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Bu doküman Kibele Projekt Danışmanlık Limited 
Şirketi’nin danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kişisel 
kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. 
Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması 
tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen 
görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu 
raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak 
güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya 
diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak 
sağlanmamış olabilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere 
dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan 
yapılmamıştır. Eğer bu noktada bir sorunuz varsa 
arastirma@kibeleprojekt.com’a iletebilirsiniz.
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Sunuş

Su hayattır. Pek çok yerden aşina olduğumuz bu cümle aslında üretimi 
ilgilendiren her sektörden tutun da insan hayatının sürdürülebilirliğine 
kadar çok geniş bir alanda bir gerçekliği ifade ediyor. Su konusu hem 
tarımsal anlamda hem de toplumsal hayatın kendisi için oldukça önemli bir 
konumdadır.
  
Su ile ilgili yapılan tartışmalar ülkemizde her ne kadar popülist bir çerçevede 
ele alınsa da gerçekte sandığımızdan çok daha karmaşık bir şekilde karşımıza 
çıkıyor. Dünyada su konusu genel olarak iklim krizi, artan nüfus ve benzeri 
sebepler ile gittikçe büyük bir sorun yaratmaktadır. Su yokluğu manasında 
okuyabileceğimiz su stresi başlığı ciddi planlamalar gerektirmektedir. 
Ülkemizde ise su konusu genelde büyük şehirlerimizin barajlarında su 
olmadığı dönemde ciddi bir şekilde konuşulmaya başlanmaktadır. Bu konu 
geçtiğimiz sene başlayan tarımsal kuraklık ve denizlerimizdeki kirlilik ile 
bugün oldukça önemli bir gündem maddesi haline gelmiştir. 

Kibele Projekt olarak bizler, ülkemizdeki tatlı su rezervinin %73 ila %77’sini 
harcadığımız tarım sektöründeki su kullanımına eğilmek istedik. Zira su 
ihtiyacının düzenli olarak arttığı ve artacağı kesin olan günümüzde tarımdaki 
su kullanımın verimliliği oldukça hayati bir başlığı oluşturmaktadır.

Yaptığımız bu araştırmayı gerek sağladığı verilerle gerekse destekleriyle 
mümkün kılan İmeceMobil’e  ve Softtech Ventures’e teşekkür ederiz. Bununla 
birlikte bizimle uzman görüşlerini paylaşarak araştırmayı yönlendiren 
ve görüş bildiren Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Sayın Bertan Balçık’a, 
Netafim Türkiye’nin Satış Müdürü Sayın Okan Başaran’a Kayseri Erciyes 
Üniversitesi Seyrani Ziraat Fakültesi’nden Sayın Prof. Dr. Ali Ünlükara’ya 
teşekkür ediyoruz.

1 Bu rapor; Kibele Projekt tarafından Softtech Ventures Kurumiçi Girişimi olan İmeceMobil için hazırlanmıştır. Rapor ile alakalı sorularınız için arastirma@kibeleprojekt.com ‘a mail atabilirsiniz.
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İmeceMobil Nedir? 

İmeceMobil ücretsiz olarak konuma özgü hassas hava tahminleri, 
zirai bildirimler, uzmana sor, gelir/gider hesaplama, kampanyalar, 
tarımsal haberler, hal borsa fiyatları, imecekart işlemleri ve            
TÜRİB ELÜS piyasa bilgileri gibi bir çok özelliği sunan ücretsiz 
bir mobil uygulamadır. Ayrıca, özel servisler altında “Gübreleme 
Servisi” ve “Uydu Destekli Sulama Servisi” de yer almaktadır.

https://imecemobil.com.tr/
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Kısaltmalar
DSİ:  Devlet Su İşleri
GSYH:  gayrisafi yurtiçi hasıla
km3:  kilometreküp
MIT:  Massachusetts Teknoloji Enstitüsü
m3:  metreküp
KMO:  kullanım-mevcudiyet oranı
TÜİK:  Türkiye İstatistik Kurumu
OECD:  Ekonomik Kalkınma ve İşbirliği Örgütü
FAO:  Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü
ISRIC:  Uluslararası Toprak Referans ve Enformasyon Merkezi 
TEMA:  Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıkları Koruma Vakfı
BASUSAD:  Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği  
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Araştırma Hakkında
Araştırmanın Amacı
Su, tarımsal üretim için önemli bir girdidir. 
Dolayısıyla gıda tedariği açısından oldukça 
hayatidir. Dünya çapında üretilen toplam 
gıdanın %40’ı sulanabilen tarım arazilerinde 
üretilmekteyken bu arazilerin dünyadaki tüm 
tarım arazileri içindeki payı %20’dir. Sulu tarım, 
ortalama olarak, yağmurla beslenen tarıma göre 
birim arazi başına en az iki kat daha verimlidir. 
Daha fazla üretim yoğunlaştırılmasına ve ürün 
çeşitliliğine olanak tanır.

Nüfus artışı, kentleşme ve iklim değişikliği 
nedeniyle, özellikle tarım alanında olmak 
üzere su kaynakları için rekabetin artması 
beklenmektedir. Dünya nüfusunun 2050 yılına 
kadar 10 milyarın üzerine çıkması beklendiği 
şu günlerde gerek kentlerde gerekse kırsalda 
olsun, nüfusun temel ihtiyaçlarını karşılamak için 
gıda en birincil önceliğimiz olacaktır.  Nüfusu 
hızla artmakta olan dünyada bu artışa paralel 
olarak tarımsal üretimin  endüstrinin ihtiyacını 
ve nüfusun beslenme ihtiyacını karşılamak 
adına 2050 yılına kadar yaklaşık %70 oranında 
artırılması gerektiği tahmin edilmektedir.

Artan nüfus tüm sektörlerin suya ihtiyacını 
arttıracaktır. Su kaynakları artmayacağına göre 
tarımda kullanılan tatlı suyun %25 ila %40’ının 
özellikle evsel kullanım ve sanayiye aktarılması 
gerekecektir. Bunun sebebi ise tüm dünyada 
tarımın en çok su kullanan sektör olmasıdır. 
Şu anda, tarım (ortalama olarak) küresel 
olarak çekilen tüm tatlı su kullanımının %70’ini 
oluşturmaktadır.

Sektörler arası su dağılımın yeniden 
düzenlenmesi için tarımdan yapılacak 
tasarruflar ancak su verimliliğinin sağlanması 
ile mümkün olacaktır. Bunun da yolu 
tarımsal işletmelerin içinde ya da dışındaki 
su kullanımının iyileştirilmesi ile mümkündür. 
Bütün bunlarda ancak tarımda yeni   
teknolojilerin hem kamusal yatırımlarda (su 
kanalları, barajlar gibi) hem de tarladaki 
sulama sistemlerinde son teknolojinin 
kullanım  kabiliyetinin artması ile mümkün 
olacaktır. 

Gelecekte tarım sektöründe su kullanımı 
konusunda karşımıza çıkacak en büyük zorluk, 
sektörel su kullanımının nasıl yönetildiği ve 
su yönetimi içerisinde tarımın sektörel su 
tüketiminin tam olarak ne olacağı konusundaki 
tartışmalar olacaktır. Ayrıca, ister büyük ister 
küçük olsun, sulama ve drenaj planları, kırsal 
alanlarda mekansal olarak dağınık belirgin 
kamunun yapması gereken yatırımlardır. Yani 
aslında bu uygulamalar bir istihdam yaratma 
yatırımı olarak görülebilir.

