bitki kök bölgesi nem
değişiminin dikkate alınmadan su
dağıtımlarının/tahsislerinin yapılmaması
büyük oranda verim, kalite ve
sürdürülebilir üretim kayıplarına neden
olmaktadır.
Yüzey sulama yönteminden basınçlı
sulama yöntemlerine geçişte çiftçilere
yeterli eğitim almamaları nedeniyle
beklenen
su
tasarrufunun
sağlanamamaktadır.
Bitki su tüketimi, su stresi ve sulama suyu
ihtiyacının zamansal ve mekânsal
değişimin
saptanmasında
uzaktan
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Ziraat Fakülteleri Ziraat Mühendisi
yetiştirirken çok daha fazla saha
uygulamasına ve bilimsel araştırmaya
yönlendirmeye gayret etmeli ve günceli
takip etmelidir.
Deniz
suyunun
arıtılarak
sulama
projelerinde
kullanımına
yönelik
çalışmalara ağırlık verilmesi gerekmektedir.
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algılama tekniklerinin uygulanmasına
yönelik sermaye, yetişmiş teknik eleman
ve sulama sistemlerinin otomasyonuna
yönelik yeterli altyapı bulunmaktadır.
Sulamaya
açılmış
alanlardaki
toplulaştırma faaliyetinin yeterli düzeyde
olmaması nedeniyle çok parçalı yapının
etkin
bir
sulama
faaliyeti
gerçekleştirilmesinde büyük engel teşkil
etmektedir.
Bitkisel üretim planlamasının yeterli
düzeyde olmaması nedeniyle girdi ve ürün
fiyatlarında büyük dalgalanmalar olmakta,
bu da üretimi, kaliteyi ve üretim
maliyetlerini ciddi oranda etkilemektedir.

8. Sulama Projeleri İçin Finansal Modeller


Ülkemizdeki sulama tesislerinin 2/3’lük
kısmının açık kanallı sulama şebekesine
sahip olması ve su tasarrufu sağlamaya
yönelik tarla içi sulama sistemlerinin
kullanımının yeterince yaygınlaşmaması.
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Sulama Projelerinin finansmanında projenin
özelliğine göre; 1. Kamu-Özel Sektör-Su
Kullanıcıları
işbirliği,
2.
Kamu-Su
Kullanıcıları işbirliği, 3. Merkezi YönetimYerel Yönetim-Su Kullanıcıları işbirliği, 4.
Kamu-Özel Sektör Tarımsal Yatırım
Projeleri, 5. Kamu Kaynakları modelleri
üzerinde durulmalıdır.
İlk
üç
modelde
sürdürülebilirliğin
sağlanabilmesi için su kullanıcıların
finansal katkı sağlayarak iş birliği modeli
içinde yer almaları zorunlu görülmüştür. Su
kullanıcıları
tarafından
kurulacak
Kooperatif’in/ Birliğin kamu gözetimi ve
özel sektör danışmanlığında oluşturacağı
proje
çerçevesinde
önce
arazi
toplulaştırılmasını,
daha
sonra
su
kaynağından parsel başlarına kadar su
iletimini sağlayacak sulama altyapı
projesini gerçekleştirmesi ve nihai olarak
tarla içi sulama projelerini gerçekleştirerek
sulama işletmeciliğini yapması ideal model
olarak görülmektedir. Ağırlıklı olarak
merkezi veya yerel yönetimlerce (kamu)
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uzun vadeli krediler (iç veya dış kaynaklı)
ile sağlanacak finansmana, Kooperatif /
Birlik de katkıda bulunacak, fizibiliteye
bağlı olarak belirlenecek süre boyunca
yapılacak geri ödeme sonrası sistemin
mülkiyeti
Kooperatif’e
/
Birliğe
devredilecektir.
Dördüncü modelde finansman, imtiyaz
süresi boyunca bir havza içinde kendisine
tahsis edilecek belli bir alanda tarımsal
üretim ve tarıma dayalı sanayi faaliyetinde
bulunacak özel sektör kuruluşunca
sağlanacaktır. Bu kuruluş tarafından
yapılacak sulama altyapısı projesi sadece
kuruluşun üretim yapacağı alanı değil
havzanın tamamını kapsayacak ve diğer su
kullanıcılarının da kullanımına imkan
sağlayacaktır. Kuruluş, imtiyaz süresi
sonunda sistemi kamu veya kamunun uygun
göreceği Kooperatif/Birliğe devredecektir.
Beşinci model halen uygulanmakta olan ve
yatırım bütçesinden finansman edilen
modeldir.

