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1.GĐRĐŞ 

Su, tarih boyunca insanlığın ve tüm canlıların yaşam kaynağı ola gelmiş, 
medeniyetlerin oluşumuna katkı sağlamıştır. Tarihe baktığımızda toplumların gelişimi su 
kaynaklarının bulunduğu alanlarda olmuştur. Su hem ekonomik bir değer, hem de sosyal ve 
kültürel bir nitelik taşımaktadır. 

Su; dünyamızda istenilen yer, miktar, nitelik ve zamanda bulunmayan, yenilenebilir 
ancak, sınırlı bir kaynak olması nedeniyle toplumların her katmanını ilgilendiren stratejik bir 
doğal kaynak olmuş ve olmaya da devam edecektir. Su kaynaklarından yaralanma ve bununla 
ilgili çalışmalar insanlık tarihi kadar eskidir. Bugün artık kritik bir konuma ulaşmış bulunan 
su kaynaklarının sürdürülebilir sosyo- ekonomik kalkınma için etkin kullanımı konusu, her 
düzeyde giderek daha yoğun biçimde gündeme gelmektedir.   

Dünya su varlığı 1.36 milyar km3’ tür. Bu suyun yaklaşık % 97.5’i tuzlu sudur. 
Toplam su varlığının sadece % 2.5’i tatlı (35 milyon km3) sudur. Bu suyun % 68.9’u 
kutuplarda ve yüksek bölgelerde sürekli don olarak, % 30.8’i ise toprak nemi ve yer altı suyu 
olarak bulunur. Dünya su varlığının sadece % 0.3’ü nehirlerde ve göllerde bulunur (Çiftçi ve 
Kutlar, 2007). 

Türkiye’nin yıllık ortalama  643 mm civarındaki yağışı, yılda ortalama 501 milyar 
m3 suya karşılık gelmektedir. Bu miktarın 274 milyar m3’ü topraktan, sudan ve bitkilerden 
olan buharlaşmalar yoluyla atmosfere geri dönmekte, 41 milyar m3’ü yüzeyden sızarak yeraltı 
sularını beslemekte ve 186 milyar m3’ü ise akışa geçmektedir. Yüzey akışına geçen suların 98 
milyar m3’ü kullanılabilir özelliktedir. 

Ülkemizin yıllık kullanılabilir su potansiyeli 12  milyar m3 yeraltı, 98  milyar m3 
yerüstü suyu olmak üzere toplam 110  milyar m3 tür. Bu miktarlardan fiili yıllık tüketime 
alınmış yerüstü suları 33,3 milyar m3, yeraltı suları ise 6,0 milyar m3 hacmindedir. Kullanım 
amaçlarına göre suyun %75’i sulama suyu, %15’i içme-kullanma suyu ve %10’u ise 
endüstriyel kullanım suyu olarak değerlendirilmektedir. 

Yirmi birinci yüzyılın ilk çeyreğinde birçok ülke özellikle, kurak ve yarı kurak 
bölgelerde bulunanlar önemli su sorunları ile karşı karşıya bulunmaktadır. Su krizini oluşturan 
faktörlerin başında ise nüfus artışı ve finansman sorunları gelmektedir. Tarım sektörünün en 
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önemli amacı, hızla artan nüfusun beslenmesi için birim alandan daha fazla ürün almaktır. En 
yoğun su talebi tarımsal amaçlı kullanımlarda ortaya çıkmaktadır.  

Türkiye, su kaynakları açısından dünya çapında yapılan değerlendirmeler ışığında, su 
kıtlığı çeken ülkeler arasında yer almamaktadır. Bununla birlikte nüfus artışı, kentleşme ve 
sanayileşme olgularına bağlı olarak artan su tüketim değerleri dikkate alındığında, nicelik 
açısından yenilenebilir tatlı su kaynaklarında bir azalma ile karşı karşıya kalındığı açıktır 
(Anonim, 2001). 