3 tarafı denizlerle çevrili Türkiye’de kişi 
başına sağlanabilen su potansiyeli 1640 m3 

civarındadır. Uluslararası  kriterlere göre 
bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi 
başına kullanılabilir su potansiyelinin yıllık 
3000 ila 10000 m3 arasında olması gerektedir. 
Bu ölçüte göre yıllık bazda 1000 metreküp 
altı olan ülkeler su  fakiri 1000 ila 3000 m3 
arasında suya sahip olan ülkeler su sıkıntısı 
çekmekte olan ülke olarak kabul edilmektedir. 
Türkiye’nin nüfusunun artmakta olduğu da 
düşünülürse Türkiye’nin yakın zamanda “su 
fakiri ülke” statüsüne düşeceğini söylemek 
yanlış bir öngörü olmaz.

Ülkenin tatlı su stoğunun %73’lük kısmını 
kullanan tarım sektörünün yapacağı tasarruf 
çok ciddi bir öneme sahiptir. Tarımda 
basınçlı su sistemlerinin kullanımı, akıllı 
tarım uygulamaları ve benzeri tedbirlerle su 
kullanımınınn verimli hale getirilmesi yeni 
günlerimizin en önemli konularındandır. 
Bu araştırma bu konuda uygulanabilecek 
çözümlerin araştırılması ve süreçlerin gözden 
geçirilmesi hedeflenmektedir. Bununla birlikte 
İmeceMobil’in bu soruna çözüm olarak 
getirdiği Uydu Destekli Sulama Servisi’ni de 
değerlendirmeye almayı hedeflemekteyiz.
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Metod
Araştırma üç etaplı olarak kurgulanmıştır. Öncelikle suyun tarımsal kullanımı üzerine veriler ve makaleler           
taranmıştır. Bu makaleler dikkatli bir biçimde incelenmiş ve bu incelemenin üstüne inşa edilen bir anket 
hazırlanmıştır. Anket soruları oldukça basitleştirilmiş ve sadeleştirilmiştir. Bu sayede üreticinin gerçek düşüncelerini 
anladığı biçimde ifade etmesine olanak sunulmuştur. 

Araştırmanın temelinde yer alan bu anket Türkiye sınırları içerisinde 120.000 kullanıcıya sahip olan İmeceMobil’in 
platformu üzerinden rastgele seçim modeli yoluyla 1100 kişiye uygulanmıştır. Bu sonuçlar derlenmiş ve ulaşılan 
sonuçlar üzerinden seçilen rastgele üreticiler ile irtibata geçilerek birebir görüşmeler gerçekleştirilmiştir. 
Araştırmanın yapıldığı demografik veriler Grafik 1’deki gibidir.

Birebir görüşmelerin ardından konunun uzmanlarına üretici iddiaları sorulmuş ve görüşmeler sonucunda 
oluşan tablo uzmanlarınca değerlendirilerek bir sonuç cetveli ortaya çıkarılmıştır. Bu metodun farkı şudur, 
literatürden yola çıkan sorunları üretici tecrübesiyle yeniden görmek, ardından üreticinin sorunlarına 
uzmanların bakışı ile yeniden yorum getirerek çözümde ortaya koyabilme kabiliyeti kazanmaktır. 

Hedefimiz sorunları en doğru şekilde tespit etmek ve çözümleri de açıklık ve cesaretle ortaya koyabilmektir. 

Grafik 1 - Araştırmanın Demografik Altyapısı

Yaş Cinsiyet İşletme Dağılım

Erkek; 81.6

Kadın; 
18.4

Bitkisel Üretim 
Tesisi; 56.727

Hayvansal Üretim 
Tesisi; 7.81118-24; 865+; 11

35-44; 26

25-34; 21
45-54; 34
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Dünya’daki Su Stresi Sorunu ve Tarım’a Yansımaları 
Dünya nüfusunun üçte biri su stresi olan kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yaşamaktadır. Bu 
stresin %75’i gelişmekte olan ülkelerde yaşamaktadır. Bu nüfusun; 2025 yılında 8 milyar kişiye, 2050 
yılında 10 milyar kişiye ulaşacağı ve nüfus artışının %90’ının gelişmekte olan ülkelerde olacağı tahmin 
edilmektedir.

FAO’ya göre yerkürenin üçte biri erozyon, tuzluluk, bitki besin maddesi ve organik madde kaybı, 
kirlilik ve betonlaşma nedeniyle verimsiz hale gelmiş durumdadır. Dünya arazilerinin %26’sına karşılık 
gelen 1,2 milyar hektar arazi yanlış tarımsal faaliyetler ve kullanım sonucu bozulma ile karşı karşıya 
kalmıştır. Uluslararası Toprak Referans ve Enformasyon Merkezi (ISRIC) tarafından karasal alanların 
%15’inin insan faaliyetleri sonucu çeşitli düzeylerde tahrip olduğu bildirilmiştir. Bozulan bu alanların  
%55,7’sinde su erozyonu, %27,6’sında rüzgâr erozyonu, %12,5’inde besin kaybı, tuzluluk, kirlilik, asitlik 
gibi kimyasal değişmeler, %4,2’sinde ise su baskını, sıkışma, çökme sorunu gibi fiziksel değişimler 
yaşanmıştır. Dünyadaki toplam alanın yaklaşık %46’sını kaplayan kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde 
sulanan alanların yaklaşık %50’sinde ise değişik düzeylerde tuzluluk sorunu vardır. 
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Yine, saatte 11 hektar arazinin Avrupa’da büyüyen şehirlerin altında kaldığı ve Avrupa topraklarının 
%22’sinin su ve rüzgâr erozyonundan etkilendiği bildirilmektedir.

Dünya genelinde yerinden taşınan toprak miktarı 0,5-2,0 ton/ha/yıl, kaybolan toprak miktarı ise                         
24 milyar ton olarak tahmin edilmektedir. Uluslararası uzmanlar sadece 60 yıl yetecek kadar üst toprak 
tabakasının kaldığını belirtmektedirler. Bu nedenle, toprak kaynaklarının sürdürülebilir yönetimi ve 
etkin kullanımı, gıda güvenliğinin ve dolayısıyla tarımın ana unsuru olması sebebiyle bütün dünyada, 
küresel ölçekte stratejik olarak gittikçe önem kazanmaktadır.

Birleşmiş Milletler Çölleşme ile Mücadele Sözleşmesi (UNCCD), araziyi karasal biyoüretken 
(bioproductive) sistem olarak tanımlamakta, sistem içinde bitki örtüsünü ve ekolojiyi de kapsamaktadır. 
Arazi verimliliği dinamiklerine ait göstergeler; küresel olarak 22 milyon km2 arazinin (bitki örtüsü ile 
kaplı arazi yüzeyi) verimliliğinin azalma eğilimine girdiğini ya da stres ve baskı altında olduğuna işaret 
etmektedir. Bu veriler küresel eğilimin %20 bitkisel üretim alanlarında, %16 orman alanlarında, %19 
çayır alanlarında, %27 mera alanlarında olduğunu göstermektedir. 

Ancak günümüzde hızlı ve bilinçsiz tüketim, yenilenebilir özelliğinden daha hızlıdır. Hayat için en temel 
unsurlardan birisi olan su, dünya yüzeyinin %71’ini kaplamakla beraber bu miktarın sadece %2,5’i 
içilebilir niteliktedir. Su tüketimi çok hızlı bir şekilde artarken dünyada çevre kirliliği ve sanayileşmeden 
dolayı temiz su kaynakları hızla azalmaktadır.

