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KIRSAL ALTYAPI
Gelişmiş olarak adlandırdığımız ülkelere baktığımızda o ülkelerin sosyal, 

kültürel, ekonomik ve fiziki yapıları arasında bir uyumun bulunduğu 

görülür. Bu uyum, yaşanan dönemlere uyarlanmakta ve devamlılığı 

sağlanmaya çalışılmaktadır. 

Bunun için de akılcı bir yaklaşımla, tüm sistemin elemanları arasındaki 

karşılıklı etkileşimleri de dikkate alınarak toplumun her birimine yönelik 

yatırımları yönlendirilmektedir. Böylece, bu toplumlar hem kentsel hem 

de kırsal kesimlerde gelişmiş bir toplumsal altyapıya sahip olmaktadırlar.



 Diğer geri kalmış veya az gelişmiş toplumlarda bu oluşuma 

rastlanmamaktadır. Bunun sonucu olarak da kentsel toplumla kırsal toplum 

arasında her yönüyle bir fark oluşmaktadır. Özellikle kırsal alanlarda genel 

olarak altyapı imkanlarının yetersizliği tarımsal ve kırsal kalkınmadaki 

engellerden birini oluşturmaktadır. 

 Kır yerleşmelerinin veya tarım işletmelerinin canlı kalabilmeleri ve 

kendilerinden beklenen faaliyet ve fonksiyonları yapabilmeleri için temel 

sayılabilecek bazı altyapı hizmetlerine ihtiyaçları vardır.

 Konunun daha iyi anlaşılabilmesi için bazı temel kavramların bilinmesinde 

fayda vardır.



1. TEMEL KAVRAMLAR

 A. Kırsal alan:

 Kırsal hayatın hüküm sürdüğü mekanda yaşayan toplum; nüfus büyüklüğü, değer yargıları, 

ekonomik faaliyetleri ve fiziki yapılarıyla kentsel toplumdan farklılık gösterirler. Ancak, 

toplumlar arası iç ve dış ilişkiler yönünden kır ve kent toplumlarını birbirinden ayırmak 

özellikle planlama açısından tutarlı olmaz. Bu durum bizi bir bütüne götürür.

 Bu nedenle, ekonomik nitelikteki faaliyetlerin ağırlıkla doğal kaynakların 

değerlendirilmesine dayandırıldığı, yüz yüze ilişkilerin göreceli olarak daha yaygın 

olduğu, yaşama kurallarının büyük ölçüde gelenek ve göreneklere göre biçimlendiği, 

teknik ve teknolojik gelişmeler ile ekonomik, toplumsal ve kültürel gelişmelerin görece 

daha yavaş ve dolayısıyla daha gecikmeli olarak gerçekleştiği ortamları kırsal alan 

olarak nitelendirmek mümkündür (Girgin 1994).



 B. Tarım:

 Yalın bir tanımlama ile tarım, toprağı ve tohumu ( bitki ve hayvan) kullanarak 

bitkisel ve hayvansal üretimi gerçekleştirmek ve üretilen ürünleri yarı mamul 

veya mamul madde haline getirmektedir. 

 Şekil 1.1’ tarımsal sistemin elemanları, girdileri ve çıktıları görülmektedir. Ancak, 

hiçbir sistem yalın olarak düşünülemez. Şekilde görüleceği gibi, tarımsal faaliyeti 

yürüten insan, burada iş gücü olarak gösterilmiştir. 





 İnsan, sosyal ve kültürel çevreyle olduğu kadar politik ve kurumsal çevreyle de 

yakından ilişkilidir. Bu nedenle yapmış olduğu faaliyet, belirtilen bu sistemlerle 

karşılıklı ilişki içerisindedir. Böylece, insan bir taraftan sosyo-kültürel çevrenin, 

diğer taraftan da diğer politik ve kurumsal çevrenin etkisi altındadır. Sosyo-kültürel 

olarak gelenekleri, adetleri, kültürü, şehirleşme ve nüfus gelişimi yapılan tarımsal 

faaliyeti etkileyecektir ( Şekil 1.2 ).
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 Sistem ilişkilerini biraz daha genişletirsek, yani; genel ekonomide alınan kararlar, 

endüstriyel gelişme, teknolojik gelişme ve yenilikler, altyapı hizmetleri ile 

uluslararası para akışı da yapılan faaliyeti etkileyecektir ( Şekil 1.3). 





