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RAPOR HAKKINDA 

 

Su Politikaları Derneği olarak 2015 yılından bu yana  ülkemizin su kaynaklarının 

korunması ve en verimli, planlı bir şekilde geliştirilmesi ve kullanılması için bilgiye 

dayalı analizler yapıyor ve raporlar hazırlıyoruz. 

 

Artan nüfus, iklim değişikliği  etkisi ve dünya gıda pazarında etkili olan Rusya’nın 

Ukrayna’ya başlattığı askeri harekat gibi jeopolitik riskler , son dönemde ülkelerin Gıda 

Güvencesi sağlama arayışlarını  gündemin üst sıralarına taşımıştır. 

 

Bu dönemde Türkiye de gıda güvencesi konusunda kısa ve orta vadede sorunlarla 

karşılaşmamak için çeşitli önlemleri  uygulamaya koymaktadır.  

 

Gıda güvencesini sağlamaya yönelik Tarım Politikalarının sulama yönetimi politikalarıyla 

koordinasyon içinde gerçekleştirilmesi gerekir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde gıda 

güvencemizin sağlanmasına yönelik atılması gereken adımlar arasında sulama randımanı  ve 

sulama sistemi mevcut  tarım alanlarındaki sulama oranlarımızı arttırmaya yönelik çalışmalar 

da önem kazanacaktır.  

 

Bu kapsamda bu raporda özellikle; sulamaya açılan alanla sulanan alan arasındaki oran olan 

“Sulama Oranımız” ele alınmış ve bu oranın arttırılmasına yönelik olarak farkındalık 

oluşturulmaya çalışılmıştır.  

 

Türkiye’de yeni tarım arazileri   modern sulama sitemleri ile sulamaya açılmaktadır. Mevcut 

sulama tesislerinin yenilenmesi ve modern sulama sistemlerine dönüştürülmesi de DSİ Genel 

Müdürlüğü tarafından  bir program dahilinde yürütülmektedir. 

Türkiye, kişi başına kullanılabilir su potansiyeline  bakıldığında, su stresi yaşayan ülkeler 

arasında yer almaktadır. Bu nedenle suyun daha etkin  ve verimli bir şekilde kullanılabilmesi  

önemlidir. Bu kapsamda suyun yaklaşık %75’inin kullanıldığı tarımsal  sulamalarda su 

kayıplarının önüne geçilerek sulama randımanının ve  sulama oranlarının arttırılması önem ve 

öncelik taşımaktadır.  

 

Bu kapsamda sulamada modern sistemlere geçiş uygun finansal modellerle teşvik 

edilerek hızlandırılmalıdır. Ayrıca  mevcut bazı  sulama tesislerinin SULAMA 

ORANLARINDAKİ düşüklük kapsamlı bir şekilde ele alınıp atıl durumdaki bu 

potansiyel harekete geçirilmelidir. 

 

DSİ Faaliyet raporunda “DSİ’ce işletmeye açılan sulamalardaki üretim değeri sulamadan 

önceki duruma göre yaklaşık 5 kat artmıştır. Sulamaya açılan 6,85 milyon hektar arazide 

uygun ziraat usulleri ve ürün deseniyle tarım yapılması durumunda takriben yıllık 60 

milyar TL zirai gelir artışı sağlanması mümkündür.” Denmektedir. Bu açıklama sulama 

oranında sağlanacak artışın çok büyük ürün verimliliği ve gelir artışı sağlayacağı açıktır.  
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Özet olarak ;gıda güvencemizin sağlanmasında  mevcut ve inşa edilecek sulama tesislerinden 

optimal faydayı elde etmek öncelikli amaç olmalıdır. Bu nedenle  bitki kök bölgesine bitki su 

ihtiyacı kadar su verilmesi ve  sulama alanı içerisinde sulanmayan alanların en aza indirilmesi 

STRATEJİK VE ÖNCELİKLİ bir hedef olmalıdır.  

 

Tarım ve Orman Bakanı Sn. Vahit Kirişçi 8 Mart 2022 tarihinde yaptığı açıklamada 

Türkiye’nin önümüzdeki dönemde izleyeceği tarım politikası ile ilgili aşağıdaki açıklamayı 

yaptı. 

 

“Boş olan ekilmemiş alanları, yüzde 75'ini hibe ettiğimiz tohumluklarla teşvik edeceğiz. 