Kişi başına düşen su miktarı 1950 yılında 16.800 m3 iken, dünya nüfusunun yaklaşık 8 milyarı olmasının 
beklendiği 2025 yılında ise kişi başına su miktarı yaklaşık 4.800 m3 düşeceği tahmin edilmektedir. Su 
tüketimi ise 2025 yılında tarımda %17, sanayide %20 ve evsel tüketimde %70 daha artacaktır.

BM verilerine göre 1,4 milyar insan temiz içilebilir sudan mahrumdur. Su kıtlığı çeken bölgelerde 470 
milyon insan yaşamakta olup bu sayının 2025’te 6 kat artması beklenmektedir. Büyüyen nüfusa paralel 
olarak artan gıda ihtiyacı tarımsal kullanımdaki su oranını ciddi düzeyde arttırmıştır. Dünya ortalaması 
%70 düzeyinde olan tarımsal su tüketimi az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde %82 düzeyine kadar 
çıkmaktadır. Mevcut su potansiyeli bu yüksek artışı karşılamada yetersiz kalacaktır. Daha iyi kalitede 
daha fazla tarımsal ürünün daha az su kullanılarak üretilmek zorunda olması, tarım sektörünün zorlu 
bir döneme girdiğini göstermektedir.

Yenilenebilir bir kaynak olan su, sürdürülebilir kalkınma hedeflerinin de temelinde yer almaktadır. 
Tarım ve kırsal kalkınmanın, küresel gıda güvenliğini sağlamada ve fakirliği azaltmada hayati rol 
taşıdığı ve doğal kaynakların sürdürülebilir kullanımına önemli oranda katkı sağlayacağı bu bağlamda 
özellikle vurgulanmaktadır. G20 ülkeleri; toprak, orman ve su kaynaklarını korumak ve uygun 
kullanımına olanak sağlayan en iyi tarım uygulamalarını çoğaltmak, sürdürülebilir tarımsal kalkınma 
için teknolojiyi uygunlaştırmak, deneyim alışverişi yapmak ve bilgi paylaşmak amacıyla uluslararası 
topluluklar tarafından yapılan çalışmaları da desteklemektedirler.

2 UNCCD Global Land Outlook, First Edition, 2017. UNCCD Global Land Outlook, First Edition, 2017.
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Araştırma sırasında görülmüştür ki aslında su 
verimliliği dünya genelinde benzeri sıkıntılardan 
ötürü arttırılmaktadır. Tarımda su verimini 
arttırmak, tipik olarak yetersiz politikalar, büyük 
kurumsal düşük performans ve finansman 
kısıtlamaları ile zorlaşmaktadır. Kritik kamu ve 
özel kurumlar (tarım ve su bakanlıkları, havza 
yetkilileri, sulama kurumları, su kullanıcıları ve çiftçi 
örgütlerini kapsayan) genellikle işlevlerini etkin bir 
şekilde yerine getirmek için elverişli ortamdan ve 
gerekli kapasiteden yoksundur.

Örneğin, havza yetkilileri genellikle su tahsislerini 
uygulama ve paydaşları bir araya getirme 
konusunda sınırlı bir yetkinliğe sahiptir. Sulamayı 
geliştirmekle görevli kurumlar genellikle kendilerini 
daha büyük ölçekli planlarla sınırlarlar ve küçük 
ölçekli özel finansman ve sulama yönetimi için 
fırsatlar geliştirmek yerine kamu sektörü temelli 
yaklaşımlara güvenme eğilimindedirler. Bunu 
şöyle düşünebiliriz, çiftçinin kendi sulamasını 
finanse etmek yerine baraj inşa etmek sulamayı 
geliştirmekle görevli kişiler için daha cazip bir 
yatırımdır.

Tarımda Su Kullanımında Yaşanan Zorluklar ve 
Bu Zorluklarla Mücadele Perspektifi

Ayrıca, çoğu hükümet ve su kullanıcısı, sulama ve 
drenaj sistemlerinin bakımına yeterince yatırım 
yapmamaktadır. Yetersiz yönetim ve işletim, hali 
hazırda yapılan yatırımların performanslarının 
düşmesine ve ardından rehabilitasyon belki de 
yeniden inşaya sebeb olmaktadır. Bütün bunların 
temel nedenlerinden birisi kamusal sulama 
sistemlerinin bakımının ihmal edilmesidir. Ar-Ge 
sistemlerinin bakımı için yeterli fon sağlanamaması, 
sektörde yaygın olarak görülen “yap-ihmal-
rehabilite-ihmal” döngüsüne neden olmuştur.

Yukarıdaki mevcut kısıtlamalar göz önüne 
alındığında, tarımsal su yönetimi sektörü şu 
anda kendisini modern ve sürdürülebilir hizmet 
sunumuna doğru yeniden konumlandırma 
sürecindedir. Esnek su hizmetleri ve sürdürülebilirlik 
inşa etmek için tekil bir su yaklaşımı önermektedir. 
Su kaynaklarının korunması, aynı zamanda su 
ile ilgili daha geniş sosyal ve ekonomik etkilerle 
ilgili risklerin yönetilmesi gibi konular hali hazırda 
sorun yaratmaktadır. Bu dönüşüm ancak daha  
şeffaf hesap verilebilir politikalar ile gerçekleşebilir 
durumdadır.
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Basınçlı Sulama Sanayicileri Derneği’nin 2020 yılında yayınladığı su projeksiyonuna göre hali hazırda 
82 milyon olan ülke nüfusumuz 2050 yılında 95 milyona ulaşacaktır. Devlet su işlerinin 2020 tarihli 
faaliyet raporuna göre Türkiye’de 2019 yılında sulanabilir tarım arazisi toplam tarım arazilerimizin 
%27’sini oluşturuyor. Aynı yılda OECD ülkelerindeki ortalama %38’dir. Bu noktada halen daha arazi 
kullanımı ve kaynakların verimli kullanımı konusunda oldukça geride olduğumuz gerçeği göze 
çarpıyor.

Sulu tarım arazilerinde sulama yöntemleri datalarında farklılık arz ediyor. Yapmış olduğumuz araştırmada  
geleceğe dair umut veren bir sonuçla karşılaştık. Bizim bu araştırmayı yaptığımız grup ortalama çiftçi yaşına 
göre biraz daha genç bir kitleden oluşuyor. Bu da tarımın geleceğinde damla sulama sistemlerinin daha 
etkin bir şekilde kullanılacağını düşündürmüştür: 

Ülkemizde Tarımda Su Kullanımı

Su Kullanımındaki Durum

Türkiye’de tıpkı dünyada olduğu gibi sektörel kullanım bazında tarım yine lider konumundadır. Tatlı 
suyun büyük bir kısmı tarım sektöründe kullanılmaktadır. Grafik 2’de Türkiye’de ve Dünya’da sektörel su 
kullanımını daha net bir biçimde görebiliriz. 

Grafik 2 - Dünya’da ve Türkiye’de Suyun Sektörel Kullanımı

Soru 1 

Hangi tip sulama kullanıyorsunuz?