 C. Altyapı:

 Altyapı terimi kolayca açıklanabilen bir terim değildir. Terim ilk defa II. Dünya 

Savaşı sırasında askeri plancılar tarafından kullanılmış ve sonra da özellikle 

kalkınma ve büyüme çalışmaları ile ilgilenen sosyolog ve iktisatçılar tarafından 

benimsenmiştir. Savaş sonrası yıllar incelendiğinde altyapı teriminin farklılık 

gösterdiği görülmektedir. 

 Taylor ( 1966) altyapı teriminin, makine ve alet gibi tam üretken olmayan 

yatırımlar hariç olmak üzere ulaşım sistemleri, su temini, eğitim ve sağlık 

hizmetleri gibi ekonomik sermayeyi kapsadığına işaret etmektedir.



 Benzer şekilde Mountjoy (1966) sanayileşme, ulaşım ve iletişim sistemleri, enerji 

ve su temini yanında eğitimi sağlık hizmetleri ve kurumsal düzen ve ilkeler 

oluşturulması ile mümkün olabileceğini bütün bunların altyapı terimi içerisinde 

sayılması gerektiğini belirtmektedir. 

 Bu tanımlamalar ve açıklamalardan da anlaşılacağı üzere altyapı yatırımları bir 

ülke hayatının değişik yönlerini ilgilendiren birbirine bağlı değişik konuları kapsar. 

 Konu başlangıçta genel ekonomistlerin ve siyasetçilerin ilgisini çekmişse de 

sonradan tarımla uğraşan bilim adamları ve uygulamacıların da dikkatinden 

kaçmamıştır. Bunda, tarımın ve kırsal kalkınmayı ilgilendiren altyapı tiplerinin 

belirlenmesindeki güçlükte aramak gerekir.



 De Virees (1960) ulaşım, iletişim ve enerji sistemlerini ekonomik nitelikli sağlık, 

eğitim, su temini ve konut yapımını sosyal nitelikli altyapı elemanları olarak 

ayırmıştır. 

 Bazı yazarlar tarımın altyapı tiplerine eğilmişlerdir. Clark (1976) sulama ekonomisi, 

Schultz (1964) eğitilmiş insan için gerekli yatırımlarla ilgilenmişlerdir. 

 Wharton (1967) tarımsal altyapıyı ilk defa bir bütün olarak ele almış ve ‘’ ekonomik 

hizmet üreten doğrudan veya dolaylı olarak tarım işletmesinin fonksiyonu üzerine etki 

eden, kamu veya fiziki sermaye ve kurumlar’’ olarak tanımlamıştır.



 Mosher (1969) ise, kırsal yapı kavramı içinde kalkınmaya etkili tüm faktörleri 

sayarak, kırsal yolların bunlar içerisinde öncelikli bir yere sahip olduğunu 

vurgulamıştır. 

 Bu tanımlama ve açıklamaların bir özeti olarak; kırsal altyapı kapsamına giren 

yatırımları a) ekonomik, b) sosyal ve c) yönetim olmak üzere üç bölüme ayırmak 

mümkündür.

 Bunlar kırsal toplumun bütün yaşamını ilgilendirdiği gibi toplumsal kalınmanın da 

vazgeçilmez temel unsurunu oluştururlar.



a. Ekonomik yatırımlar

• Ulaşım

• İletişim

• Elektrifikasyon

• Sulama+ Drenaj

• Feyezan  kontrolü

• Su temin + Kanalizasyon

• Tarımsal sanayi

• İmalat sanayi

• Ticari kuruluşlar

b. Sosyal yatırımlar

• Eğitim-öğretim

• Sağlık

• Toplumsal tesisler

• Kültürel tesisler

• İtfaiye vb. 

c. Yönetim hizmetleri

• İdari hizmetler

• Politik kurumlar

• Banka + kredi

• Sivil toplum orgütleri
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 D. Kırsal kalkınma:

 Kalkınma, kelime anlamıyla bir seviyeden daha üst bir seviyeye yükselme anlamı 

taşır. Aynı zamanda toplumun her yönüyle değişimini de içerir. Bu nedenle, kırsal 

kesimde yaşayan toplumun sosyal, kültürel ve ekonomik açıdan gelişmesini ve en 

az bir kent toplumunun sahip olduğu yaşam düzeyine yükselmesini ifade eder. 