9. Sulama ve Tarımsal Desteklemelerin Rolü






Tarımsal sulamaya verilen destek türleri
ve miktarları yeterli olmaması, mevcut
desteklerden
istenilen
faydanın
sağlanamaması, yeni destek modellerine
ve organizasyonlara ihtiyaç olması.
Tarla için sulama sistemlerinin tesisinde
kullanılan malzemelerin yeterince kontrol
edilmemesi, malzemelerin bir kısmında
dışa
bağımlılığın
devam
etmesi,
işgücünün pahalı olması ve kalifiye
olmaması.
Destekleme
modellerinde
su
kaynaklarının korunması konusunda
istenilen sonucun elde edilememesi.
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Yeni
destekleme
modelleri
oluşturulmalıdır.
“Kısmen
yapılmış
yatırımların
tamamlanmasına
yönelik
yatırımlara
ve
kapasite
artırımı,
modernizasyon
ve/veya
teknoloji
yenilenmesine yönelik yatırımlar” için
destekleme verilmesine de daha fazla imkan
tanınmalıdır.
Rantabl olmayan büyük sulama tesislerinin
rehabilitasyonu veya modernizasyonu için
de destek mekanizmaları çalıştırılmalıdır.
Tarımsal sulama desteklemeleri bütçede
farklı bir fasıl (destekleme kalemi) olarak
yer almalı, yeterli bütçe ayrılmalıdır.
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Desteklemelerin etkin ve yerinde
kullanılmasını sağlayacak izleme ve
değerlendirme
mekanizmalarının
olmaması.
Teminat imkanları olmayan veya kredi
limitleri dolmuş çiftçilerin tarımsal sulama
kredilerinden yararlanamaması.
Hibe desteklerini veren veya kredi
sağlayan kurum ve kuruluşların kullanılan
malzeme kalitesi, uygulama, sulama
yönetimi ve bitki besleme ve izleme
konusundaki çalışmalarının yetersiz
kalması.

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ
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Tarımsal enerji ücretlerinde indirim
artırılmalı, üzerindeki TRT katkı payı, fon
vs. gibi ilaveler kaldırılmalı, KDV oranı
sıfırlanmalıdır.
Enerji maliyetlerini azaltmak veya
gidermek için güneş enerjisi gibi
yenilenebilir enerji kaynağı tesislerin
sulama tesislerinin bir parçası olarak yer
alması şartları kolaylaştırılmalıdır.
Tarla içi sulama sistemi malzemelerinin
KDV
oranı
düşürülmeli
veya
sıfırlanmalıdır. Sulama malzemelerinde
kullanılan hammaddelerin ithalat ve
ihracatındaki vergiler, harçlar kotalar
konusunda düzenlemeler yapılmalıdır.
Yerli ve milli sulama malzemeleri
desteklenmelidir. Bu konuda tesis kurmak,
yatırım yapmak isteyen teşebbüs sahiplerine
destek verilmelidir.
Tarımsal sulamada, uzaktan algılama ve
otomasyon projeleri geliştirilmeli, ayrı bir
başlık altında desteklenmelidir.
Mevcut tarımsal sulama desteklemeleri,
tarla içi uygulama esasları kapsamında
projelendirilmeli,
uygulanması
ve
işletilmesi izlenerek takip edilmelidir.
Desteklemenin
uygulama
esasları
kapsamında eğitimler yapılmalıdır.
Kooperatif, çiftçi birlikleri, sulama
kooperatifleri gibi kaynaklarca yapılan
toplu destek taleplerine imkan verilmeli,
destekleme oranları yüksek olmalıdır. Bu
gibi kuruluşların kontrol ve eğitim
imkanlarının daha kolay olacağı göz ardı
edilmemelidir.
Verimli üretim yapan ve az su tüketen
çiftçilere daha yüksek oranlarda destekleme
verilebilmelidir. Modern sulama sistemi
kullananlar
kayıt
altına
alınmalı,
performansları ölçülmelidir.
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Sulama yatırımlarına ve sonuçlarına ilişkin
etki analizleri yapılmalıdır.
Tarla içi basınçlı sulama desteklemelerinin
envanterleri hazırlanmalı ve kurulan
sistemlerin su kullanımı ve verimliliği
açısından performansı izlenmeli ve
değerlendirilmeli, aynı yere, aynı çiftçiye
veya aynı konuya kredi verilmesi
uygulamaları ile karşılaşmamak için
önlemler alınmalıdır.
Tarımsal destekli tesis edilen basınçlı
sulama sistemleri kullanıcılarına uygulama
eğitimleri verilmelidir.