İnşallah amacımız bu yıl burasının asgariden 1 milyon hektarlık kısmını üretimle yeniden 

buluşturmak, kazandırmak istiyoruz.” 

Bu açıklamada en az 1 milyon ha arazinin  tarımsal üretime açılacağı yer almaktadır. Bazı 

hazine arazileri de dahil yeni  arazilerin tarımla buluşturulması  düşünülürken  sulama sistemi 

mevcut olan  ancak sulu tarım yapılmayan arazilerin de dikkate alınarak değerlendirilmesi 

faydalı olacaktır. Bu rapor bu konudaki farkındalığın arttırılmasına yönelik olarak 

hazırlanmıştır.  

Ülkemizin gıda güvencesi sağlama konusunun  gündemde olduğu bu dönemde raporumuzun 

faydalı olmasını umuyoruz. 

Saygılarımızla 

Dursun Yıldız -Ankara 1 Eylül 2022  

Başkan  
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1.GİRİŞ  

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. 

Ülkemiz de su zengini bir ülke olmayıp suyunu akılcı,planlı ve verimli kullanmak zorunda 

olan iklim değişikliğinden etkilenmekte olan bir ülkedir.  Devlet Su İşleri (DSİ) Genel 

Müdürlüğünün verilerine  göre, Türkiye'de kullanılabilir yer üstü ve yer altı su potansiyeli 

yıllık toplam 112 milyar metreküpü bulmaktadır Bu potansiyelin  44 milyar metreküpü tarım 
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sektöründe, 13 milyar metreküpü de içme-kullanma ve sanayi suyu sektöründe olmak üzere 

toplam 57 milyar m3 olarak kullanılmaktadır. DSİ, gelecek yıllarda su sıkıntısı çekilmemesi 

için arzın artırılması ve talebin kısıtlanmasına yönelik çalışmalar yürütmektedir. Türkiye'de 

tarımsal sulamada kullanılan su miktarının makul seviyelere çekilmesi amaçlanırken, bu 

kapsamda modern sulama sistemlerine de  geçiş yapılmaktadır. 2000'li yılların başında 

tarımsal sulamanın %6’sı modern sulama ile yapılırken bu oranın bugün   yüzde 28'e 

yükseldiği belirtilmektedir (1). 

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. 

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 

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(1). 

Yapılan araştırmalar ülkemizde büyük maliyetlerle gerçekleştirilen sulama projelerinden 

beklenen faydanın  tam olarak sağlanamadığını ortaya koymuştur.  DSİ tarafından işletilen ve 

devredilen sulama projelerindeki  düşük sulama oranının arttırılması için gerekli çalışmaların 

yapılması su ve gıda güvencemizin sağlanabilmesi açısından da büyük önem ve öncelik 

taşımaktadır.  

2. ONBİRİNCİ KALKINMA PLANINDA(2019-2023)  TARIM SEKTÖRÜ  

 

Bu planın 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 
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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 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. 

 

2.1.Sulama Tesislerinin Bakım Onarım ve Modernizasyon İhtiyacı  

 

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 amacıyla DSİ Genel Müdürlüğü devreye girmiştir.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.  

 

134 000 ha lık  16 adet sulama tesisinde inşaat çalışmaları devam etmekte  46 adet tesiste ise ( 

135 000 ha) modern sulamaya geçiş ile ilgili proje çalışmaları tamamlanmıştır.   

 

59 adet tesisin (296,814 ha) proje yapım çalışmaları , 78 adet tesisin( 505 000 ha) planlama 

çalışmaları devam etmektedir.  
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2.2.Sulama’da Enerji Maliyetleri -Terfili Sulamalar  

 

 

 
Şekil 1.Türkiye’deki terfili sulamalar (1). 

 

Türkiye’deki terfili sulamaların aşamalarına bakıldığında yaklaşık %24,87’lik kısmının 

işletmede, %21, 29’lık kısmının inşa halinde, %44,61’lik kısmının proje aşamasında, 
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%7,02’lik kısmının planlama, %1,51’lik kısmının ise ön inceleme aşamasında olduğu 

görülmektedir (Şekil1). 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. Su kaynağı yerüstü suyu 

olan terfili sulamalarda 2020 yılı sonu itibariyle fiili tüketilen elektrik 460, 741 000 kWh 

olarak gerçekleşmiştir(1). 

 

 

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(1). 