 ‘’Uluslar arası Tarım Reformu ve Kırsal Kalkınma’’ kongresinde (FAO, 1979) ilan 

edildiği gibi;  kırsal kalkınmanın temel amacı yoksulluğun ve kötü beslenmenin 

yok edilmesidir. 



 Kalkınmanın değişik ve birbiri ile ilişkili boyutları vardır. Bunlardan birisinin 

sağlanması diğerlerinin de sağlandığı anlamına gelmez. 

 O halde; kırsal kalkınmayı ‘’ daha iyi yaşam koşullarına ulaşabilmek için sosyal, 

kültürel, ekonomik ve fiziki gelişmeyi amaçlayan bir olgu’’ olarak 

tanımlayabiliriz.



2. KALKINMA – ALTYAPI İLİŞKİSİ

 Kırsal toplumun esas hedefi sadece tarımın gelişmesi olmayıp yaşam düzeyinin 

daha da iyileştirilmesidir. Bu, kırsal kalınmanın başka bir ifadesidir. 

 ‘’Kırsal refah’’ olarak ta tanımlayabileceğimiz yaşam seviyesinin bazı göstergeleri 

doğrudan aile gelir düzeyi ile ilişkili olmasına rağmen, diğerleri bundan 

bağımsızdır. Kırsal gelirin önemli bir kısmı tarımsal üretimden kaynaklanır ve 

bunun gelişmesiyle de  artar. Ancak kırsal refah doğrudan gelir seviyesi ile ilgili 

değildir fakat bununla çok yakından ilgilidir.



 Açıklamalar ışığında denilebilir ki, tarımsal gelişme ile kırsal refah (kırsal 

kalkınma) arasında iki yönlü bir ilişki vardır. Biri diğerini etkiler. Her biri ayrı 

program ister. 

 Birbiriyle sebep-sonuç ilişkisi içerisinde bulunan ve üç ana bölüme ayırdığımız 

altyapı yatırımlarını, birini diğerinden ayırmadan, kırsal kesime ithal edilmesi 

gerekir. Bunlar hem tarımsal gelişmeye hem de kırsal refahın artmasına hizmet 

ederler. 



3. KIRSAL KALKINMA PLANLAMASI

 Kırsal kalkınma programlarının oluşturulması bir planlama işlemidir. 

 Planlama; ‘’ toplum yararına belirli hedeflere ulaşmak amacıyla mevcut 

kaynakların rasyonel biçimde kullanılması için geleceğe yönelik bir sıra 

tedbirlerin optimum ölçekte belirlenmesi’’ işlemidir. 

 Planlamayı kavramsal bir sistem olarak ele alırsak, Mclaughlin (1970), Chadwick 

(1977) ve Mohrmann (1980)’ın eserlerinden esinlenerek sistematik planlamanın 

rasyonel bir modelini şekil 1.4’te görebiliriz.





 Kırsal alan veya tarımsal bölgeyi kapsayan kalkınma planları, ülkesel planlama 

hedeflerine uygun olarak dikkate alınan bölgenin veya kırsal alanın sosyal, 

ekonomik ve fiziki yapısını kapsamak zorundadır.

 Beş aşamalı olarak gösterilen kavramsal planlama sistem yaklaşımı, Şekil 1.5’te 

mekan planlaması örneğiyle ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bu akış şemasında Şekil 

1.4’te özetlenen beş aşamanın ayrıntılarını izlemek mümkündür. 





 Kırsal alan planlaması ile tarımsal planlama özdeş değildir. Tarımsal planlamadan 

özellikleri itibariyle ayrıcalık gösterir (Tekeli, 1973). Ancak, tarımsal programlarla 

birlikte sosyal ve ekonomik yatırımın programlarını birlikte değerlendirir ( Şekil 

1.6).





 Her planlamada olduğu gibi kırsal kalkınma planları da üç ana unsuru kapsar. 