10. Sulama Sosyolojisi ve Eğitim






Geleneksel sulama yöntemlerinde fazlaca
bir bilgi ve eğitime ihtiyaç duyulmamakta,
sulama sistemleri maliyetleri çok düşük
olmasına karşılık su ihtiyacı fazla, su
tasarrufu sıkıntılı ve toprakta yapısal
bozulmalara neden olabilmektedir.
Modern sulama sistemlerinden beklenen
faydaların sağlanabilmesi için damla
sulama, yağmurlama veya Pivot-Linear
Sulama-Tamburlu
Sulama
vb.
uygulamalarla ilgili çiftçilerde bilgi ve
eğitim eksikliği vardır.
Saha çalışmalarında pek çok çiftçinin
modern sulama sistemlerini, birçok
sebepten dolayı geleneksel sulama (salma
sulama) gibi kullandığı gözlenmiştir. Bu
sebepler arasında geç gelen sulama sırası
ile hacimsel esaslı (m3 bazlı) olmayan su
fiyatlandırılması
öne
çıkan
nedenlerdendir.
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Hibe ve teşvik desteklemelerinde hacimsel
esaslı fiyatlandırma ile eğitim programına
katılımın zorunlu hale getirilmesi, eğitim
programlarında özel sektöre de yer
verilerek, katılımlarının sağlanması önem
arz etmektedir. Bu kapsamda hibe ve teşvik
için başvuran çiftçilere 1-2 günlük
uygulamalı eğitimler verilmesi faydalı
olacaktır.
DSİ, sulama ile ilgili diğer kamu kurum ve
kuruluşları ile üniversiteler ortak çalışma
gurupları oluşturularak sulama projelerinde
gerek planlama kademesinde gerekse
işletme
kademesinde
sosyoekonomik
modelleme
çalışmalarını
sağlayacak
metotlar ve yöntemler araştırılmalı, ortaya
uygulanabilir bir sosyoekonomik analiz
formatı çıkarılmalıdır.
Ortaya çıkarılan sulama projelerindeki
sosyoekonomik modelde hangi kurumun
hangi çalışmayı yapacağı, hangi veriyi
üreteceği, hangi veriyi çıktı olarak sunacağı
belirlenmeli ve ona göre altyapı
oluşturulmalıdır.
Sulama
projeleri
için
belirlenen
sosyoekonomik analiz formatına göre
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işletmede olan sulama projesi örnek
alınarak çalışılıp, sulama projelerinin
sosyoekonomik yönden sağladığı faydaları
somut örneklerle ortaya konulmalıdır.
İşletmede olan sulama projelerinin
sosyoekonomik yönden analiz sonuçları da
dikkate alınarak planlanan projelerde
sosyoekonomik analizlerini gösteren örnek
çalışmalar yapılması sağlanmalıdır.
Bu süreçte yapılacak eğitimler talebe dayalı,
yetişkin eğitim uygulamalarını içerecek
şekilde, her sulama alanındaki mevcut
sorunların tespit edilmesi, hedef kitlenin
belirlenmesi, daha sonra da eğitim ihtiyacı
sınıflandırması
yoluyla
yapılmalıdır.
Ağırlıklı olarak kamu tarafından verilen
eğitim faaliyetlerine, kamu gözetim ve
denetiminde, özel sektörün de daha fazla
katılımının sağlanması fayda sağlayacaktır.
Sulama alanlarının planlanması aşamasında
sulamaya açılacak alanın sosyal, kültürel ve
norm değerlerine dayalı yapısının bilinmesi,
yapılacak
olan
yatırımların
uygulanabilirliğini,
verimliliğini
ve
etkinliğini
arttıracaktır.
Dolayısıyla,
sulamaya açılacak alanlarda, öncelikle
sosyal yapı araştırmaları yapılmalıdır.
Sulama
projelerinde
sosyoekonomik
analizlerin yapılması konusunda ilke
kararlar alınarak gelecekte Üniversiteler,
DSİ, diğer kamu kurum ve kuruluşları,
araştırma enstitüleri ile birlikte ortak
çalışma grupları oluşturulup sulama
projelerinde sosyoekonomik analiz formatı
oluşturularak sulama projelerinin fizibilite
çalışmalarında sosyoekonomik analizle
yapılmalıdır.
Uygulamalı sulama eğitimleri verilmelidir.
Bu eğitimlerde özel sektörün de yer alması,
katılım ve katkı vermesi sağlanmalıdır.
Eğitimlerin
sonunda
geri
bildirim
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yapılması faydalı olacaktır. Sınav sonuçları
verilecek olan hibe-teşvik oranına etki
edebilmesi sağlanmalıdır.
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Çalışma Grubu konusunun çözüm önerilerine yönelik politika/strateji ve eylemler hususlarını yazmaya buradan başlayınız.