 4 DSİ’ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Yöntemleri, 2018-2019

d) Otomasyonlu 
Sulama; 0.1

a)Salma 
Sulama; 24.4

b)Yağmurlama; 
29.2

c)Damlama;
 46.3

Dünya Grafiği Türkiye Grafiği

Evsel Kullanım; 12

3Dünya’daki Sektörel Dağılım Grafiği: Kaynak: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü,
Türkiye’deki Sektörel Dağılım Grafiği: Kaynak: Tema

Evsel Kullanım; 11

Gıda Tarım; 
69

Endüstri; 
19

Gıda Tarım; 
73

Endüstri; 
16
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Ülkemizde özellikle çevre konusunda çalışmalarıyla tanınan TEMA’nın sulama sistemleri konusunda 
paylaştığı data ve basınçlı sulama sistemleri sektörünün derneği olan BASUSAD’ın konu ile ilgili paylaştığı 
verileri Grafik 3’te görebilirsiniz. İki data arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır.

Grafik 3 - Türkiye’de Sulama Sistemlerin Dağılımı

Tablo 1 - DSİ 2020 Faaliyet Raporu

BasusadTema

Damla ; 1 Damla; 5
Yağmurlama; 17 Yağmurlama; 20

Salma Sulama; 
82

Salma Sulama; 
75

Bütün bunların yanı sıra Devlet Su İşleri’nin yayınladığı 2020 faaliyet raporunda DSİ tarafından su verilen 
sahalarda sulama yatırımlarını Tablo-1 de inceleyebilirsiniz. 

Sulama sistemlerindeki rakamsal kargaşa 
konusunda görüşüne başvurduğumuz Netafim 
Türkiye Satış Müdürü  Okan Başaran bu farklı 
veriler ile ilgili şunu not düştü:  “Damla sulamada 
rakamların bu kadar karmaşık olması üreticilerin 
plansızlıkları nedeniyledir. Meyve bahçelerinde 
damla sulama sabit kalabiliyor fakat özellikle 
bitkisel üretimde ürün geçişleri nedeniyle yer yer 
farklı rakamlara ulaşabiliyoruz. Bir sene önce mısır 
ekmiş üretici buğday ektiğinde sistemi söküyor” 
beyanında bulundu. Bununla birlikte ülkemizde bu konu ile ilgili resmi bir veri paylaşımı bulunmuyor. 
DSİ’nin paylaştığı datalar devlet üretim çiftlikleri büyük çaplı bazı üretici birliği arazilerini kapsıyor. Fakat 
ülkemizde genel olarak çiftçilerin kullandıkları sulama sistemlerine dair bir veri bulunmuyor.

Görüştüğümüz Z Bey ise bu süreci doğruluyor. Z Bey çok büyük bir arazisi olsa da arazinin şartları ile ilgili 
yeterli bilgisi bulunmadığı için sıklıkla ürün değiştirdiğini bunun da onu oldukça zorladığını not düştü.5 
 5 2500 dönüm arazisi var.Suyu  400mye yaptığı sondaj ile alıyor.Buğday mercimek, arpa, mısır, pamuk tarımı yapan Z bey İmeceMobil Gübre Servisi kullanıcısı bu görüşmeyi yaptığımız zamanlarda sulama servisini 
beklediğini dile getirmişti.
 6 TarlaSera Dergisi 2021 Mayıs Sayısı Kapak Dosyası

NOT: *DSİ’ce İşletilen tarifeli ( işletme ve bakım ücreti alınan ) sulamalar ve işletme- bakım yönetim sorumluluğu faydalananlara devredilmiş olan 1000 ha ve 1000 ha’dan daha büyük olan 
sulamalardaki sulama sistemleri ve uygulanan sulama yöntemleridir.

4.4. DSİ’ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Yöntemleri, 2018-2019

Sulama Yöntemlerine Göre Toplam Sulanan Alan
Yüzeysel 

Yöntemlerle 
Sulanan Alan

Yıllar

ha

945,412

1,020,441

320,623

356,484

266,410

280,709

2018

2019

ha ha ha%

61.7

61.6

20.9

21.5

17.4 1,532,445

16.9 1,657,634

% %

Yağmurlama 
Yöntemiyle 

Sulanan Alan

Damla Sulama 
Yöntemiyle 

Sulanan Alan

Toplam 
Sulanan 

Alan
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Kuraklık sahadaki üreticiyi etkiliyor. Rekoltelerde henüz öngörülemeyen ve ölçülemeyecek bir 
düşüş tahmini gerçekleştiriliyor. Henüz bu noktada veri sağlamak için erken bir durumdayız. Belki 
de bu raporun tekrarlarında bu sorunları daha net görebileceğiz fakat zaten yukarıda da özellikle 
vurguladığımız su fakiri ülke olma noktasına yaklaştığımız şu günlerde suyun tarımsal olarak 
verimli kullanılması önem kazanıyor. 

Soru 2

Türkiye’de sulama sistemleri ile ilgili verilerin sonucunda elde ettiğimiz en güçlü çıkarım vahşi sulamanın 
halen en çok kullanılan sulama sistemi olduğudur. Bu da aslında su israfına sebep olan bir durumdur. 
Türkiye tarımının önde gelen ürünleri buğday, şeker pancarı, arpa, mısır, patates, pamuk ve ayçiçeğidir. 
Diğer taraftan özellikle yetişme süreleri boyunca pamuk 700-1300 mm, ayçiçeği 600-1000 mm,                                                   
mısır 500-800 mm ve şeker pancarı 550-750 mm suya ihtiyaç duymaktadır. Tarımsal üretim su ihtiyacını 
%53 oranında yüzey su kaynaklarından %38’ini ise yeraltı sularından sağlıyor. Türkiye’de 28 milyon hektar 
tarım alanının sadece %5,6 milyon hektarında sulama gerçekleştiriyor.6

Özellikle bu yıl tarımsal kuraklık noktasında pek çok uyarı ile karşılaşan Türkiye için sulama sistemleri çok 
ciddi önem kazanmaktadır. Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Sayın Bertan Balçık ile yaptığımız görüşmede 
Aydın Söke havzasındaki kuraklığın oldukça ciddi boyutlara ulaştığını belirten Balçık “daha şimdiden 
elimizdeki su stoğu Ağustos 15 seviyesine düştü.“ diyerek kuraklığın geldiği son noktayı belirtti. Bu 
kuraklıkla ilgili çiftçilerimize sorduğumuz soruların sonucunda şöyle bir sonuca ulaştık: 

Yaşadığınız bölge tarımsal kuraklıktan ne ölçüde etkileniyor?

a)Herhangi bir etkisini 
görmüyorum; 11.8

b)%25’in altında verim 
kaybına yol açıyor; 16.5

d)Artık bu konuda ciddi 
desteğe ihtiyacımız var; 

34.9

c)Ciddi verim 
kaybına neden oluyor; 

36.8
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Örnek Dosya Pamuk

Aydın-Söke havzası Türkiye’de pamuk için oldukça önemli bir bölgedir. Bu bölgede geçmişte yaşanan 
kuraklık tecrübeleri üreticiyi yeni tedbirler almaya mecbur kalmıştır. Bu dosyaya yer vermemizin sebebi 
Ulusal Pamuk Konseyi Başkanı Bertan Balçık ile yaptığımız görüşmede bahsettiği tedbirlerin bir tecrübe 
sonucu oluşturulmuş olmasıydı. Bu tecrübeler neticesinde bir üretici birliği olan Ulusal Pamuk Konseyi ve 
Ziraat Odaları’nın gerçekleştirdiği işbirliği bu tedbirleri ortaya çıkarmış. Üreticiler de uyum sağlamış ve 
ekim yaptıkları alanı azaltsa da verimde artış bekleniyor.

Pamuk Tarımında Kuraklığa Karşı Alınabilecek Önlemler  
Kısa Vadeli Çözüm Önerileri

Toprak İşleme: Toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama toprak neminin en uygun olduğu zamanda 
yapılmalıdır. 