Bunlar;

1. Sosyal planlama: Kırsal toplumun sosyal, kültürel ve tarımsal yapısına ilişkin 

programları içerir. 

2. Ekonomik plan: Kırsal bölgenin sektörel kaynaklarının ( tarım, sanayi ve hizmetler) 

gelişimine ilişkin program ve projeleri içerir.

3. Fiziki plan: Sosyal ve ekonomik planlarda öngörülen değişimlerin mekanda 

yansıtılması gerekmektedir. Bu nedenle, hedeflerin gerçekleştirilmesi ve mekana 

yayılması, fiziki planlamanın görevidir. Diğer bir deyişle fiziki planlama mekansal 

düzenleme olup, her türlü fiziki altyapının oluşturulmasına ilişkin plan ve projeleri 

kapsar.



4. FİZİKİ PLANLAMA

 Fiziki planlama kırsal alan yerleşmelerinin bir sistem bütünlüğü içerisinde ele alarak, 

hedef alınan bölge veya alandaki yerleşmelerin ( toplumların) her yönünü ilgilendiren 

gelişme programlarını kapsar ( Şekil 1.6).

 Fiziki planlarda somut olarak görünen program veya yatırımlar aşağıdaki alanları 

ihtiva eder;

1) Köy veya Pazar merkezlerinin düzenlenmesi

2) Köy veya diğer yerleşme birimlerinin fiziki planlaması (imar planı)

3) Tarla içi geliştirme hizmetleri ( arazi ıslahı, parselasyon, sulama, drenaj)

4) Yol, içme suyu temini, kanalizasyon, elektrifikasyon, vb. 
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 KÖY FİZİKİ PLANLAMASI

Genel yerleşme desenleri belirlendikten sonra köylerin ve hizmet 

merkezlerinin fiziki planı imar planının oluşturulmasına geçilir. Köy fiziki 

planlamasında mevcut köylerin iyileştirilmesi veya yeni köylerin kurulması 

çalışmaları başlatılır. 

Köy iskan ve gelişme veya yeni yerleşme alanlarının seçiminde yasal ve 

teknik zorunluluklar göz önünde tutulması gerekmektedir.  Seçim yapılırken 

karşılaşılabilecek teknik zorunluluklar sırasıyla: topoğrafik etmenler, 

morfolojik, jeolojik, ve klimatolojik etmenler ile sosyal ve ekonomik 

etmenlerdir. 

Köy iskan alanı bu belirtilen etmenler açısından optimum koşulları 

sağlayacak şekilde seçilmelidir. 



 Teknik zorunluluk olarak; seçilecek iskan alanının eğimi % 2-10 arasında 

değişmeli, bütünlüğü bozacak doğal engeller olmamalı ve fazla hafriyata 

neden olacak bir topografyaya sahip olmamalıdır.

 Diğer taraftan doğal afetlerin olduğu ve jeolojik bozuklukların bulunduğu 

alanlarda yerleşme yeri seçilmemelidir.  Köy iskan arsasının sağlam yapı 

temelleri inşasını mümkün kılabilecek zemin emniyetine sahip olması 

gerekir.

 Bunlara ek olarak iklim faktörleri göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle 

hakim rüzgarlara ve fırtınalara kapalı alanlar iskan alanı olarak 

seçilmemelidir. Karlı ve soğuk bölgelerde güneye bakan yamaçlar sıcak 

bölgelerde ise serin rüzgarlara açık alanlar tercih edilmelidir. 



 Teknik zorunlulukların dışında sosyal ve ekonomik etmenler de yer 

seçiminde önemli yer oynar. Özellikle toplumun sosyal yapısında sorunlar 

yaratılmamasına çalışılması gerekmektedir. Yeni yerleşiklerin mevcut 

yerleşiklerin sosyal yapısına uyum sağlamaları için gerekli önlemler 

alınmalıdır. 

 Ekonomik etmenler ise başlı başına yer seçimini doğrudan 

etkileyeceklerdir. Köyün kendi kaynakları ile ilişkisi yönünden yer 

seçimini hipotetik yerleşme yerine göre seçildiği düşünülürse belirli 

kaynakların birim maliyetlerini değişik iskan alanları için karşılaştırmak 

gerekir ( Chisholm, 1966). 