 

 

2.3. Onbirinci Kalkınma Planındaki  Tarımsal Sulama  Hedefleri (3)  

 
  REKABETÇİ ÜRETİM VE VERİMLİLİK  

 

  Öncelikli Gelişme Alanları 
 

405.7. Arazi toplulaştırma çalışmalarına sulama yatırımları ile entegre bir şekilde devam 

edilecek, tescil işlemlerinin hızlandırılması için düzenlemeler yapılacaktır.  

 

406. Sulama alanlarının genişletilmesi amacıyla yatırımlar önceliklendirilerek sürdürülecek, 

suyun kalite ve miktar olarak korunması ve etkin kullanımına yönelik çalışmalara devam 

edilecektir 

 

406.1. Plan döneminde 2 milyon hektar alanın sulamaya açılması hedeflenmektedir. Bu 

hedefin 750 bin hektar alanının sulamaya açılması için gerekli bütçe kaynağı tahsis 

edilecektir. Geriye kalan alana ilişkin Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ilgili diğer 

bakanlıklar ile birlikte alternatif yeni iç ve dış finansman yöntemleri geliştirilecek ve bu 

yolla söz konusu yatırımlar tamamlanacaktır.  

 

406.2. Kamu sulama yatırımları; ilerleme yüzdesi, depolama tesisi durumu, cazibeli sulama 

sistemine sahip olması, emsal sulama oranları yüksekliği, ekonomiye biran önce 

kazandırılabilme imkânı ve diğer projeler ile eş zamanlı yürütülme gerekliliği kriterleri 

dikkate alınarak sürdürülecektir.  

 

406.4. Tarımsal kaynaklı su kirliliğini önlemeye yönelik tedbirler yaygınlaştırılacaktır.  

 

406.5. İklim değişikliği etkileri dikkate alınarak buharlaşma kaynaklı su kayıplarının 

önlenmesi amacıyla yeraltı su havzaları ve barajlarının oluşturulmasına yönelik çalışmalar 

yapılacaktır 
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DSİ’nin  Stratejik Planında Yer Alan Amaç ve Hedefler (3) 

 

AMAÇ 3 Tarımda suyun etkin ve verimli kullanılmasını sağlamak.  

 

Hedef 1 DSİ tarafından sulama şebekesi tamamlanan alan brüt 4,561 milyon hektara 

çıkarılacaktır. 

 

 Hedef 2 Arazi toplulaştırma ve TİGH çalışmaları tamamlanan alan 6,2 milyon hektara 

çıkarılacaktır.  

 

Hedef 3 DSİ tarafından işletmeye açılan sulama alanlarında sulama oranı %65’ten %68’e, 

sulama randımanı %48’ten %50’ye çıkarılacaktır.  

 

Hedef 4 Suyun miktarının ve kalitesinin izlenmesi sağlanacaktır. 

 

 

3. TÜRKİYE’de SULANAN ALAN VE SULAMA TESİSLERİNİN İŞLETİLMESİ  

DSİ Genel Müdürlüğü ve mülga Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü (KHGM) tarafından 

yapılan etüt çalışmaları sonucunda ülkemizin ekonomik olarak sulanabilir tarım arazisi 

miktarı 8,5 milyon hektar olarak belirlenmiştir. DSİ; 2021 yılsonuna kadar 8,5 milyon hektar 

tarım sahasının yaklaşık %54’ünü suya kavuşturmuştur(Şekil.2). Yaklaşık brüt olarak  4,56 

milyon hektar olan bu alan, net  sulama alanı olarak 3 534 000 ha a karşılık gelmektedir(3).  

 

Şekil 2. İşletmeye açılan DSİ sulamaları  

Böylece, ülkemizde sulamaya açılan alan diğer kurumlarca sulamaya açılan alanlarla birlikte 

yaklaşık 6,85 milyon hektara ulaşmıştır(3). 
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Tablo 1. 2021 yılı itibariyle DSİ Sulamaları (3). 

 

2021 yılı itibariyle DSİ sulamalarının durumu Tablo 1 de verilmektedir.  
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Şekil.3. Sulamaya açılan alan ile sulanan alan karşılaştırılması (15). 

Sulamaya açılan alan ve sulanan alanın yıllara göre değişimi de Şekil.3 de verilmektedir.Bu 

şekle bakıldığında sulamaya açılan alan içinde sulan(a)mayan alan büyüklüğü 2000 yılında 

yaklaşık 600 000 ha iken yıllar itibariyle gittikçe artarak 2019 yılında 950 000 ha a ulaşmıştır. 