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR
(1) İşletmedeki sulama
tesislerinin “Yenileme
Projesi” kapsamında
basınçlı-borulu sisteme
dönüştürülmesi ve
modernizasyonuna hız
verilmesi

(2) Su tasarrufu sağlayan
modern sulama sistem ve
yöntemlerin
yaygınlaştırılması

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Tesislerin yenilenmesi ve modernizasyonu için ayrılan
bütçenin artırılması

DSİ

Sulama tesislerinin basınçlı borulu sistemlere geçişinde
su kullanıcı örgütlerin teknik ve ekonomik yönden
desteklenmesi
Sulama tesislerinin planlama ve projelenmesinde
katılımcı yaklaşımın uygulanması
Su kaybı yüksek sulama tesislerinde rehabilitasyon veya
yenileme yapılması
Bireysel sulama sistemleri desteklerinin artırılması ve
yaygınlaştırılması
Sulama işletmeciliğinde bilgi teknolojilerinin kullanımı
ile modernizasyona gidilerek suyun ve toprağın etkin
kullanımı
Sulama randımanlarının artırılması

TOB
DSİ

İklim, toprak ve topoğrafya şartları elverişli olan
alanlarda basınçlı sulama sistemlerinin kullanılması
teşvik edilmesi, katılımcı anlayışın yaygınlaşması

TOB

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

TRGM
DSİ
TRGM
TOB
DSİ
DSİ

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR
TOB
Hazine ve Maliye
Bakanlığı,
CSBB
Üniversiteler

Sulama Birlikleri
Sulama Kooperatifleri
TRGM
DSİ
Hazine ve Maliye
Bakanlığı, CSBB
TRGM
TAGEM
TRGM
STK
Hazine ve Maliye
Bakanlığı, CSBB

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)
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(3) İşletmedeki sulama
tesislerinde tasarruflu su
kullanımı için ölçü tesisi
ve sayaç takılması,
verilerin anlık takibi

EYLEMİN ADI
Su tasarrufu sağlayan tarla içi modern sulama
yöntemlerinin uygulandığı basınçlı borulu sulama
sistemlerinin tamamlanmasına hız verilmesi
Suyun adil ve güvenilir biçimde iletim ve dağıtımının
sağlanması kayıp ve kaçakların tespit edilebilmesi
maksadıyla depolama tesisleri ve sulama şebekelerine
merkezi izlemeli ölçü tesisleri ile sayaç takılması

SORUMLU
BİRİM
DSİ
DSİ

Alt yapısı uygun bütün sulama tesislerinde hacim esaslı TOB
hesaplamanın kullanıldığı tarife sistemine geçilmesi
Suyun etkin kullanımının sağlanabilmesi için dışarıdan DSİ
müdahaleyi minimize edecek otomasyon ve karar destek
sistemlerin kurulması

(4) İşletmedeki mevcut
sulama tesislerinden alt
yapısı uygun olanlarda
otomasyon ve karar destek
sistemlerinin
yaygınlaştırılması
Atmosfer-toprak-bitki ilişkilerini devamlı izleyerek
çiftçiye sulama konusunda bildirimde bulunan akıllı
tarım uygulamalarının yaygınlaştırılması

Tarımsal sulamada kullanılan enerji giderlerinin
azaltılmasına yönelik teknolojilerin desteklenmesi

Tarla İçi sulama sistemlerinin, projelenmesi,

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

DSİ

DSİ

TRGM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR
Tarım ve Orman
Bakanlığı, Hazine ve
Maliye Bakanlığı, CSBB
Su Kullanıcı Teşkilatlar
TOB
Hazine ve Maliye
Bakanlığı
CSBB

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)









UZUN
VADE
(2022 –
2032)


Üniversiteler
TOB
Hazine ve Maliye
Bakanlığı
CSBB
Üniversiteler,
Özel Sektör
TOB
Hazine ve Maliye
Bakanlığı
CSBB
Üniversiteler,
Özel Sektör
TOB
Hazine ve Maliye
Bakanlığı
CSBB
TAGEM
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SORUMLU
BİRİM

uygulanması ve işletilmesinde bilgi teknolojilerinin (IT)
teknolojilerinin kullanılması
Tarla içi sulama sistemleri desteklemelerinde yeni
TRGM
destek paketlerinin oluşturulması
(5) Enerji maliyetlerinin
sulama yönetiminde
ortaya çıkardığı
problemlerin çözümü için
alınan tedbirler
artırılmalıdır.