 Konuyu daha iyi açıklamak için hipotetik yer seçimi için aşağıdaki örneği 

verebiliriz. Bu örnekte belirli kaynakları ve bu kaynakların (x) ve (y) gibi 

iki hipotetik iskan yerine olan uzaklıkları ile her bir faktörün her bir 

hipotetik yerleşim merkezine göre birim uzaklığa düşen maliyetleri dikkate 

alınmıştır. 



Kaynaklar X
(1)

Y
(2)

Maliyet/km
(3)

X
(1x3)

Y
(2x3)

Su 0.1 0.5 10 1.0 5.0

Tarla arazisi 2.0 1.0 5 10.0 5.0

Mera 2.5 1.5 3 7.5 4.5

Akaryakıt 2.5 2.0 3 7.5 6.0

İnşaat 
Malzemesi

3.0 2.0 1 3.0 2.0

Toplam 29.0 22.5

Yapılan işlemler neticesinde iki iskan merkezinden en az maliyetli olan (Y) 
merkezidir.  Maliyet açısından (Y) merkezi tercih edilmelidir. 



 Bir diğer seçim işlemi de yine ekonomik analize dayalıdır ( Ricci, 1969). 

Burada tarımsal işletmelerde kullanılan arazinin belirli bir merkeze göre 

ağırlıklı değerlendirmesi yapılır. Bu merkez öyle saptanmalıdır ki bir 

koordinat sisteminin dört ayrı kesimindeki ağırlıklı değerler birbirine eşit 

olsun sağlayan koordinat sisteminin merkezi iskan merkezi olarak seçilir. 

Bu işlemde kullanılacak eşitlik şu şekildedir;

 Ai = Qi.C + Ni.S + Mi.t

 Burada;

 Ai: Her parsel alan için toplam maliyet

 Qi: Üretim miktarı

 Ni: Yıllık işgücü saati

 Mi: Yıllık makine gücü saati,

 C, S, t = Birim saat maliyeti



Köy İskan Alan Büyüklüğü
 Köy iskan alanının büyüklüğü tarım işletmelerinin tipine (monokültür 

tarım, polikültür tarım ve ihtisaslaşmış işletmeler), seçilecek yerleşme 

dokusuna (dağınık, yarı dağınık veya toplu) bağlıdır. Bu nedenle her 

yerleşme dokusu için farklı bir büyüklük söz konusu olabilir. 

 Genel olarak, bir iskan alanının büyüklüğünün belirlenmesinde üç ana 

etmen dikkate alınır ( Sayın, 1962). Bunlar;

1. Parsel büyüklüğü

2. Altyapı hizmetleri için gerekli alan

3. Gelişme alanlarıdır.



 Bu üç faktörü bir eşitlikte de göstermemiz mümkündür: 

 Toplam yerleşim  alanı  = İşletme merkezi için gerekli parsel alanı + Altyapı 

hizmetleri için alan + Gelişme alanı

1. Parsel büyüklüğü: Zirai ekonomist veya bu konudaki bir uzman 

tarafından belirlenecek işletme tipi ve genişliğine göre ortalama metrekare 

olarak hesaplanır. Bu olmadığı takdirde;

a) Her aile için ortalama 1.0 – 2.5 da büyüklüğünde bir parsel alanı ayrılabilir.

b) Yerleşim alanı küçükse yukarıdaki değerler 0.4 – 0.6 da ‘a kadar düşürülebilir.

2. Altyapı hizmet alanı: Köy içi yollar, yeşil alanlar, sosyal, kültürel ve 

ekonomik amaçlı hizmetler için ayrılacak alan büyüklüğünün belirlenmesi 

bir projeleme çalışmasıdır. Proje çalışması olmadığı hallerde pratik olarak 

altyapı hizmetleri için gerekli alan büyüklüğüne hane sayısı temel alınarak 

saptanabilir. Buna göre;

I. 75 haneden az olan küçük yerleşmelerde aile başına 600 metrekare

II. 75 haneden çok olan büyük yerleşmelerde aile başına 500 metrekare olacak şekilde 

saptanabilir.