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(1). 

 

3.1. Sulama Birliklerince İşletilen Sulamalarda Durum  

 

Kurak ve yarı kurak bölgelerde verimliliğin artırılmasında en önemli etken sulamadır. 

Ülkemiz sulama şebekelerinin işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 1994 yılından itibaren 

su kullanıcı örgütlerine devredilmiştir. İşletme, bakım ve yönetim sorumluluğunun devri ile 

işletme bakım ve onarımın zamanında yapılması, işletme ve bakım giderlerinin azaltılması 

amaçlanmıştır. Sulama şebekelerinde işletme ve bakım hizmetleri çerçevesinde; ana sulama 

kanalı ve drenaj kanalları temizliği, gölet ve baraj ulaşım yolları, sondaj ve enjeksiyon, 

malzeme ve ekipman taşınması, etüt ve kontrollük hizmetleri, taşkın koruma, taşkın ve 

rüsubat kontrolü vb. işler yapılmaktadır. Bu çalışmaların daha etkin ve verimli 

gerçekleştirilmesi amacı ile 2016 yılı itibariyle 2,036,836 ha sulama alanının (toplam 

devredilen alanın %88.6’sı) işletme, bakım ve yönetim sorumluluğu 383 adet sulama birliğine 

devredilmiştir(8). 

 

“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 
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boşlukları sebebiyle sulama birlikleri için 6172 Sayılı Sulama Birlikleri Kanunu düzenlenerek 

yürürlüğe girmiştir.(1). 

 

Halen 6172 sayılı Sulama Birlikleri Kanunu ile, Sulama Birliğine atanacak birlik başkanını 

Bakanlığa teklif etmek, Sulama Birliği bütçesini onaylamak, Sulama Birliklerini denetlemek, 

kanunda belirtilen hallerde feshedilmesi hakkında Bakanlığa teklifte bulunmak ve tasfiye 

işlemlerini yürütmek DSİ Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilmektedir.  

 

3.2. İl Özel İdareleri ve Büyükşehir Belediyelerine devredilen sulama alanları  

 

Halen sulamaya açılmış alanlarımızın 1,29 milyon ha’ı geçmişte Toprak-Su,YSE ve KHGM 

tarafından işletmeye açılmıştır.Bu arazilerin yönetimi önce İl Özel İdarelerine ,daha sonra 

bunların Büyükşehir Belediyesi statüsündeki illerde olanları bu idarelerin yönetimine 

devredilmiştir.Sözkonusu arazilerde sulana alan ,sulama sistemleri,işletmelerin durumu 

sulanamayan alanlar ve bunların sebepleri ,sulama oranı,sulama randımanı gibi bilgilere 

ulaşmak mümkün değildir.Esasen her ne kadar bu arazilerin devri esnasında kapatılan Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğünün teknik personeli de ilgili kurumlara transfer edilmişse de 

;sulama faaliyetlerine bu kuruluşların hiçbir zaman asli hizmetleri gibi değer 

verilmemiş,sulama alanları adeta sahipsiz kalmıştır.(17). 

 

İl Özel İdarelerinin bir kısmı çıkardıkları yönetmeliklerle sulama işletmelerini özel teşebbüse 

devretmenin yollarını aramışlardır.Bu idarelerin için bazılarının gayretleri ,sulamaya açılan bu 

alanlardan beklenen faydaları sağlamaktan çok uzak kalmıştır. 

 

Esasen uzun yıllar sahipsiz kalındığı için bakım ve onarım hizmetlerinden yoksun kalan bu 

alanlarda sağlıklı sulama yapmak mümkün değildir.Sulama altyapısının yenilenmesi için 

idarelerin bütçeleri yetersizdir.İşletmeleri üstlenen birlik gibi kuruluşların yetersizliği de 

eklendiğinde bu sulamalardan beklenen verim elde edilememiştir. Hızlı kentleşme ile bu 

alanlara yeni yerleşim alanı olarak bakılması ,bu alanlardaki kentleşmenin daha 

ekonomik olacağı olgusunun gelişmesi,sözkonusu alanlardaki sulama faaliyetlerini 

azaltan önemli bir sebep olarak karşımızı çıkmaktadır (17).  

Bu alanların bazıları yakın köy tüzel kişiliklerince sahiplenilmiş fakat  verimli bir sulama 

işletmesi gerçekleştirilememiştir. 