Merkezi bir bölgede Hazine ve Maliye ya da Sanayi ve
Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenecek GES
projesi ile terfili sulamaların enerji maliyetinin
karşılanması
Sulamada kullanılan enerji masraflarının azaltılmasına
yönelik olarak su kullanıcı teşkilatlarının, enerji
ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından
(hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve
biyoenerji) karşılamalarına imkân tanıyacak yasal
düzenlemeler yapılması
Tarımsal sulamada yenilenebilir enerji kaynaklarının
kullanılması için destekleme modelleri geliştirilmesi
Yenilenebilir enerji kaynaklarının basınçlı sulama
sistemleriyle entegrasyonu kapsamında Ar-Ge
projelerinin yapılması
Kademeli Su kullanım hizmet bedellerinin hacim esaslı
olarak hesaplanmasının kamu spotları ve afişler ile
tanıtımı
Sulamada kullanılan enerji masraflarının azaltılmasına
yönelik olarak su kullanıcı teşkilatlarının, enerji
ihtiyaçlarını yenilenebilir enerji kaynaklarından
(hidroelektrik enerji, güneş enerjisi, rüzgâr enerjisi ve

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

TOB
DSİ

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

TOB
DSİ
EYBD
DSİ
TRGM

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)





Üniversiteler
DSİ
TAGEM
STK
Sanayi ve Teknoloji
Bakanlığı

DSİ, Enerji ve
Tabii Kaynaklar
Bakanlığı

TOB
TRGM
BUGEM
TAGEM,
DSİ

KISA
VADE
(2022 –
2023)





DSİ



Üniversiteler, Su Kullanıcı
Teşkilatlar
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biyoenerji) karşılamalarına imkân tanıyacak yasal
düzenlemeler yapılması
Çiftçilerin, kooperatiflerin, birliklerin vs GES‘lerden
yararlanma şartları kolaylaştırılmalı, desteklenmeli
(6) Su potansiyeline uygun
Havza bazında belirlenen mevcut su potansiyeli
ürün deseni ve destekleme değerlendirmeleri esas alınarak yöre koşullarına uygun
politikalarının hayata
optimum bitki deseni tespit edilmeli, tespit edilen bu
geçirilmesi
desenin fiilen gerçekleşmesini sağlayacak bir
destekleme, teşvik, ödüllendirme ve yaptırım sistemi
uygulanması
Tarımsal sulamada yeraltı suyu kullanımının
azaltılmasına yönelik destekleme modellerinin
oluşturulması
Tarımsal politika, teşvik ve desteklerin belirlenmesinde
çevre ve doğal kaynakların korunmasına öncelik
verilmesi
Terfili sulama tesislerinden faydalanan su kullanıcılara
tarımsal destek modeli oluşturulması
Havzalarda su kısıtı göz önüne alınarak optimum bitki
desenine ilişkin Ar-Ge çalışmalarının yapılması ve
uygulamaya aktarılması
Tarımsal sulamaya destek veren organizasyon
iyileştirilmeli, çeşitlendirilmeli, tekniğin hakim olduğu
Ulusal stratejilere paralel destekleme modelleri
oluşturulması
Tarımsal sulama desteklemeleri etkileri incelenmeli,
değerlendirmelidir Konu paydaşları toplantılarda,
sempozyumlarda, panellerde bir araya getirilmesi

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

SORUMLU
BİRİM

TRGM
DSİ
TOB
TRGM,
BUGEM

TOB
TRGM,
BUGEM
TOB
TRGM,
BUGEM
TOB
DSİ
TAGEM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)


DSİ


DSİ
DSİ




TRGM
SYGM
SYGM




TRGM

TRGM
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Konya ve Burdur havzalarında önümüzdeki 3-5 yıl
içerisinde daha az su kullanılması için hububat
üreticilerine mısır, şekerpancarı ve patates üretiminde
elde edeceği gelir farkının tarımsal destekler
kapsamında verilmesi
Tüm paydaşların katılımıyla çalıştay düzenlenmesi