Tohum Yatağı Hazırlığı:

A- İlkbaharda çizelle veya goble (ağır) diskaro  ile toprak işlemesi yapılacaksa bu işlemenin ardından 
keseklerin parçalanması ve yabancı otun öldürülmesi amacıyla, mümkün olduğu kadar az sayıda ve 
yüzeysel olarak toprak işlemesi yapılmalıdır. Bu anlamda, çekilen diskaro sayısı azaltılmalı; merdane, 
tırmık ve kombine aletlerle tohum yatağı hazırlanmalıdır.

B- Sonbaharda pullukla toprak işlemesi yapılmışsa ilkbaharda toprak işlemesi ve tohum yatağı hazırlığı 
merdaneli rototiller ile bir defada yapılabilir.

Toprak nem kaybının en az olacağı saatlerde işlenmelidir (örneğin; toprak işlemesi gece yapılmalıdır.)

Çıkış Sonrası Toprak İşleme: Kök bölgesindeki fazla nemi uzaklaştırmak amacıyla,önceki yıllarda ekimden 
kısa süre sonra yapılan çizel ile sıra arası toprak işlemeden mümkün olduğu kadar kaçınılması veya bu 
işlemi yapmak zorunlu ise açılan çizilerin çapa makinesi ile hemen kapatılması gerekmektedir. Ara çapa 
makinası ile toprağın yüzeysel olarak işlenmesi, böylelikle bitki kökündeki yaralanmaların önlenmesi ve
yabancı otların öldürülmesi sağlanmalıdır.
 7 Araştırma için yapılan görüşmeden
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Yabancı Ot Mücadelesi: Ekim öncesi ve sonrasında yabancı otlar tarafından topraktaki suyun kullanılması 
engellenmelidir. Toprak işleme azaltılacağı için pamukla nem açısından rekabete girecek yabancı otların 
mücadelesinde herbisit uygulaması daha dikkatli yapılmalıdır.  

Çapalama: Çapalama sırasında çapa makinesi ile toprağın yüzeysel olarak (mümkün ise 2-3 cm 
derinliği geçmeyecek şekilde) çapalanması, kesilen yabancı ot parçalarının toprağa karıştırılmadan örtü 
materyali olarak toprak yüzeyine bırakılması veya mekanik çapadan vazgeçilerek yabancı otun herbisitle 
öldürülmesi sağlanmalıdır.

Sulamanın ardından toprak neminin korunması amacıyla, toprak tava geldiğinde vakit geçirmeksizin, 
çapa makinası kullanılarak bitkinin kök sistemine zarar vermeyecek şekilde, yüzeysel olarak (mümkün ise 
2-3 cm derinliğinde) toprak işlemesi yapılmalıdır. Böylelikle kapilarite kırılacak ve toprak neminin kaçması 
engellenmiş olacaktır.

Uygun Çeşit Seçimi: Kuraklığa dayanıklı olduğu bilinen orta geçci pamuk çeşitlerinin tercih edilmesi.

Bitki Sıklığı: Su kullanım etkinliğinin artırılması amacıyla seyreltme esnasında sıra üzerindeki bitki sayısının 
azaltılması.

İlk Sulama Zamanı: Suyun kısıtlı olduğu alanlarda ilk sulama zamanının bitkinin stres koşullarına 
alıştırılması amacıyla mümkün olduğu kadar geciktirilmesi gerekir.

Ancak kendi imkânları ile sulama yapabilecek alanlarda meyve dalı oluşumunun olumsuz yönde 
etkilenmemesi amacıyla ilk sulamanın daha erkene alınması uygun olacaktır.

Sulama Şekli: Bölgede özellikle karık sulama tercih edilmelidir. Tava usulü sulamadan kaçınılmalıdır. 
Uzun vadede ise damlama sulama uygulamasına geçilmelidir.

Sulama Sayısına Göre Öneriler:

A- İki Kez Sulama Yapılacaksa;

1. İlk sulamanın beyaz çiçekler görülmeye başladığında yapılması,

2. İkinci sulamanın beyaz çiçeklerin görülmesinden 3-4 hafta sonra, çiçeklenmenin en yoğun olduğu 
dönemde yapılması

B- Üç Kez Sulama Yapılacaksa; 

1. İlk sulamanın beyaz çiçekler görülmeye başladığında yapılması,

2. İkinci sulamanın beyaz çiçeklerin görülmesinden 3-4 hafta sonra, çiçeklenmenin en yoğun olduğu 
dönemde yapılması,

3. Uygun bir yıl olmaması durumunda bitkinin büyümesini geriletici uygulamalardan kaçınılmalıdır.
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Neler Verimlilik Sorunları Yaratıyor

Yaptığımız görüşmelerde tarımsal su kullanımı ile ilgili şöyle temel sorunlar tespit ettik:
 
1. Çiftçiler Damla Sulama Yatırımı Yap(a)mıyorlar

Yaptığımız çalışmada damla sulama kullanmadığını beyan eden çiftçilere niçin bunu kullanmadıklarını 
sorduk: 

Araştırmamıza katılan çiftçilerin %62’si finansal yetersizliği gerekçe göstermişler. Sulama teknolojilerine 
güvenmeyen %5.6’lık bir kitle var ve %32’si ise bu tarz bir yatırıma ihtiyaç duymadıklarını belirtmişler. Bu 
aslında bize şunu gösteriyor; ülkemizde sulama yatırımları için her ne kadar son dönemde bu konuda 
verilen destek ve hibelere rağmen bu teknoloji halen pahalı teknoloji statüsündedir. Bunun sebeplerini 
sorduğumuz sayın Bertan Balçık “ Türkiye’de özellikle açık kanal ve kanalet tarzı sulama sistemleri tarlalara 
geliyor. Bu sistemlerde %40’lık bir su kaybının yanı sıra kirlilikte oluyor damlama sistemleri için gerekli 
yatırımı yapmanın önüne bir de filtrasyon maliyetleri ekleniyor. Bu da sorun yaratıyor ifadesini kullandı.” 
Bu soruyu ayrıca bir de Netafim Türkiye’den Okan Başaran’a yönelttik: “Büyük araziler için bu geçerli 
olmasa da 5-6 dönümlük tarlalar için bu ciddi bir sıkıntı olabilir.” notunu düştü.

Araştırmamıza katılan çiftçilerin neredeyse üçte biri yeni yatırım ihtiyaçlarının olmadığını beyan ettiler. 
Derinlemesine görüşmeler de buna dair farklı sebeplere rastladık. Kimileri hali hazırda damla sulama 
sistemleri kullandığını söylediler. Ancak çoğunlukla yeni teknolojilerin faydasına inanmama, susuz tarım 
gerçekleştirme gibi gerekçelendirmeler yaptılar. Bununla birlikte bizim seçtiğimiz örneklemde normal 
çiftçi ortalama yaşından daha genç bireylerin daha çok damla sulama kullanması geleceğe dair ümit 
veriyor.