Bu alanların bakım ve onarım çalışmalarının yapılarak yeniden ihyası için DSİ’ye 

devredilmesinde ülke yararına büyük zorunluluk bulunmaktadır (17). 

 

3.3.Köy Tüzel Kişiliklerince İşletilen Sulama Sahasında  Durum  

 

Özellikle Köy Tüzel kişiliklerince işletilen 34.915 ha sulama sahasında sulama oranı sağlıklı 

bir işletmecilik gerçekleşmediği için çok düşük olarak gerçekleşmektedir (17). 

 

3.4.Belediyelerce İşletilen Sulama Sahasında Durum  

 

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 saha çalışmalarına çok fazla önem verilmediği görülmektedir. 
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3.5 YÜS Kooperatiflerince İşletilen Sulama Sahasında Durum  

 

İstisnalar dışında, YÜS kooperatiflerince işletilen 153,092 ha sahada da sulama oranının 

tespiti, mesaha çalışmaları ve kullanılan suyun ölçümü gibi hususlarda ciddi sıkıntılar 

yaşanmaktadır.  

 

3.6 Yeraltısuyu 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(1). 

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(1).  

 

4. SULAMA TESİSLERİNDEKİ  SULAMA ORANI VE SULAMA RANDIMANLARI  

 

4.1. Sulama Oranı  

 

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.  

 

4.2. Sulama Randımanı  

 

Tarımda su kullanımının etkinleştirilmesi, gereksiz su tüketimi önleyecek önemli bir tedbirdir. 

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. 

 

4.3. Sulama Birliklerinde Durum  

 

Sulama birliklerinde 2016, 2017, 2018 ve 2019 yılı su kullanım etkinliğini vurgulayan 

performans göstergelerinden biri olan birim sulanan alana yönlendirilen yıllık su miktarı 

değerleri tespit edilmiştir.  

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 
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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 

 

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 kısmi bir gelişim  olarak değerlendirilebilir.  

 

5. SULAMA PROJELERİNDE SULANMAYAN ALANLAR VE NEDENLERİ 

 

Ülkemizde büyük maliyetlerle gerçekleştirilen sulama projelerinin sulama oranları ve 

sulanmayan alanların nedenleri  üzerine birçok araştırma çalışması gerçekleştirilmiştir. Bu 

araştırmaların sonucu olarak, sulama projelerinden beklenen faydanın  tam olarak 

sağlanamadığı ve  DSİ tarafından işletilen ve devredilen sulama projelerinde düşük sulama 

oranının en önemli sorun olduğu görülmüştür.(9). 

 

Sulama şebekelerinde sulanmayan alanlar ve nedenleri konusunda birçok araştırma yapmış 

olan Prof. Dr. Hasan Değirmenci’nin Fatma Çimenci ile birlikte yaptığı ve 2016 yılında 

yayınladığı araştırmasında(9) bu konuda çok önemli sonuçlara ulaşılmıştır. 

 

Bu çalışmada  DSİ tarafından devredilen sulama projelerinde sulama alanı içinde sulama 

oranının düşmesine neden olan faktörler incelenmiştir. 

Çimenci ve Değirmenci tarafından yapılan çalışmada; 21 bölgeden DSİ tarafından devredilen 

sulama alanı 2000 ha’dan büyük 21 DSİ bölgesinden 163 sulama projesi materyal olarak 

alınmıştır. Çalışmada değerlendirmeye alınan sulama projelerinde arazinin 

sulanmamasına neden olan faktörler; 

 

 (a) su kaynağı yetersizliği, 

 (b) sulama tesislerinin yetersizliği, 

 (c) drenaj sorunları,  

 (d) bakım-onarım yetersizliği, 

 (e) topoğrafik yetersizlik,  

 (f) yağışların yeterli görülmesi ve su talebinin olmaması, 

 (g) nadas, (h) sosyal ve ekonomik nedenler, 

 (k) diğer nedenler 

 

olarak incelenmiştir.Bu çalışmada kullanılan veriler DSİ izleme ve değerlendirme 

kayıtlarından alınmıştır (9). 
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5.1 Sulamaya Açılan Alanlarda  Sulama Oranları ve Arazilerin Sulanamama Nedenleri    

 

 
Şekil 4.Yıllara göre toplam sulama oranındaki değişim  (14) 

 

Şekil 4 de görüldüğü gibi Türkiye’de toplam sulama oranı son 20 yılda %60 ile %65,8 

arasında değişiklik göstermiştir. DSİ sulamalarında uzun yıllar ortalaması sulama oranı % 65, 

sulama randımanı ise % 45 olarak verilmektedir. (14).  