(7) Bütün su kullanıcı
örgütlerini kapsayan bir su
kullanım hizmet bedeli
mevzuatının oluşturulması Su Kanunu’nda yer verilmesi
Su kullanım hizmet bedellerinin belirlenmesinde AB
Standartları da göz önünde bulundurularak standartların
geliştirilmesi
Su Kanunu’nda bütün su kullanıcı teşkilatlarını
kapsayan bir su kullanım hizmet bedeli alt yapısı
oluşturulması
Alt yapısı uygun bütün sulama tesislerinde hacim esaslı
hesaplamanın kullanıldığı tarife sistemine geçilmesi için
yasal düzenleme yapılması
Suyun etkin kullanımı için kademeli su kullanım hizmet
bedeli uygulaması yaygınlaştırılması
(8) Suyun etkin kullanımı için Su tasarrufu sağlayacak yöntemlerin uygulamaya
su kullanıcılarına yönelik yönelik eğitim programları düzenlenmesi
eğitim faaliyetlerine hız
verilmesi
Eğitim/Yayım Hizmetlerinin Artırılması ve Kurumsal
Kapasitenin Geliştirilmesi
Tarımsal yeniliklerin yaygınlaştırılması kapsamında
Eğitim ve Yayım Projelerinin yapılması
Basın, yayım, görsel medya, sosyal medya,

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

TOB

Ziraat Odaları
Panacar koop.
Sulama birlik ve koop.

DSİ

Su Kullanıcı Teşkilatlar
SYGM
Üniversiteler

TOB
DSİ

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)




Üniversiteler

DSİ




DSİ




DSİ



Tarım ve
Orman
Bakanlığı
EYDB

Tarım İl Müdürlükleri,
DSİ, Sulayıcı Kuruluşlar,
Üniversiteler
TAGEM

EYDB

TAGEM

EYDB

TAGEM
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demonstrasyon uygulamaları basılı materyal (liflet
broşür vb.) ve yayım çalışmalarının yapılması
Etkin su kullanımı eğitim programı oluşturulması

SORUMLU
BİRİM

Tarım ve
Orman
Bakanlığı
TAGEM
DSİ
TGRM
Üniversiteler

Suyun etkin ve verimli kullanımına yönelik eğitim,
yayım ve araştırma hizmetlerinde üniversiteler,
araştırma kuruluşları ile uygulayıcı kuruluş arasında
daha sıkı iş birliği yapılması
Sulama projelerinin verimliliğini artırmak için su
kullanıcılarına basınçlı sulama konusunda güncel eğitim
verilmeli, bu konuda sulama ekipmanı üreticilerinin de
görevli/sorumlu tutulacağı düzenlemeler yapılması
(9) Tarımsal sulamada
Düşük Kaliteli ve Arıtılmış Suların Sulamada
TAGEM
alternatif su kaynaklarının Kullanımının Araştırılması ve uygulamaya aktarılması
DSİ
kullanılmasına yönelik
SYGM
çalışmalara öncelik
Sulamadan dönen kuyruk sularının tarımsal sulamada
TAGEM
verilmesi
kullanımı. (İzleme ve değerlendirmenin yapılması kayıt DSİ
altına alınması, kalitesi uygun drenaj suların, sulama
SYGM
suyu olarak kullanılması
Mevzuata uygun koşularda çevre ve insan sağlığına
DSİ
zarar vermeyecek şekilde kontrol ve denetleme
SYGM
mekanizmasıyla uygulamaya alınması
(10) Sulama tesislerinin
Sulama Tesisleri Performans Göstergelerinin
TRGM
performanslarının ülke
iyileştirilmesi
DSİ
çapında izlenmesini
Sulama tesisi işletme organizasyonlarının işletme ve
TRGM
sağlayacak kurumsal ve
yönetim kapasitelerinin artırılması
DSİ

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)

DSİ, Üniversiteler

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)





ÇŞB



ÇŞB

ÇŞB
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TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR
yasal altyapının
sağlanması
(11) Sulama yatırımlarından
beklenen faydanın
sağlanabilmesi amacıyla
sosyolojik çalışmalarının
yapılması

EYLEMİN ADI
Sulama tesislerinde performans izleme modeli
oluşturulması
Sulama alanlarındaki sulayıcıların tutum ve algılarının
belirlenmesi

Sulama yatırımlarına ve sonuçlarına ilişkin etki
analizlerinin yapılması
Eğitim, yayım ve araştırma hizmetlerinin bütünlüğü
dikkate alınarak, araştırma kuruluşları ile uygulayıcı
kuruluş ve üretici arasında güçlü iş birliğinin sağlanması
(12) Sulama projelerinde
Kamu-Özel Sektör-Su Kullanıcılarının iş birliği ile
alternatif finans
sulama projelerinin gerçekleştirilmesi
modellerinin geliştirilmesi Kamu-Su Kullanıcıları iş birliği ile sulama projelerinin
gerçekleştirilmesi
Merkezi Yönetim-Yerel Yönetim ve Su Kullanıcıları iş
birliği ile sulama projelerini gerçekleştirilmesi