Soru 3

Sulama konusunda yeni yatırımlar yapmıyorum çünkü:

c)Sulama teknolojilerine 
güvenmiyorum; 5.6

a)İmkanlarım 
bence yeterli; 

32.3

b)Finansmanım yok; 
62.1

2. Çiftçiler Danışmanlık Almıyor

Sulama aslında bitki sağlığı açısından oldukça hayati bir öneme sahip olmasına rağmen çiftçilerin bu 
konuda danışmanlık hizmeti almadığını gözlemledik. Araştırmamızda bu konuyla alakalı iki soru yönelttik. 
Bunun sebebi ise bir çeşit tutarlılık testi gerçekleştirmekdir.
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Soru 4

Soru 5

Sulama konusunda danışmana ihtiyacım yok çünkü:

Sulama programınızı neye göre belirliyorsunuz?

c)Tecrübem var; 
49.1

a)Ziraat mühendisi ile 
çalışıyorum; 14.1

d)Gerek görmüyorum;
 20.5

b)İmeceMobil ile 
çalışıyorum; 16.3

a)Yılların 
tecrübesi; 

38.9

d)Elimdeki 
imkanlar 

çerçevesinde 
şekilleniyor;

49.1

b)Danışmanım var; 4

c)İmeceMobil servisini 
kullanıyorum; 8
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Uzmanlarla yaptığımız görüşmelerde saha gözlemlerini sorduğumuzda birkaç nokta oldukça dikkat 
çekiciydi . Ayrıca derinlemesine görüşme yaptığımız çiftçiler de bu sonuçları doğrular nitelikte konuştular. 
Görüştüğümüz üreticilerden biri geçmiş dönemde pek çok artezyen kuyusu açmak zorunda kaldığını 
bunun sebebinin ise onu yönlendiren ziraat mühendisi olduğunu iletti. Yaptığı sulama programı        
nedeniyle su yetişmeyince pek çok sıkıntı yaşamış.8

a) Geçmişte yaşanan acı tecrübeler nedeniyle ziraat mühendislerine güven olmayabiliyor. Özellikle belli 
dönemlerde çiftçilerin karşılaştıkları mühendislerin yanlış reçeteleri üreticiyi tarımsal danışmanlıktan 
soğutmuş durumda.

b) Farklı bir nedense üreticinin sabırsızlığı olabiliyor. Tarımsal üretimde finansal okuryazarlık noktasında 
sıkıntılar ve tarım sektöründe durumlar çiftçiyi sonuç almada daha aceleci bir tavra sürüklüyor. Bu durumda 
da danışmanın çözümü ne kadar etkili olsa da emek yok oluyor ve danışmanlık bir işe yaramamış oluyor.

3. Devlet Yatırımlarının Yer Yer Yetersiz Kalıyor Olması 

Dünya’da çok hızlı bir biçimde yapılan sulama yatırımları ve su taşıma sistemleri yeraltına indiriliyor. 
Bunun sebebi ise özellikle su yüzeyinde yapılan kanalların buharlaşmalar nedeniyle verimsiz sistemler 
olmasıdır. Türkiye’de halen daha Klasik Sistem ve Kanaleti sistemlerin su taşıma hatlarının çoğunlukla 
kullanıldığını görüyoruz. Tablo 2’de bu konuda yapılan yatırımları detaylı olarak görebilirsiniz.

Aslında DSİ bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Mevzuatlar hazırlanıyor. OECD ve Dünya Bankası ile 
birlikte daha verimli su kullanımına yönelik çok ciddi çalışmalar gerçekleştiriliyor ve mevzuatlar sıklıkla 
güncelleniyor. Bu konudaki temel yasal mevzuatları ve çalışmaları hızlıca özetleyecek olursak: 

Tablo 2 - DSİ’ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Sistemleri, 2018-2019 

4.3. DSİ’ce Geliştirilen Sulamalarda Uygulanan Sulama Sistemleri, 2018-2019

Sulama Sistemlerine Göre  Sulama Alanı

Klasik SistemYıllar

ha

866,106

872,884

927,768

923,357

649,729

708,587

2018

2019

ha ha ha%

35.4

34.8

38.0

36.9

26.6 2,443,603

28.3 2,504,828

% %

Kanaletli Sistem Borulu Sistem Sulama Alanı

NOT: * DSİ’ce İşletilen tarifeli ( işletme ve bakım ücreti alınan ) sulamalar ve işletme- bakım yönetim sorumluluğu faydalananlara devredilmiş olan 1000 ha ve 1000 ha’dan daha büyük olan 
sulamalardaki sulama sistemleri ve uygulanan sulama yöntemleridir.

8 34 yaşında Bursa Yöresinde zeytin ve çeşitli meyve sebze üreten bir çiftçi olan Bay X bunu dile getirdi. Biz Bay X’e İmeceMobil aracılığıyla ulaştık. KVKK nedeniyle ismi yerine rumuzunu kullanıyoruz.
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Ana Politik Yaklaşımlar

11. Ulusal Kalkınma Planı (2019-2023), su kullanım verimliliğindeki iyileştirmeleri artırmayı, kurumsal 
düzenlemeleri hızlandırmayı ve sulama yatırımlarını geliştirmeyi hedefliyor.

Ulusal Su Planı (2019-2023), temel olarak yeni su kaynakları bulunup sunulmadan önce mevcut su 
kaynaklarının verimli, rasyonel ve sürdürülebilir kullanımını sağlamayı amaçlamaktadır.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, Türkiye’deki su kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve kullanımına 
ilişkin genel su kaynakları politikalarından sorumludur. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ), sulama 
şebekelerinin tüm işletme ve bakım sorumluluğunu Su Kullanıcı Kuruluşlarına devreder.

Su Miktarı Konusunda Alınan Tedbirler 

Türkiye’nin 8. (2001-2005) ve 9. (2007-2013) Ulusal Kalkınma Planlarında su yönetimi ile ilgili bir takım 
hedefler yer almıştır. 10. Ulusal Kalkınma Planına Dayalı (2014-2018), “Tarımda Suyun Etkin Kullanımı 
Eylem Planı”, su depolama ve sulama şebekeleri için merkezi izleme tesisleri kurmayı amaçlamıştır.

Su Yönetimi Genel Müdürlüğü, 2016 yılından itibaren ekonomik, sosyal ve çevresel faydaları dikkate 
alarak su kullanımını ayarlamak amacıyla “Sektörel Su Tahsis Planları”nı uygulamaya başlamıştır.

Nehir Havzası Yönetim Planları, hem baskıları belirleyerek hem de önlemleri tanımlayarak baskıların su 
kütleleri üzerindeki olumsuz etkilerini korumak ve en aza indirmek için hazırlanmaktadır.

Su Kalitesi Konusunda Alınan Tedbirler

2009’dan önce, tehlikeli maddelerin suya deşarjı, kullanım amaçlı yüzey suyunun kalitesi ile ilgili AB 
yasal çerçevesine uygun bir dizi yönetmelik kabul edildi. İçme suyunun çıkarılması ve suyun tarımdan 
kaynaklanan nitrat kirliliğine karşı korunmasına dair çalışmalar başlatıldı.

2015 yılında, tarımsal ve diğer arazi kullanım faaliyetleri ile kirlenen su kütlelerinin havzaları olan nitrata 
hassas su toplama alanları belirlenmiştir. Türkiye topraklarının yaklaşık %50’si nitrata karşı hassas su 
toplama alanları olarak tanımlanmıştır. Ayrıca, 2022 yılına kadar nitrata hassas su toplama alanlarında 
nitrata hassas bölgeler belirlenecektir. Bu alanlar, Hassas Su Kütleleri ve Bu Su Kümelerini Etkileyen 
Alanların Belirlenmesi ve Su Kalitesinin İyileştirilmesi Hakkında Yönetmelik’te listelenmiştir.