Ülkemizde sulamaya açılan alanların tümünde çeşitli nedenlerle  sulama yapılamadığı 

bilinmektedir. Bu durum sulanabilir alanlarda gerçekleştirilen sulama yatırımlarından 

istenilen faydanın alınmasını önlemektedir. Yapılan araştırmalar  sulamaya açılan alanlarda 

sulama oranın düşük olmasının birçok nedeni olduğunu ortaya koymuştur . Çimenci, 

Değirmenci tarafından yapılan çalışmada (9) çiftçilerin geleneksel tarım kültürü 

alışkanlıklarından kolayca vazgeçmeme eğilimi ile nadas uygulanan alanların varlığı ve 

yağışların yeterli görülerek bazı ürünlerin sulanmaması bu durumun en önemli göstergeleri 

olarak tespit edilmiştir.(Tablo2). 
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Tablo 2.Sulama Alanı İçerisinde Sulanmayan Alan Nedenleri ve % Payı (9,13) 

 

Sulanmama Nedenleri  Sulanmayan Alan  İçerisindeki Payı % 

 

2007     2008        2009     2010      2015                                   

 

Su Kaynağı Yetersizliği  11          16             7           5                5                                                                  

Sulama Tesislerinin Yetersizliği  6             5              6           6                6                

Drenaj Sorunları  2             2              1           1                2              

Bakım Onarım Yetersizliği  2             2               2           2                2 

Topoğrafik Yetersizlik  5             4               4          3                3 

Yağışların Yeterli Olması ve Su 

Talebinin Olmaması  

20          17             24         27             27 

 

Nadas  13           14            14         14             14 

Sosyal ve Ekonomik Nedenler  

Yerleşim-Turizm ve Sanayi  

Alanına dönüşme                                                                      

21           23            27         27             27 

 

3             5              5            5              5  

 

Diğer Nedenler  

 

17         12               10          10           9                                          

 

 

Yaklaşık 25 yılı DSİ Genel Müdürlüğünde 15 yılı da BUSKİ ve İSKİ’de çeşitli görevlerde 

bulunarak ülkemizin su ve toprak kaynaklarının geliştirilmesine mühendis olarak büyük 

katkılarda bulunmuş olan İnş Yük Müh.Selami Oğuz’un son kitabı SU RAPORU (2017-

2020), Su Kaynaklarının geliştirilmesinden Sulama Yönetimine kadar ülkemizde  birçok 

konuda yapılan çalışmaları ,sorunları, hataları açıkça ,tüm gerçekliğiyle ortaya koyan ve 

çözüm önerilerini de içeren çok değerli  bir eserdir.  

İnş Yük Müh Selami Oğuz bu  kitabında (17) Sulamaya açılan alanlarda Sulanmama 

Sebepleri başlıklı bölümünde konuyu aşağıdaki şekilde ele almıştır  

 

Sulama altyapısı olduğu halde sulama yapılmayan alanlarda sulamanın yapılmaması veya 

yapılamaması çeşitli sebeplerden kaynaklanmaktadır.Bunlar ; 

 

• Su kaynağı yetersizliği :%6 

• Sulama tesis yetersizliği: %7 

• Drenaj yetersizliği: %3 

• Bakım onarım yetersizliğ:%3 

• Topoğrafik yapı yetersizliği: %3 

• Yeterli yağışın olması: %28 

• Sulanmayan çayır ve mera alanları :%5 

• Sulama yapılmama toplam oranı: %50 

 

Sulama yapılmama sebepleri: 

• Nadasa bırakılan alanlar :%13 

• Sulanamayan çayır ve mera alanları : %5 

• Sosyal ve ekonomik nedenlerden :%25 
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• Sulanamayan çayır ve mera alanları : %5 

• Yerleşim veya sanayi alanına dönüşümden  

• Sulama yapılmama toplam oranı: %50 

 

Bu oranlardan sulama yapılmama sebeplerinin tamamının mühendislik hizmetlerinden 

kaynaklandığını söyleyebiliriz.Bu oranın karşılığı olan DSİ sulama alanı ,424 000 hektarlık 

bir büyüklüğü ifade etmektedir(17). 