(13) Suyla ilgili hususlarda
yeknesaklığın sağlanması
için Su Kanunun
çıkarılmalıdır

SORUMLU
BİRİM
TOB
TOB

TRGM
DSİ
TRGM
DSİ
Belediyeler
TRGM
DSİ
Kamu-Özel Sektör yatırım projeleri kapsamında sulama TRGM
projelerini gerçekleştirilmesi
DSİ
Merkezi yönetim, yerel yönetimler ve özel sektör her
biri kendi imkanlarını ayrı ayrı kullanarak sulama
yatırımları için daha fazla dış kaynak sağlaması
Su Kanunu Çıkarılması
DSİ
Kurumsal yapının yeniden planlanması

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR
Üniversiteler,
Su kullanıcı teşkilatlar
Üniversiteler, Araştırma
Enstitüleri, Tarım İl
Müdürlükleri, Sulayıcı
Kuruluşlar
TAGEM

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)





TAGEM



BASUSAD






BASUSAD

TRGM
TOB
ÇŞB
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UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

(14) Kırsal alt yapı
projelerinin hazırlanması,
hayat geçirilmesi

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Sulama işletmeciliği ile ilgili hizmet iş koordinasyonunu Tarım ve
yapacak bir Genel Müdürlük kurulması
Orman
Bakanlığı
Kırsal yaşamı iyileştirecek, doğal kaynaklarının
TRGM
korunmasını sağlayacak, koruyucu ve/veya geliştirici
tedbirlerin alınması
Arazi Toplulaştırma Projelerinin yetki ve
DSİ
kabiliyetlerinin genişletilmesi.
Kırsal Yerleşim yerlerinde alt yapının iyileştirilmesi
Yerel
Yönetimler
Genel
Müdürlüğü
Sorunlu tarım arazilerinin ıslah edilmesi
TRGM
Tarla içi sulama sistemleri varlığının tespiti, izlenmesi, TRGM
yönlendirilmesi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)


TAGEM
Belediyeler
TRGM
TKGM
Belediyeler
TRGM
DSİ






Tarla içi sulama tesislerinin iyileştirilme,
modernizasyonunun yapılması
Sorunlu tarım alanlarında yüksek suyu ve/veya tuzlu
alanların drenaj projeleri ile ıslah edilmesi
Drenaj tesislerinin enerji ihtiyaçlarının karşılanması
Toprak etütlerinin tamamlanması

TRGM

BÜGEM
TAGEM
DSİ
DSİ

DSİ

TRGM

DSİ
TRGM

Sorunlu tarım alanlarının tespiti ve izlenmesi
Gübre sarfiyatı izleme ağı oluşturulması

TRGM
TRGM

Yerleşim yerlerinden ve organize sanayilerden dönen
atık suların arıtılarak doğal yataklara verilmesi

TRGM

TRGM
DSİ
TAGEM
DSİ
DSİ
TAGEM
TAGEM
DSİ

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

KISA
VADE
(2022 –
2023)
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T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI
Tarımsal Kirliliğin izlenmesi kontrol altına alınması

SORUMLU
BİRİM
TRGM

•Yeni yapılacak sulama altyapısı projeleri ile havzanın
su kullanım ve üretim planlaması birbiri ile uyumlu
olması ve bu uyumun sürdürülmesi kamu denetimi ile
sağlanması
(15) Tarımsal sulamada su
Tarımsal Su Talebinin Etkin Yönetimi, Destekleyici Ar- TAGEM
tasarrufu sağlayan teknik Ge Çalışmalarının Hızlandırılması
DSİ
ve teknolojilere ilişkin
SYGM
çalışmaların yapılması ve
TRGM
yaygınlaştırılması
Yağışların yetersiz dönemlerde, yağmur suyunun bitki
TAGEM
kök bölgesinde depolanmasına yönelik su hasadı, toprak DSİ
su muhafaza çalışmalarının yapılması
SYGM
TRGM
Kısıtlı Su Koşullarında Su Tasarrufu Sağlayan Sulama
TAGEM
Yöntemlerine Göre Bitki Sulama Programlarının
DSİ
Oluşturulması ve stratejilerinin yaygınlaştırılması
SYGM
TRGM
Çeltik gibi çok su tüken ürünler için alternatif sulama
TAGEM
metotlarının yaygınlaştırılması
DSİ
SYGM
TRGM
Akıllı sulama sistemlerinin yaygınlaştırılmasının
desteklenmesi yeni dönemde politika başlığı olarak
değerlendirilmeli
(16) Sulama ve Drenaj
Sulama ve Drenaj ekipmanları Ar-Ge inovasyon ve Test TAGEM
Malzeme ve Ekipmanların Merkezinin hayata geçirilmesi
Üretim Durumu ve
Sulama ve su yönetimine yönelik AR-GE raporlarının
TAGEM