Kişi başına düşen yıllık kullanılabilir su varlığı ise yaklaşık 1600 m3 tür. Bu oran 
Batı Avrupa da 5000 m3, Suriye’ de 1200 m3, Güney Amerika da 23000 m3 ve Dünya 
ortalaması ise 7600 m3’ tür. Kişi başına düşen kullanılabilir su miktarı 2000 m3 ün altında olan 
ülkeler su azlığı olan ülkeler konumunda sayılır. Bir ülkenin su zengini sayılabilmesi için kişi 
başına düşen kullanılabilir suyun 8000-10000 m3 olması istenir. Türkiye nüfusunun 2025 de 
80 milyona ulaşacağı tahmin edildiğinde bu rakam 1375 m3 olacaktır. Günümüz rakamlarına 
bakıldığında Türkiye, kişi başına düşen kullanılabilir su (1600 m3 ) açısından zengin ülke 
değil su stresi yani su azlığı çeken ülke konumundadır. Bu da ülkemizin su kaynağı 
bakımından hiçte öyle zengin sayılacak düzeyde olmadığını, bilakis kontrollü su kullanım 
zorunluluğu bulunduğunu gösterir. Dünyada suyun en yoğun kullanıldığı alan tarımsal 
sulamadır. 

2.SU KAYNAKLARI POTANSĐYELĐ  

Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektardır. Tarım arazileri 28,05 milyon hektar, 
sulanabilir arazi 25,85 milyon hektar, ekonomik olarak sulanabilecek alan ise 8,5 milyon 
hektar olarak verilmektedir. 8,5 milyon hektarın 5,42 milyon hektarı fiili olarak 
sulanmaktadır. Bu miktarın 3,13 milyon hektarı Devlet Su Đşleri, 1,29 milyon hektarı Mülga 
Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü -  Đl Özel Đdareleri  sulamaları, 1,00 milyon hektarı ise halk 
sulamalarıdır.  

Konya Ovası devlet sulamalarının ilk yapıldığı bölgelerdendir. Konya 4,5 milyar 
m3/yıl  su kaynağı potansiyeline ve 2,9 milyar m3/yıl kullanılabilir su kaynağı potansiyeline 
sahiptir. Konya Đlinde  2,2 milyon hektar işlenen tarım arazisi bulunmaktadır. Bu arazinin 1,7 
milyon hektarı sulanabilir arazidir. Halen 517.000 hektar arazide sulu tarım yapılmaktadır. 
Konya’da sulanabilir olduğu halde su potansiyeli yetersizliğinden dolayı sulanmayan arazi 
varlığı 1.1 milyon hektardır ve bunun için gerekli olan su açığı yaklaşık 8 milyar m3/yıl dır. 
Su açığının giderilmesi Konya kapalı havza olduğu için yağışlara bağımlı veya havzalar arası 
su transferi ile mümkün olacaktır. 

Konya’da fiili olarak sulanan arazi ise 517.000 hektar’dır . Bu alanın Devlet yatırımı 
ve ruhsatlı kuyularla halk sulaması ile 377.000 ha alanda sulu tarım yapılmakta, ruhsatsız 
kuyularla 140.000 ha alanın sulandığı tahmin edilmektedir.  

3.SU YÖNETĐMĐ VE KAYNAKLARININ ETKĐN KULLANILMASI 

Geleceğe yönelik sulama etkinliğinin arttırılmasında en önemli araç; verimli bir 
tarımsal üretim, uygun araştırma tekniklerini içinde barındıran, gelişmiş sulama teknolojisi 
kullanan ve etkin bir bilgi sistemine sahip sulama yönetimidir. Son yıllarda yönetim ve 
organizasyon alanlarındaki yetersizliklerin giderilmesi, karşılaşılan sorunların çözümünde 
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önemli bir araç olarak görülmektedir.  Bu nedenle, sulama projelerine ilişkin sorunların 
tartışılmasında sık sık sulama yönetimi terimi kullanılmaktadır.  

Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve 
kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Sulama şebekelerinin yönetiminde temel amaç, 
çiftçilerin gelirlerinin yükseltilmesi, dolayısıyla su kaynaklarının en yüksek faydayı 
sağlayacak şekilde etkin dağıtım ve kullanımının gerçekleştirilmesidir. Sulama yönetimi ise 
tarımda sulama amaçlarını gerçekleştirmek için suyun dağıtım ve kullanımını sağlayan bir 
organizasyon olarak tanımlanabilir(Çiftçi, N. 2010). 

Karasal iklime sahip Konya Ovasında bitki yetişme dönemlerinde yağışın yetersizliği 
tarımda sulamayı mutlak kılar. Ovada sulama suyu kaynakları yer altı ve yerüstü sularıdır. 
Yer altı suları DSĐ, Sulama Kooperatifleri ve çiftçi imkanları ile açılan kuyulardan temin 
edilmektedir. Yerüstü su kaynakları ise Beyşehir Gölü ve Çarşamba çayıdır.  