 

Yüksek Mühendis Selami Oğuz kitabındaki bu bölümü aşağıdaki iki cümle ile 

bitirmektedir; 

 

SULAMA ORANLARI;SULAMA SİSTEMLERİNİN BİR NEVİ MÜHENDİSLİK 

NOTUDUR. 

SULAMA ALTYAPISI VE İŞLETMESİNDE MÜHENDİSLİĞİMİZ SINIFTA 

KALMIŞTIR (17). 

 

 
 

Su yapıları konusunda çok deneyimli bir mühendis olan SELAMİ OĞUZ bu kitabında 

biriktirme yapısı ile birlikte bir sulama sisteminin hektar başına ortalama maliyetinin 16 000 $ 

olduğunu ifade etmektedir (17).Bu durumda sulama sistemi olduğu halde sulan(a)mayan  

tarımsal arazi içinde alınacak önlemlerle sulu tarıma kazandırılabilecek arazi büyüklüğü 1,5 

milyon hektar olarak alındığında 24 milyar dolarlık bir yatırımın atıl kaldığı ortaya 

çıkmaktadır.  

 

 

5.2. Terfili Sulamalarda ve Belediye-İl Özel İdaresi Sulamalarında Sulama Oranı Düşük  

 

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 
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gerçekleşmiştir(1). 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 

Yerüstü Suyu Sulama (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.  

 

Ülke genelinde sulamaya açılan sahalarda 2020 yılı verilerine göre özellikle yüksek enerji 

girdi bedelleri nedeni ile terfili sulama alanlarında sulama oranı ancak %53 olarak 

gerçekleşebilmiştir(1). 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(1). 

 

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.(1). 

 

 

5.3. DSİ Bölge Müdürlükleri  Göre Sulama Oranlarını Etkileyen Baskın Nedenler 

 

 
Şekil   5.   DSİ Bölge Müdürlüklerinin sorumluluk alanlarında sulama oranını olumsuz olarak 

etkileyen nedenler (9). 

 

Çimenci ve Değirmenci tarafından gerçekleştirilen çalışmada(9) yapılan analiz sonucunda 

DSİ’nin  1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 11., 12., 18., 21., 25inci Bölgelerinde çiftçiler tarafından 

yağışların yeterli görülmesi; 8., 9., 13., 24üncü Bölgelerinde sosyoekonomik sorunlar; 19uncu 

Bölgede arazilerin nadasa bırakılması; 10., 20inci Bölgelerde arazilerdeki topografik 

yetersizlik; 15nci Bölgede su kaynağı yetersizliği; 17nci Bölgede sulama tesislerinin bakım-

onarım yetersizliği nedeniyle sulama alanlarında sulama oranının düştüğü belirlenmiştir 



22  

(Şekil.5 ). Ayrıca sulama oranını düşüren sulama sistem faktörlerinin tüm faktörlerden 

daha az etkili olduğu sonucuna varılmıştır (9). 

 

 

DSİ tarafından devredilen sulama projelerinde yapılan değerlendirmede DSİ’nin 1., 2., 3., 4., 

5., 6., 7., 11., 12., 18., 21., 25inci Bölgelerinde genel olarak çiftçiler tarafından yağışların 

yeterli görülerek su talebinin olmaması nedeniyle sulama alanlarının sulanmadığı 

belirlenmiştir. 

 

 Bu durumun DSİ’nin 8., 13., 17., 19., 20., 24. Bölgelerinde de  önemini hissettirdiği tespit 

edilmiştir. Ülkemiz genelinde mısır, buğday ve pamuk üretimi yapan çiftçilerin çoğu ilkbahar 

veya sonbahar yağışları ile toprakta depolanan suyun yeterli olduğu düşüncesi ile sulama suyu 

talep etmemektedir. Bu durum sulama alanlarında sulama oranını ve tarımsal üretimde birim 

alandan elde edilen verimi düşürmektedir. Orta Anadolu koşullarında yapılan bir araştırmaya 

göre kuru tarımda eksik ya da hatalı toprak isleme, uygun çeşit kullanmama, gübreleme ve ot 

savaşımı yapmama durumunda buğday verimi 120 kg/da dolayında kalmış olmasına karşılık, 

yörenin aynı tarım koşullarında önerilen yetiştirme tekniği paketindeki öğelerin eksiksiz 

yerine getirilmesi durumunda ise 340 kg/da’ ı aşmıştır. Oysa aynı koşullarda yapılan sulama 

denemelerinde buğdayda verim 700 kg/da a çıkmıştır (Kün, 1994).DSİ’nin 8., 9., 13., 24üncü 

Bölgelerinde genel olarak bölgedeki sosyal ve ekonomik sorunlar nedeniyle sulama 

alanlarının sulanmadığı görülmektedir. Bu durumun DSİ’nin 2., 5., 6., 7., 10., 15., 17., 18., 

19., 20., 21., 25inci. Bölgelerinde de önemini koruduğu görülmüştür. 