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR
TAGEM
SYGM

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)











BASUSAD
BASUSAD
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T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR
Standartlarının
iyileştirilmesi

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

ve teknik yayınların hazırlanması uygulamaya
aktarılması
Sulama malzemeleri üretiminin izlenmesi,
değerlendirilmesi
Sulama Malzemeleri satış ağının izlenmesi ve
değerlendirilmesi
Sulama malzemesi üreten firmaların atık plastik
kullanımına yönelik standardizasyonun ve
düzenlemelerin yapılması
Desteklemeye konu sulama malzemelerinin kalite
standartlarına uygunluğuna ilişkin kontrol ve denetim
mekanizmasının kurulması.
Sulama malzemelerinin yerli üretimi belirlenecek
standartlar doğrultusunda teşvik edilmesi.

TRGM

Sulama malzemeleri değer zincirinde yer alan
paydaşlarla iş birliği kurulmalı ve gerek doğru proje ve
malzeme seçimi gerekse standartların benimsetilmesine
yönelik eğitim-yayım çalışmalarının yapılması
Sulama sistem malzeme ve ekipmanlarının toplanmasına
ilişkin herhangi bir standart ve düzenleme yapılması.

TAGEM
DSİ
TGRM
Üniversiteler
TAGEM
DSİ
TGRM
Üniversiteler
TAGEM
DSİ
TGRM
Üniversiteler

Tarımsal su yönetimi ve uygulama teknolojileri
konusunda ivedilikle bir standardizasyon kurulması

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

TRGM
TRGM

TRGM

TRGM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR
TRGM
SYGM
DSİ
TAGEM
DSİ
TAGEM
DSİ
TAGEM
DSİ
Üniversiteler
TAGEM
DSİ
Üniversiteler
TAGEM
DSİ

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)







BASUSAD
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T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

Tek yıllık damla sulama boruları hibe ve kredi destekleri TAGEM
kapsamı dışına çıkarılması.
DSİ
TGRM
Sulama malzemeleri değer zincirinde yer alan
TAGEM
paydaşlarla iş birliği kurulmalı ve gerek doğru proje ve DSİ
malzeme seçimi gerekse standartların benimsetilmesine TGRM
yönelik eğitim-yayım çalışmaları yapılması
Üniversiteler
(17) Sulama Teknolojileri ve Kamu, Ünv. Özel sektör iş birliğinin ve Ar-Ge ye
TAGEM
Ar-Ge Faaliyetlerinin
ayrılan payın artırılması
TUBİTAK
yaygınlaştırılması
Tarımsal sulamada dijital dönüşüm, Ar-Ge inovasyon alt TAGEM
yapısının güçlendirilmesi (sensör teknolojileri ve İOT
TUBİTAK
teknolojiler vb)
Uzaktan algıma teknolojilerinin daha yaygın kullanımı TAGEM
açısından çiftçi örgütleri ve AR-GE faaliyetlerine
TUBİTAK
desteklerin arttırılması
(18) Sulama-Drenaj
Sulama-Drenaj sistemlerinin planlanması,
TOB
sistemlerinin planlanması, projelendirilmesi ve işletilme yöntemlerinin belirlenmesi
projelendirilmesi ve
işletilme yöntemlerinin
belirlenmesi konularını
kapsayan detaylı bir
raporun (teknik hesaplama
ve çizimleri ile birlikte)
hazırlanarak malzeme ve
ekipman seçimi dahil tüm
konuların incelenip
değerlendirilmesini

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)




KOSGEB
Kalkınma Ajansları
KOSGEB
Kalkınma Ajansları




TAGEM
DSİ
TGRM
Üniversiteler


163

T.C.
TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI
TARIMSAL SULAMA ÇALIŞMA GRUBU

UYGULANACAK
STRATEJİLER/
POLİTİKALAR

EYLEMİN ADI

SORUMLU
BİRİM

İŞBİRLİĞİ
YAPILACAK KURUM
VE KURULUŞLAR

KISA
VADE
(2022 –
2023)

ORTA
VADE
(2022 –
2026)

UZUN
VADE
(2022 –
2032)

yapacak bağımsız bir
kuruluş kurulması

Tarımsal Sulama Grubu Çalışma Belgesi
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