Đlimiz’de sulu tarıma açılan alanlar her yıl artmaktadır. Ancak bu artışta mevcut su 
kaynaklarının akılcı ve dengeli tüketimi yeterli ölçüde olmamaktadır. Sulama tesisleri 
olmayan alanlarda sulardan fayda temin edilememekte, tesisleri yapılmış, ancak developmanı 
tamamlanmamış alanlarda ise istenilen seviyede fayda sağlanamamaktadır. Günümüzde 
sulanan alanların birçoğunda kontrolsüz sulama yapılmaktadır. Bunun başlıca sebeplerinden 
birisi de su dağıtım planlaması ve işletmeciliğinde meydana gelen sorunlardır. 

Tarımın en önemli girdilerinden birisi olan sulama suyunun temini konusundaki 
yatırımlar, daha ziyade devlet tarafından gerçekleştirilmektedir. Sulama proje ve 
yatırımlarının gerçekleştirilmesinde DSĐ Genel Müdürlüğü ve Đl Özel Đdareleri yükümlü 
bulunmaktadır. Buna ilaveten halk tarafından gerçekleştirilen düşük maliyetli sulama 
yatırımları da mevcuttur. 

Konya gibi tarımın ekonomideki yerinin önemli olduğu bölgelerde su ve toprak 
kaynaklarının geliştirilmesi ve ulusal ekonomiye katkılarının artırılması için sulama 
tesislerinin rasyonel olarak işletilmesi ve sürekliliğinin sağlanması büyük önem taşımaktadır. 
Bu amaçla sulama tesislerinin bölge ekonomisine katkılarının artırılması için etkinlik ve 
verimlilik prensipleri içerisinde işletilmesi gerekmektedir.  

Konya bölgesi ülkemizde su kıtlığı olan bölgelerdendir. Bundan dolayı mevcut suyun 
en iyi şekilde kullanılması, şebekelerde performansın yükseltilmesi en önemli konulardan 
birisidir.   

Konya’nın 2.2 milyon ha. Đşlenebilen tarım arazisinin 1.6 milyon ha.’ı sulanabilir 
arazi durumundadır. Bu arazilerin sulanması için 11 milyar m3 su/yıl olup mavi tünel 
geldikten sonra toplam kullanılabilir su potansiyeli 3.2 milyar m3/yıl dır. Yani mevcut 
şartlarda sulanabilir arazileri mevcut ürün deseniyle sulamamız mümkün değildir. Oysaki, 
mevcut sulama sistemlerinin modernize edilmesi, yeni projelerin basınçlı sulama sistemlerine 
göre hazırlanması, arazi toplulaştırma işlemlerinin biran önce programlanması ve 
uygulanması ile yaklaşık olarak Konya’da tarımsal sulamada kullanılan suyun 1/3’ü tasarruf 
edilebilecektir. Bu rakam hiçte küçümsenmeyecek bir rakam olup 1 milyar m3  tür. Mevcut 
sulama sistemlerinin modernize edilmesi, arazi toplulaştırma işlemlerinin gerçekleştirilmesi 
ve çiftçi alışkanlıklarının modern sulama ve tarım tekniklerine dönüştürülmesi ile zaten 
kendiliğinde 2,5 mavi tüneli sağlamış olacağız. Ayrıca mavi tünelinde devreye girmesi ile  
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yaklaşık 1,5 milyar m3 su tarımsal sulamada kullanılabilecek duruma gelecektir. Tasarruf 
edeceğimiz nokta, yukarıda bahsedilen konuların hayata geçirilmesi ile Su uygulama 
randımanının ortalama olarak % 45 civarında olduğu Konya Ovasında % 70 ler civarına 
çekilmesi ile mümkündür.  