Kırsal Alanın Tasarım İlkeleri
 Köy alanın düzenlenmesi iki boyutludur. Birinci boyutu işletmenin kümelendiği 

iskan alanının, ikinci boyutu ise köy arazisinin planlanmasını kapsar. 

 Birinci boyut köy yeri seçiminin dışında iki aşamalı bir karar üretimidir. İlk 

olarak alınacak karar tarımsal işletme tipi ve büyüklüğü ile ilişkilidir. 

 Köy yeri büyüklüğü işletmelerin tarımsal faaliyetlerine bağlı olarak , iskan 

edilecek işletme sayısı ise gelecekteki nüfus büyüklüğü dikkate alınarak 

yapılmalıdır.

 Şekil 3.1’ de ülkemizdeki bir kır iskanına ve şekil 3.2’ de ise II. Kademe kırsal 

hizmet merkezinin imar planları görülmektedir. 

 Şekil 3.1 aile tarım işletmelerinden oluşan bir kır yerleşmesini, şekil 3.2 ise hem 

iş gücü hem de işletme tip ve büyüklüğündeki farklılığı yansıtmaktadır. 
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FONKSİYONEL İŞLETME 

PLANLAMASI



• Kırsal yerleşim birimi, çoğunlukla tarımsal faaliyetle uğraşan işletmelerden oluşur. 

• Ülkemiz koşullarında ise bu işletmelerin %65’i küçük işletme niteliğinde olup, kısıtlı kaynak 

ve yetersiz gelir grubunda bulunmaları nedeniyle düşük yaşam standardına sahiptirler (Gün 

2001).

• Bu tür işletmelerin başlıca amacı aile için üretimin yanı sıra pazar için de üretimdir. Böylece 

fazla ürünün pazarlanması sayesinde diğer sosyal ihtiyaçların karşılanmasına yönelik bir 

gelir elde edilmektedir. 



• Bununla birlikte kentsel nüfusun artmasıyla beraber ticari bitkilere olan talep, işletmeleri mali 

faydayı arttırıcı şekilde üretim değişikliğine itmektedir. Her durumda işletmeci, kendi kaynaklarını 

(arazi, işgücü, sermaye ve sabit tesisler) arzu edilen sonucu verecek şekilde optimum kullanmaya 

yönelmek ister.

• Bu amaç gerçekleştirilmek istenirse fonksiyonel planlama temel bir araç olarak kullanılmalıdır 

(FAO 1988). 

• Bu planlama, kırsal kalkınma, planlama ilke ve hedefleri doğrultusunda tarım işletmelerinin 

geliştirilmesine yönelik planlama işlemlerini kapsar. 



• Bireysel tarım işletmesine ait bir plan, işletmecinin doğrudan kontrolü altında olmayan 

iklim, toprak verimliliği, hükümet politikaları, tarım teknoloji konusundaki bilgi birikimi ve 

girdi-çıktı değerleri gibi faktörlerin etkisi altındadır.

• Doğal güçlerin dışındaki etkenler; hükümet politikaları, tarım teknolojileri gibi birçok faktör 

işletme düzeyinde üretim seçimi ve buna bağlı olarak da tarımsal yapı ve tesislerin seçimini 

doğrudan etkiler.



• Kırsal kalkınma plan hedefleri doğrultusunda hazırlanacak fonksiyonel işletme planlaması 

üç safhadan oluşur;

1. Ekonomik planlama

2. Yapı planlaması

3. İşletme avlu planlaması



3.1 EKONOMİK PLANLAMA

• Geleneksel uygulamalar, bitki ve hayvanın ayrı ayrı analiz edildiğini, işletme büyüklüğü 

kavramanın açık bir şekilde tanımlandığını ve işletmecinin tarımsal faaliyetlere göre artan 

faydayı esas amaç olarak aldığını varsayar. 

• Fakat öyle ülkeler vardır ki, arazi sahipliği toplumsal olup çoklu aile sistemi yürürlüktedir ve 

daha çok Afrika ülkelerinde görülür.

• Türkiye gibi ülkelerde ise köy ortak malları, mera, yayla vb. işletme planlamasına farklı bir 

yaklaşımı gerektirir.



• Planlamada her şeyden önce toplumsal yapının incelenmesi gerekir. Önemli olan 

hazırlanacak planın çiftçinin kişisel amaçlarını, inançlarını ve diğer isteklerini yansıtacak 

nitelikte olmasıdır.