 

 

6.SULANAN  ALANLARDA BİTKİ DESENİ  

 

 
 

Şekil  5. Sulanan alanlardaki bitki deseninin yıllara göre dağılımı (15). 

 

DSİ tesislerinden sulanan  alanlarda uzun yıllar boyunca Mısır Hububat ve Pamuk en yüksek 

ekiliş oranına sahip olmuştur. Sulanan alanlardaki bitki desenindeki gelişmeler yıllar itibariyle 

incelendiğinde (Şekil..) yem bitkisinde artış, hububat alanındaki azalma dikkat çekmektedir. 

Ayrıca son 20 yılda şeker pancarında da tedrici bir azalma göze çarpmaktadır.  
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Şekil 5  dikkate alındığında son 20 yılda  DSİ’ce işletmeye açılan tesislerden sulanan alandaki 

bitki deseni ortalama olarak, %22 Mısır,%15 Hububat, %17 Pamuk,%12 Sebze ve Meyve , 

%5 Yem Bitkisi, %3 Narenciye,%6 Şeker Pancarı ve %20 diğer olarak ortaya çıkmaktadır. 

 

 

 

 

 

7.SONUÇ ve ÖNERİLER  

 

Yapılan araştırmalar ülkemizde tarımda su kullanım etkinliğinin belirlenmesinde kullanılan 

sulama oranı ve sulama randımanı göstergelerinin düşük olduğunu ortaya 

koymaktadır.(4,5,6,7,9,16,17). Resmi istatistikler  sulamaya açılan alanların içinde 

sulanmayan alanın 1 milyon hektara yaklaştığını göstermektedir.  Uzmanlar artık yeni projeler 

mi yapalım yoksa işletmeye açılan projeleri mi iyileştirelim  ikilemini tartışmaktadırlar.  

 

Tarımsal su ve arazi kullanımının değerlendirilmesinde sulama oranının düşük 

gerçekleşmesine ilişkin problemler incelendiğinde;  

 

• Sulayıcıların eğitim yetersizliği, 

•  Kurumlar arası koordinasyon eksikliği,  

•  Sosyal ve ekonomik problemler,  

• Tarla içi geliştirme hizmetlerinin yetersizliği,  

• Sulama suyu yetersizliği ve modern sulama yöntemlerinin yaygınlaşmaması,  

•  Tarım arazilerinin tarım dışı maksatlarla kullanımı ve  

•  Katılımcılık anlayışının geliştirilmesi ihtiyacı ile karşı karşıya kalınmaktadır (16).  

 

Sulama tesislerinin  toplumun tüm kesimlerine faydalı olması için, sulama işletmesinde 

özellikle elektrik enerjisi maliyetlerinin ülke genelinde azaltılması, net sulanan alanlarının 

artırılması, sulama randımanı ve sulama oranının yükseltilmesi, sulama projesi için yapılan 

yatırımdan elde edilecek faydanın en üst düzeye çıkarılması büyük önem taşımaktadır. 

 

Yapılan çalışmalarda ( 8) Sulama şebekelerinin uzun ve kısa dönemdeki  hizmetinde en en 

etkili olan faktörlerden birisi de yıllık işletme bakım giderine ayrılan oran olarak ortaya 

çıkmıştır. 

 

Bu nedenle  tesislerin bakım onarım ve işletme masraflarının optimuma çekilerek tesislerin 

daha ekonomik işletilmesi için gereken önlemlerin alınması da tesislerde sulama oranının 

arttırılması için önemlidir.  

 

Sulama şebekelerinin modernizasyonu acil bir gereksinimdir. Ayrıca Pompajlı sulama 

sistemlerinin enerji giderleri oldukça yüksektir. Bu nedenle, şebekelerin modernizasyonu ve 

toplu basınçlı sulama sistemlerinin uygulanması yönünde hibe destek sistemlerinin daha fazla 

verilmesi önemli bir konudur. 
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