Bölgede ağırlıklı olarak salma sulama yöntemi kullanılmakta olup, yağmurlama ya 
da damlama sulamaya geçildiğinde elektrik kullanımında %42 ve işçilikte %72 tasarruf, 
üretimde ise %38 artış sağlanabildiği bilinmektedir. Bu tasarruflar hem çiftçinin rekabetçi 
gücünü artırmakta, hem de bölgedeki suyun sürdürülebilirliğine katkı sağlamaktadır. 
Yağmurlama ve damla sulama sistemlerinin mutlak surette bilinçli bir şekilde 
projelendirilerek hayata geçirilmesi esastır. Bu amaçla Ziraat Mühendisi tarafından yapılan 
sulama projeleri Ziraat Mühendisleri Odaları tarafından denetlenmelidir. Sistemin tarlanın 
yapısına, sulanacak alana, çiftçinin imkanlarına uygun olması, ilgili parametreler itibariyle 
optimum sonuç vermesi çok önemlidir. Örneğin yağmurlama başlığı seçiminde meme çapının 
seçimi, en verimli motorun seçimi kritiktir. Uygun seçimler sulama aralığını, enerji kaybını 
doğrudan etkilemektedir.  

4.SULAMADA TOPRAĞIN ÖNEMĐ 

Sulama, bitkilerin su ihtiyacını karşılamak için yapılmakla birlikte, sulamayı yapanın 
muhatabı bitkiden önce topraktır. Çünkü sulamada suyun verildiği ortam topraktır; bitki, 
toprağın müsaade ettiği ölçülerde suyu kullanabilir. Bu yüzden sulamada, suyu kullanan bitki 
kadar, onun yetiştiği ortamı oluşturan toprağın da iyi tanınması gerekir. 

TOPRAK: Toprak kayaların ve organik maddelerin ayrışma ürünlerinin 
karışımından meydana gelen, içerisinde ve üzerinde canlıları barındıran, bitkilere durak yeri 
ve besin kaynağı olan, belli oranlarda su ve hava ihtiva eden bir maddedir. Belirli hacme sahip 
toprak yüksek basınçta preslenip içerisindeki su ve hava tamamen çıkarılırsa toprak özelliğini 
kaybeder; çünkü susuz ve havasız ortamda canlı yaşamaz. Bu yüzden toprak canlı bir varlık 
olarak da ele alınmalıdır. 

4.1.Toprağın Bitkilerdeki Görevleri 

Toprak bitkilerin yaşama ortamıdır. Bitkilere yaşamak için gerekli koşulları toprak 
sağlar.  

Toprak bitkiler için şu fonksiyonları yerine getirir; 

Toprak, besin maddelerinin kaynağıdır. 

Toprak, besin maddelerinin depolayıcısıdır. 

Toprak, suyun, dolayısıyla sulama suyunun depolayıcısıdır. 

Toprak, bitkilere mekanik destek sağlar. 

Bu nedenlerle bitkilerin gelişmesini sağlayabilmesi için ihtiyaç duyulan en az 40 cm 
kalınlığındaki olgun bir toprak tabakasının oluşumu için, 8.000-40.000 yıl gibi bir zamana 
ihtiyaç olduğunu dikkate alırsak, yenilenmesi çok uzun zaman alan doğal bir kaynaktır. Bu 
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doğal kaynağı gelecek nesillerle sürdürülebilir bir tarım için aktarılması ve korunması 
amacıyla aşağıdaki çalışmaların yapılması gerekmektedir; 

4.2.Arazi Kullanımının  Planlanması 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu kapsamı kısmında 
belirtildiği gibi; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, 
sınıflandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde 
toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç 
dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulmasına 
ilişkin sorumluluk, görev ve yetkilerin uygulanması bölgemiz için hayati önem taşımaktadır. 

4.3.Arazi Toplulaştırması 

Arazi toplulaştırması tarım sektöründe, doğrudan toprağa dayalı bütün çalışmaları 
etkiler; 

Arazi kullanım alanına etkisi 

Çalışma süresi ve işçilik masraflarına etkisi 

Tarımda makinalaşmaya etkisi 

Kültürteknik hizmetlerine etkisi 

Đşletme faaliyetlerine etkisi  

Olarak sıralanabilir. Bölgemizde arazi toplulaştırma oranı yaklaşık % 25 olarak 
görülmektedir. Buda yapılan enerji masraflarının % 25 azalacağını göstermektedir. Ayrıca % 
15 lere varan arazi kazancı sağlanmaktadır. Özellikle yeni sulamaya açılacak alanlarda 5403 
sayılı kanunu da dikkate alırsak mutlak arazi toplulaştırma zorunluluğu getirilmelidir. 

4.4.Bölge Etüt ve Toprak Haritalarının yenilenmesi 

Bölge toprak tuzluluk haritasının çıkartılması, SAD raporlarının güncellenmesi 
gerekmektedir. Yeni yapılacak sulama sistemleri ve ürün deseninin belirlenmesinde çiftçi 
tercihi, ekonomik ürünlerin yetiştirilmesinden ziyade toprak özellikleri, sulama imkanları ve 
bitki-toprak- su ilişkisi de mutlaka dikkate alınması gerekmektedir. 