• Çok yönlü bir ekonomik işletme planı aşağıdaki safhaları içerebilir;

İşletmenin amaçları, öncelikleri ve kısıtların tespiti. Özellikle işletmenin mali kaynakları, 

alabileceği kredi imkanı ve maliyeti.

Finansal kaynakların analizi (mali analiz). Örneğin işletmenin mali kaynakları, alabileceği 

kredi imkanı ve maliyeti.



Tarımsal işletmeler için mümkün olan kaynakların listelenmesi ve bunların parasal değerinin 

belirlenmesi.  Örneğin arazi ve su kaynakları, alet ve makine miktarı ve kalitesi, tecrübeli ve 

tecrübesiz işgücü zaman planı, mevcut yapılar ve bunların hizmet elverişliliği, işletmecinin idare 

yeteneği vb.

İşletmeyi doğrudan etkileyecek ve işletmecinin etkili olamayacağı tüm idari ekonomik ve 

fiziksel faktörlerin belirtilmesi. Örneğin; kanunlar, yönetmelikler, kırsal altyapı, Pazar, girdilerin 

durumu, fiyatlar, pazar trendleri vb.



Her işletme faaliyetinin  bireysel analiziyle toplam sermayeden ne kadar ayrılabileceğinin 

belirlenmesi.

Kaynakları en iyi şekilde kullanan ve çiftçi amaçlarını gerçekleştirebilecek tüm faaliyetlerin en 

iyisini bulmaktır.

• Sonuç plan, çiftçinin aile işletmesinin geleceğine yönelik niyetlerinin bir açıklaması 

niteliğindedir. Plan birbiriyle ilişkili birçok alt planı ihtiva edecektir (Şekil 4.1).
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• Şekil 4.1’deki alt planlar gösterildiğinden başka şekillerde de karşılıklı olarak etki edebilir 

veya hareket sağlayabilir. Planlar arasındaki ilişkilerin önemi, üretilen ürünler satılsın ya da 

satılmasın işletmedeki tüm üretimin sonucunun en fazlaya çıkarılmasına gayret edildiği zaman 

artacaktır. 

• Yatırımların kapsamını kabaca vermek için değişik yatırım tahminleri önerilmiştir. Fakat, 

küçük işletmeler genellikle gübre, ilaç, makine alanında olduğu gibi nakit parayı da sigorta 

etmek düşüncesine sahiptirler. Bu düşünce ailesi için yeterince üretim yapabilene, ekonomik 

bir pazar mümkün olana ve kendi teknik, tarımsal ve ekonomik becerisine güven duyana kadar 

devam eder. Bu sebeple hesaplamalarda para her zaman kullanılacak bir birim olmayabilir.



3.2 YAPI PLANLAMASI 

• Ekonomik plana göre yapı ihtiyacı tespit edileceğinden tarımsal yapı mühendisinin esas 

görevini fonksiyonel ve yapı planlama ile işletme avlu planlaması konusundaki çalışmalar 

oluşturacaktır. 

•  Planlama işlemi mevcut kaynaklar, kısıtlar ve diğer birikimlerin listelenmesi ile başlar. 

Planın genel hatları belirlenerek krokisi hazırlanır. Son plan kaba hatlarıyla çizilen krokiler 

üzerinde çalışarak yapının farklı bölümlerinin detay planlarına geçilir.

• Çiftçi planlama işlemine başlamadan önce bazı kısıtlamalar getirecektir. Bunlar dikkatlice 

değerlendirilmeli ve son planın bir parçası olarak kabul edilmeden önce tartışılmalıdır.



3.2.1. TEMEL VERİLER

• Ekonomik plan, yapı mühendisi için temel bir bilgi kaynağıdır. Eğer bu yok ise, çiftçilerle yapılacak 

görüşmeler yardımıyla elde edilmeye çalışılır veya benzer işletme etütlerinden elde edilir.

• Yapı mühendisi aşağıda belirtilen verilere ek olarak ekonomik plandaki mümkün olduğunca elde 

etmek zorundadır. 

 İşletme avlusunun çok yönlü master planı.