2016 yılında 133 pestisit, ilgili çevre kalite standartları ile birlikte “Yüzey Suyu Kalitesi Yönetmeliği”nde 
spesifik kirleticiler olarak listelenmiştir. Pestisitleri ve ilgili çevresel kalite standartlarını içeren 45 öncelikli 
madde daha sonra AB Su Çerçeve Direktifi uyarınca Yönetmelik’e eklenmiştir. Yönetmelik hükümlerine 
göre, tüm yüzeysel su kütlelerinde bu çevresel kalite standartları sağlanmalıdır. Fakat yine de görünen 
o ki tüm bu politik faaliyetlere rağmen yapılan yatırımlarda halen OECD ortalamasını yakalamış değiliz. 

4. Kirlilik ve Kuraklıkla Mücadelede Yetersizlik

OECD 2019 yılında yayınladığı Türkiye Tarımsal Su Politika özetinde Türkiye’nin yüzey su kaynaklarının 
%20’sinin nitrat kaynaklı olarak kirlendiği bildirilmektedir. Nitrat kirliliği tarımsal pestisit kullanımın ve 
hayvancılık kaynaklı kirleticilerin suya karışmasından kaynaklanmaktadır. Bu konuda her ne kadar alınan 
önlemler arttırılsa da etkili sonuç almada yetersiz kalmaktadır. 

Yukarıda paylaştığımız sulama tesisleri inşasındaki eksiklikler kuraklıkla mücadelede ülkemizi zorda 
bırakmaktadır. OECD’nin 2020 politika özetinde ise Türkiye’nin gelecekte su ihtiyacının artacağı gibi 
iklimsel olarak kuraklıkların da Türkiye’yi beklediğini söylemiştir.9 

9 Gruère, G., M. Shigemitsu and S. Crawford (2020), “Agriculture and water policy changes: Stocktaking and alignment with OECD and G20 recommendations”, OECD Food, Agriculture and Fisheries Papers, No. 144, 
OECD Publishing, Paris, http://dx.doi.org/10.1787/f35e64af-en
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Çözüm
Genelde ülkemizde su verimliliği nasıl arttırılır sorusuna teknik cevaplar verilebilir fakat biz  bu araştırma 
sırasında bambaşka bir sonuca ulaştık.  Temelde şöyle detaylar karşımıza sıklıkla çıkmaktadırlar: 

•   Sulama miktarı ve zamanı konusunda teknolojik çözümlerin yaygınlaştırması gerekmektedir.

•   Sulamada akılcı su tarifesi uygulanarak su kullanıcılarının katılımı arttırılmalı,

•   Yasal düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı;

•   İşletme ve bakım hizmetlerinin sıklığının arttırılmalı,

•   Suyun tarlaya ulaştırılacağı hatları yer altına inşa ederek buharlaşma ve diğer kayıpların en aza indirilmeli,

•   Damla sulama gibi basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı,

•   Su dağıtım planlaması ve sulamanın sağlanması

•   Sulama konusuna yön veren kamu birimleri modern teknoloji konusunda eğitmeli,

•   Performansı en üst düzeye çıkarmak için sulama  sistemlerinin hibe ve teşviklerle yaygınlaştırılmalı,

•   Ürünlerin ve diğer tarımsal planlamaların  dikkatle takip edilerek suyun verimliliğinin kontrol edilmesi pek 
çok kaynağın ve uzmanın bulduğu teknik çözümleri oluşturmaktadır.10

 10Cakmak, Belgin & Unver, Olcay & Akuzum, Turhan. (2004). Agricultural Water Use in Turkey. Water International - WATER INT. 29. 257-264. 10.1080/02508060408691776.
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Gerek devlet gerekse paydaşlar Türkiye’de bu tedbirlerden  oldukça haberdar bir görüntü çizmektedir. 
Fakat arka planda çözülemeyen teknik sıkıntılar ve bir türlü üstesinden gelinemeyen bazı durumlar 
mevcuttur. İnsan faktörü teknolojik yeniliklere ya inanmamakta, bilimin gerektirdiği  bazı tedbirlere 
mesafe koymakta yahut bu yatırımları yapacak finanstan mahrum olduğu için sıkıntı yaşamaktadır. 
Yani özetleyecek olursak tarımda insan faktörü genel olarak görmezden gelinse de pek çok hadisenin 
temelinde bizatihi bu durum vardır. 

Yaptığımız pek çok görüşmede üreticilerin ekinleri ekme sürecinde dahi plansız hareket ettiği 
görülmektedir. Bunun temelinde çiftçinin güttüğü ekonomik kaygılar büyük yer tutmaktadır. Her sene 
daha karlı gözüken ekini ekim-dikim yapan çiftçilerimizin bu kaygısını yaratan en büyük unsurlardan biri 
de yine sulamadır. Kanaletler, yahut kanallarda yapılan kavgalar, yapılamayan yatırımlar gibi sebeplerle 
düzenli artezyen vurmak, çok su harcamak gibi sebepler üreticinin geçim  kaygısını arttırmaktadır. 
Dolayısıyla makul bir programla yapılacak sulama faaliyeti ve yaratacağı tasarruf bu noktada da çiftçiyi 
rahatlatacak bir sonuç yaratacaktır. 

Damla sulama sistemlerinin ilk yatırım maliyetleri de yer yer çiftçiye yüksek gelmektedir. Ama yapılan 
araştırmalar göstermektedir ki damla sulama hem sebep olduğu tasarruf hem de arttırdığı verim 
nedeniyle üreticiyi süreç içerisinde kara geçirme potansiyeli oldukça yüksek bir sulama yöntemidir. 
Bununla birlikte yapılan plansız ekimler, yer yer bu ilk yatırım maliyeti yüksek sistemin sökülmesine de 
yol açmaktadır. Tarım planlama ve yüksek dikkat isteyen bir yatırımdır. Çünkü ürünlerin üretim süreleri 
yüksektir ve bazı hatalar zamanlama olarak çok ağır maliyetlere sahip olabilir.  Dolayısıyla ülkemiz 
çiftçisini planlı üretime de teşvik etmemiz gerekmektedir. 

Çiftçimizin danışmanlık hizmetine mesafesi de oldukça dikkat çekici bir diğer konuyu oluşturuyor. 
Danışmanların konuyu bilmedikleri, onları kandırdıkları yahut onların çok pahalı oldukları birebir 
görüşmelerimizde sıkça dile getirilen bir konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Bütün bunlar bu ikili 
ilişkinin maliyetinin düşmesini ve bir güven ilişkisini ortaya çıkaran bir değer olarak karşımıza çıkıyor.
Tüm bunların çözümü konusunda oldukça önemli bir öneri olarak üretici birliklerinin kurulması 
düşünülebilir. Bu birlikler hizmet alım süreçlerini denetleyerek ve üretim planlaması gerçekleştirerek 
hem danışmanlık maliyetlerini düşürecektir hem de danışmandan alınacak hizmetin kalite kontrolünü 
gerçekleştirecektir.