4.5.Toprak Verimliliğini Arttırmak 

Toprak yapısının düzeltilmesi, verimliliğinin arttırılmasına yönelik çalışmalara 
destek verilmeli ve bu konuda ciddi eğitim çalışmaları yapılmalıdır.  

Bu konuda; 

Azaltılmış toprak işleme aletlerinin teşvik edilmesi ve desteklenmesi 
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Toprak organik madde miktarının arttırılmasının desteklenmesi gerekmektedir. Bu 
konuda anıza ekim, anızların kesinlikle yakılmaması, yeşil gübreleme, çiftlik gübresi 
uygulamasının teşvik edilmesi ve desteklenmesi gerekmektedir. 

Toprak analizlerinin yaptırılması, analiz sonuçlarının doğru yorumlanması ve 
laboratuvarların bazı bölgelerde bahsedildiği gibi sadece destek için rapor veren bir kuruluş 
değil toprak yapısını ve yetiştirilmesi düşünülen bitkiye göre ihtiyaç duyulan eksiklikleri 
ortaya koyabilmesi anlamında denetlenmesi gerekmektedir. 

4.6.Drenaj ve Atık Suların Kullanılmasının Engellenmesi 

Konya drenaj sularının ve atık suyunun sulamada kullanılması başlıca bir sorundur. 
Toprakların çoraklaşması ağır metallerin biriktiği gözlenmektedir. Atık suların ve drenaj 
sularının toprağa verdiği zararın ne derece telafisinin zor olduğunun, yaygın ve sürekli olarak 
eğitiminin yapılması gerekmektedir. 

5.SULAMA VE SUYUN ETKĐN KULLANILMASI  

SULAMA: Kültür bitkilerinin ihtiyacı olan yağışlarla karşılanamayan  su 
ihtiyacının, ölçülü ve dengeli bir şekilde bitki kök bölgesinde depolanmasıdır. 

Ölçülü: Su ihtiyacının hesaplanarak verilmesi 

Dengeli: Kök bölgesinde homojen dağılımının sağlanması(Kara, M. 2005). 

Sulama da, sulama suyu kalitesi etüt çalışmalarında dikkat edilecek konuların 
başında gelir. Sulama sadece bitki su ihtiyacını değil sulama suyu ihtiyacı olarak düşünülmesi 
gerekmektedir. Bu manada değerlendirilecek olursa farklı sulama sistemlerinin kullanılması 
gerekmektedir. Sulama sistemlerinden herhangi birisini gereksiz veya diğerini olmasa olmaz 
düşünmek sulama açısından yanlış bir ifadedir. Bölgemizde açık kanallarla iletimi yapılan 
yüzey sulama yöntemlerinin gereksiz ve müsrif bir sulama olduğu kanısı yaygınlaşmış ancak 
yanlış bir yaklaşımdır. Açık kanallarla iletimi sağlanan ve genellikle sulama birlikleri 
tarafından, çiftçilerin hizmetine sunulan suların ana kanallarının kapalı şebekelere alınması 
son derece masraflı bir yöntem olacaktır. Đletim kanallarındaki eksik ve kusurlar giderilmesi 
su iletiminde yaşanan kayıpları azaltacak, buharlaşma kaybından başka kayıp olmayacaktır. 
Açık kanalla iletimin basınçlı sisteme dönüştürülmesi her su alma prizine basıncı oluşturacak 
ve enerji tüketecek sistem tertibinin yapılması anlamına gelecektir. Ancak ana kanallardan 
kanaletlere verilen suyun belirli bir debinin üzerinde kapalı sistemle basılması ve basınçlı 
sulama sistemlerine dönüştürülmesi düşünülmelidir. Yer altı suyunun kullanılması 
durumunda her kuyuyu tek pompayla çalıştırma imkanından dolayı mutlaka kapalı ve basınçlı 
sistem olarak tertiplememiz gerekmektedir.  

Bölgemizde sulama işletmeciliğinde çeşitli sorunlar öne çıkmaktadır; Sürdürülebilir 
bir sulu tarım için çözüme kavuşturulması gerekli sorunlar şunlardır; 

1- Sulu tarım yatırımlarına çiftçi katkısının sağlanamaması ve geri ödeme sorunu, 
2- Suyun iletim, dağıtım ve kullanımındaki aksaklıklar ve aşırı su kayıpları, 
3- Sulama projelerinde toplulaştırma, elektrifikasyon gibi tarla içi hizmetlerinin 

gecikmesinden kaynaklanan sorunlar, 
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4- Aşırı sulamadan kaynaklanan verim azalması tuzluluk ve drenaj sorunlarının 
görülmesi, 

5- Tarımsal ilaçlar, evsel ve endüstriyel atık sularından kaynaklanan yerüstü ve 
yeraltı suların aşırı kirlenmesi şeklindeki kirlilik sorunları, 

6- Sulama randımanının düşük olması, sulama oranının düşük olması, fazla su 
kayıpları ve yüzey sulama yöntemlerinin kullanılması sonucu sulama performansının düşük 
olması, 

7- Su ile ilgili çok sayıda kuruluşun görevli olması, ilgili kuruluşların sayısı ve 
ilgili yasaların çokluğu, görev ve yetkilerin tam belirgin olmayışı yönetim ve organizasyon 
sorunları, 

8- Bölgesel bitki deseni uygulanamayışı sorunlar, 
9- Sulama şebekelerinin işletme ve bakım sorunları, 
10- Sulama işletmesinin birlik kooperatiflere devri sonrası bakım onarımının 

zamanında yapılamaması, 
11- Sulama kooperatifleri ve sulama birliklerinde mali, yasal, teknik, yönetim, 

işletme ve eğitim sorunları(Çiftçi, N. 2010). 

6.ÖNERĐLER  

1- Bilindiği üzere 25 Şubat 2011 gün ve 27857 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
“Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Đle sosyal sigortalar ve genel sağlık sigortası 
kanunu ve diğer bazı Kanun ve Kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik yapılması 
hakkında Kanun” kapsamında 167 sayılı Kanunun 10. maddesine eklenen fıkra gereği, (Kuyu, 
galeri, tünel ve benzerlerine çekilecek yer altı suyu miktarının tespitini sağlayacak ölçüm 
sistemleri kurulmadan, kullanım belgesi verilemez. Bu ölçüm sisteminin özellikleri 
yönetmelikte belirlenir.) denilmektedir. Bu Kanunda 124,125,126,127. Maddelerle 167 sayılı 
Yeraltı Suları Kanunu’nda değişiklik yapılması öngörülmüş olup, yapılan bu değişikliğe bağlı 
olarak Devlet Su Đşleri Genel Müdürlüğünce yönetmelik hazırlanacağına atıfta bulunulmuştur. 

Hazırlanacak olan yönetmelikte; 

- Yeraltı suları kullanma belgesini, Ziraat Mühendisleri hazırlamalı ve Ziraat 
Mühendisleri Odasının onayının aranması gerekmektedir. 

- Kullanım belgesinin kapsamı genişletilerek; sistemde kullanılacak sulama 
sistemleri konusunda uzman Ziraat Mühendisi tarafından projelendirilip, pompa/güç kaynağı 
ve 6111 sayılı kanunun 126 maddesinde belirtilen, 167 sayılı yer altı suları kanununun 10 
maddesine eklenecek fıkrada da belirtildiği gibi, DSĐ’ce hazırlanacak yönetmelikte ölçüm 
sistemi kurulmadan kullanma belgesi verilmeyecektir, Đbaresinde de belirtilen  tüm 
malzemelerin belirlenmesi, Ziraat Mühendisleri görev alanına girmekte olup Ziraat 
Mühendislerince  sağlanmalıdır. 

- Ziraat Mühendisinin seçeceği elektrik motoru gücüne göre, elektrik tesisatını 
projelendirme şartı getirilmelidir.   

- Yeraltı suyundan yapılan sulamalar ziraat mühendislerinin projelendirmesi ve 
kontrolünde yaptırılmalıdır. 

2- Tarım işletmelerinin arazi varlıklarının çok parçalı ve küçük olması, su kaynağının 
yetersizliği, sulama tesislerindeki eksik ve yetersizlikler, drenaj sorunları, hatalı sulamalar, 
tesislerde bakım ve onarım hizmetlerinin zamanında ve yeterince yapılamaması tarımı 
olumsuz yönde etkilemeye devam etmektedir. Arazi toplulaştırma faaliyetlerine hız verilmeli, 
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sulama şebekesi, drenaj, tarla içi yollar, tesviye benzeri altyapı hizmetleri bir bütün olarak ele 
alınmalı, arazi parçalanması yasal olarak da önlenmelidir. 