Yukarıda örnek dosya olarak verdiğimiz “Pamuk Konusu” buna oldukça işler bir örnektir. 2007-2008 
yılında yaşanılan kuraklık bu sene yaşanacak kuraklık için alınacak tedbirlerin işler hale gelmesi 
noktasında önemli bir devrim yaratmıştır. Bu sayede süreç en az yarayla atlatılabilir hale gelmiştir. 
Fakat üretici birliklerinin kurulması kısa vadede mümkün olabilecek bir durum değildir. Var olanların da 
tecrübe kazanması ve işler hale gelip pamuk konusunda olduğu gibi hareket edebilmeleri zamanı ve 
tecrübe gerektirecektir. Bütün bunların yanı sıra tarım-gıda konusundaki teknolojik süreçler bu sorunun 
çözülmesinde en kısa vadeli çözümler olarak karşımıza çıkıyorlar. Danışmanlık hizmetleri ve süreçlerini 
otomatize etmeye ve verilerden yola çıkarak en doğru bilgiyle sulama programları hazırlamaya 
çalışmakta olan yapay zeka uygulamaları oldukça önemli bir şekilde öne çıkmaya başladılar. Tarım 
sektöründe faaliyet gösteren pek çok kurum bu çözümleri müşteri portföylerine sunmaya başladığı 
günlerden geçiyoruz. Bu yolla danışmanlık maliyetleri daha makul seviyelere gelmektedir. 
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Ayrıca otomatize edilmiş sistemlerin ürettiği veriler çok daha güvenilir gelmektedir. Bu yüzden bu tip 
sistemler üreticimizi daha ucuz maliyetli bilgi sağlayacaktır. Örneğin bu uygulamalardan birisi olan 
İmeceMobil’in web sitesinde yer alan “Kuraklık Nasıl Önlenir” başlıklı blog yazısında:

“Elimizde sınırlı bir kaynak var. Bu kaynağı günümüz uydu, yapay-zeka, derin öğrenme vb. teknolojileri 
kullanarak damla damla hesaplayıp, çiftçilerin anlayabileceği ve uygulayabileceği dijital tarım   
uygulamalarından verilmesi gerekir. Mevcutta bu tip servisler var ancak çok karmaşık ve çiftçilerin 
anlayabileceği netlikte değil. Eğer çiftçilerimize ne zaman ve ne kadar sulaması gerektiğini istedikleri 
tarihlerde de bu hesaplamaya veri girişlerini yaptırabilirsek yukarıda saydığımız maddelerden çok daha 
büyük bir iş başarmış olacağız. Dijital tarım uygulamaları bu sistemi geliştirip çiftçilerimize iletilirse 
%45’lere varan su ve enerjinin yanı sıra, verimde de %25’lere varan oranları yakalamak mümkün.”11 

ifadesi oldukça önemlidir.

İmeceMobil Sulama Servisi Nedir?

İmeceMobil Sulama Servisi uydu destekli bir servistir. Üreticilerin bulunduğu konuma, iklim koşullarına, 
toprağımızın yapısına göre özel olarak hesaplanan sulama miktarını üreticilere düzenli olarak iletir. Uydu 
desteği ile gün gün bulunduğunuz konumdaki neme , buharlaşmaya, sıcaklıklara göre hesaplamalar 
yapılarak sizlere ürünleriniz için gerekli sulama miktarı tahmini düzenli olarak sağlanır ve güncellenir. 
Sulama servisi ekimden hasat dönemine, son don tarihinden ilk don tarihine kadar sulama bilgisini 
sulama takvim bilgisi ile gün ve gün sizlere sunmaktadır. 

125 – Bitki Çeşidi üzerinde geliştirdiği formüllerle

%40 – Su ve Enerji Tasarrufu

%25 – Verim Artışı

sağladığı tespit edilmiştir. Bu yönüyle ücretli bir servis olsa dahi çiftçinin danışman masrafını düşürmekte 
ve yaptığı tasarruf ve arttırdığı verimle üreticiye kazanç sağlamaktadır.

Sistemin kuruluşunda danışmanlık hizmeti gerçekleştiren Prof. Dr. Ali ÜNLÜKARA İmeceMobil’in   
çözümünü şöyle anlatıyor: 

“Aslında bizim yaptığımız iş koordinatlar aracılığıyla çiftçinin yerini tespit ediyoruz. İmeceMobil bu 
veriyle bitkinin su tüketiminin temel değeri olan bir değeri alıyor. Biz de dünyanın kabul ettiği bazı 
değerleri referans alarak kendi algoritmamızda bitkinin ne miktarda suya ihtiyaç duyacağını tahmin 
ediyoruz. Çiftçinin bulunduğu yerin meteoroloji istasyonları aracılığıyla takip ediyoruz ve süreci 
güncelliyoruz. Yani eğer çiftçiye sonraki sulaman 10 gün sonra dediysek ve yağmur yağdıysa 12 gün 
sonra sulamanı gerçekleştir diyerek bu süreci düzenli takip ediyoruz ve bilgi veriyoruz.” Yani aslında 
İmeceMobil’in Sulama Servisi gerek sağladığı tasarruf gerekse sağladığı diğer olanaklarıyla aslında 
özellikle danışmanlık hizmetinden yararlanmayı tercih etmeyen ya da yararlanamayan üreticiler için 
oldukça önemli bir alternatif oluşturuyor.

11https://imecemobil.com.tr/tarim/kuraklik-nasil-onlenir-kuraklik-haritasi-2021/ Erişim Tarihi 11.06.21
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Grafik 4’te sizlere İmeceMobil’in yapacağı tasarrufun boyutlarını gözler önüne sermek istedik. Yaptığımız 
hesaplamada ülkemizdeki tüm çiftçiler tarımsal sulama konusunda bu servisten yararlanırsa yaklaşık 
18.000.000 bin m3 su tasarrufu sağlanmaktadır. Bu da neredeyse Keban Barajı’nın yıllık işleme yaptığı su 
kapasitesi ve yıllık Türkiye’nin evsel su kullanımı kadar su demektir.

Yaptığımız bu değerlendirmenin tamamının sonucunda elde ettiğimiz en büyük çıkarım şudur ki: Tarımdaki 
insanı önemsediğimiz ve onun ihtiyaçlarına değer vererek  tasarlamadığımız hiç bir çözüm önerimiz günün 
finalinde tarımda kullanılan suyu verimli kullanmayı sağlamayacaktır. Zira son karar her zaman insana aittir. 
Doğa ile dost, su tasarrufu gerçekleştirebilen tarımsal  üretimin tek yolu insan faktörüne yapılacak yatırımdır. 
Bu çıkarımımızdan asla  şu anlaşılmamalıdır. Tarımsal sulamadaki kamusal yatırımlar, sulama sistemlerin 
geliştirilmesi ve diğer teknik buluşlar önemsiz değildir. Fakat insanların sorunlarını anlayarak onlarla birlikte 
bütün bunları tasarlamak ve uygulamak bize göre bu sorunu çözecek en iyi yoldur. 

13https://www.dsi.gov.tr/Sayfa/Detay/754

12https://www.enerjiatlasi.com/hidroelektrik/keban-baraji.html

Grafik 4 - Tarımda Kulanılan Toplam Su Miktarı

Tablo 3 - Türkiye’de  Yıllık Evsel Su Tüketimi

Tablo 4 - Keban Barajı Kullanılabilir Su Hacmi

Türkiye kişi başı günlük su tüketimi: 

Min. işletme seviyesi su hacmi:    

217 lt

17.074.200 bin m3

18.011.000 lt

31.001.600 bin m3

6.574.015 bin m3

13927400 bin m3

Türkiye toplam (83 milyon kişi) günlük kişi su tüketimi:

Max. işletme seviyesi su hacmi: 

Türkiye toplam (83 milyon kişi) yıllık su tüketimi: 

Kullanılabilir su hacmi: 31.001.600 - 17.074.200:

Toplam Tarımsal 
Sulama Miktarı:;

45.000.000 bin m3 

İmeceMobil Tasarrufu ile 
kazanılacak su miktarı; 

18.000.000 bin m3

Evsel Tüketim; 
6.574.015 bin m3

Keban Barajı;
 14.000.000 bin m3
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