3- Sulama birliklerinin bağlı olduğu birlikler kanunu sulama birliklerinin 
ihtiyaçlarına tam cevap vermemektedir. Bölgemizdeki sulama birlikleri  Türkiye genelindeki 
birliklere göre büyük sulama alanlarına sahiptir. Ancak sulama birliklerinin yasal, teknik ve 
mali yönden çok ciddi sorunları mevcuttur. Çoğu sulama birliğinde bir Ziraat Mühendisi 
vardır oda ancak birliğin finans ve bürokrasi işlerine bakmaktadır. Bitki-toprak-su ilişkisi ve 
teknik anlamda etkin bir desteği yoktur. Sulama Birliklerinin yasal konumları tam 
belirlenmeli, kredi desteği sağlanmalı yeterli teknik personel alımı kolaylaştırılmalı ve günlük 
politik çekişmelerden uzak tutulmalıdır.  

4- Su yetersizliğinin söz konusu olduğu yerlerde daha fazla arazinin sulanabilmesi 
için, suyun en ekonomik şekilde kullanılabileceği basınçlı sulama sistemleri 
projelendirilmelidir. Etkin ve ekonomik bir sulama için, modern sulama yöntemlerinin 
uygulanması yanında, sulama sistemleri içerisinde yer alan tüm ekipmanların iyi tanınması ve 
bu sulama sistemlerinin projelenmesi, seçimi, kurulması, işletilmesi, bakımı gibi önemli 
mühendislik konularının titizlikle uygulanması gerekir. Sistem çevrenin korunmasına olumlu 
katkı yapmalıdır. 

5- Sulama Kooperatiflerinde ölçülü ve dengeli sulamanın yapılabilmesini 
yönlendirecek, su dağıtımını planlayacak ve organize edecek seviyede konunun uzmanı Ziraat 
Mühendisleri hemen hemen hiç yoktur. Ziraat Mühendisi olmaması sulama planlamasının ve 
üretim deseninin seçiminin yetersiz olmasına sebep olmaktadır. Çiftçilerin alışılagelmiş 
usullerle sulama yapmaları, aşırı su kaybına neden olmaktadır. Özellikle hizmet alanı büyük 
olan sulama kooperatiflerinde yasal zorunluluk olmak kaydıyla bitki-toprak-su ilişkisi 
konusunda teknik donanımı olan Ziraat Mühendisi, Đşletmeci çalıştırılması gerekmektedir. 
Sulama kooperatiflerine teknik, mali ve personel desteği yapılarak profesyonel çalışmaya ve 
hizmet vermeye yönlendirilmelidir. 

6- Sulama suyu yönetiminde; Yer altı suyu ile kurulan ve yüzey sulama esasına göre 
açık sistem olarak projelendirilmiş alanların su iletim kayıplarını ve kontrol güçlüğünü 
önlemek için yeni ve rehabilite edilecek projelerin kapalı sisteme göre projelendirilmesi 
gerekmektedir. Kapalı sistemlerde verilen suyun ölçme imkanı ve kontrol kolaylığı da vardır. 

7- Bitki paterni bölge için yeniden gözden geçirilmeli mevcut toprak şartları ve 
sulama imkanlarına göre bölgemizde alternatif bitkilerin üretilmesi teşvik edilmelidir. 

8- Sulama hizmetlerinde görevli teknik elemanların ve çiftçi eğitimlerinin Kamu 
kuruluşlarında, sulama birliklerinde, sulama kooperatiflerde ve üretici bazında yoğun ve 
sürekli yapılması gerekmektedir. Çiftçiler bitki-toprak-su ilişkileri bakımından 
bilgilendirilmeli, sulama zamanı, sulama süresi ve sulama debisi konularında eğitilmelidir.  

9- Türk medeni kanunu ve miras hukuku yeniden düzenlenmelidir. 

Toprak ve su kaynaklarının etkin, verimli, sürdürülebilir bir tarım ve gelecek 
nesillere aktarılması zorunluluğunu da göz önüne alırsak yapılacak en önemli hamle ve 
alınacak radikal karar, torak ve su kaynakları yönetiminin tek kurum tarafından yönetilmesi 
olacaktır.  
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