 Depolama yapısına ilişkin veriler, özellikle beklenen üretim miktarı ile kurutulacak, depolanacak 

ürünlerin alan isteklerine ve depolama sürelerine ilişkin veriler. Hasat zamanında satılacak veya 

tüketilecek ürün miktarı.



Hayvan barınakları için mevcut kaynakların miktar ve kalitesi ile besleme programı ile 

geliştirilecek veya artacak yavrular. Yer ve zamana ilişkin programlar dikkate alınmalıdır.

 İşletmedeki yapı materyali.

Önerilen yapılara ilişkin kanun  ve yönetmelikler.



3.2.2. FAALİYET ANALİZİ

• Yapı mühendisliği için gerekli olan bir diğer temel veri ise işletmenin faaliyetini simgeleyen bir 

analiz çıktısıdır. Bu faaliyet analizi, öncelikle işletme için seçilecek mekanizasyon seviyesinin 

belirlenmesinde yardımcı olacaktır.  Fakat analizi üretim kapasitesi yüksek, karmaşık yapılı 

fabrikalar için planlamada kullanılan bir araçtır. Fakat daha küçük projeler için de geçerli bir 

yoldur (Şekil 4.2).

• Birçok üretim faaliyeti değişik mekanizasyon seviyelerinde farklı yollarla yürütülür.  Tüm geçerli 

metotlar karşılaştırılmalı olarak listelenerek teknik ve ekonomik açıdan uygulanabilir metot seçilir.



• Metot seçimi, işgücü ve makinenin efektif kullanılmasıyla iyi bir üretim elde edilmesini sağlar.  

Bununla beraber, faaliyet analizi sonuçları yapılara ait mekansal konum planlarının ve iletişim 

planının da hazırlığına altlık oluşturur. 

• Mekansal konum planı statik değil, dinamik bir esnekliğe imkan verecek biçimde olmalıdır. 

Böylece , fazla alanların  eklenmesini gerektirecek beklenmeyen durumlar karşılanmış olur.

• İletişim planı ise değişik alan ve binalardaki mekanlar ile işletme avlusundaki yapı ve binalar 

arasındaki iletişim sıklığı ve ihtiyaçlarını ifade eder.  İşletme ve pazar arasındaki hareketler bu 

programın temelidir.
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3.2.3. YAPİNİN FONKSİYONEL PLANLAMASİ

• Alternatif yapı planlarının ve daha önce uygulanan analizlerin koordine edilerek 

birleştirilmesi fonksiyonel planlama adını alır. Bazı genel kuralları şöyle özetlenebilir:

Fonksiyonların ve mekanın yoğunlaştırılması ve bunlara ait kirli faaliyetlerin diğerlerinden 

ayrılması.

Yapı içerisinde mümkün olduğunca basit ve doğru iletişim düzeninin kurulması ve işletme avlu 

planında gösterildiği gibi dış ilişkilerle koordine edilmesi.

Kullanılmayan alanlardan kaçınmak ve uzun koridorlardan sakınmak.



 Basit ve etkin çalışmanın sağlanması.

Çok az farklı muhafaza metodu kullanmak ve güvenilir, esnek ve basit metotları seçmek.

Çalışanlar ve hayvanlar için iyi bir çevre sağlamak.

Gelecekteki genişlemeyi karşılamak.

Üretim gereklerinin sınırları içerisinde planı mümkün olduğunca basite indirgemek. 



3.2.4. PLAN ÇİZİMİNİN TAMAMLANMASI

• Bir seri plan çizildikten sonra dikkatlice analiz edilir ve bunlar içerisinde çiftçi amaçlarını en 

iyi gerçekleştiren plan seçilir. Bununla beraber, çiftçi amaçlarının karmaşık ve belirlenmesi 

güç olması nedeniyle, genellikle toplam inşa maliyeti ve nakit harcamalar gibi daha geçerli 

değerlendirme kriterlerinden yararlanılır. Seçilen yapı planı gerçek ve kesin boyutlar dikkate 

alınarak çizilir. Kesitler ve yükseklikler planda gösterilir. Daha sonra bu yapı master planda 

konumlandırılır. Bu arada işin ilerlemesine yardımcı olacak mekan ve faaliyet programları 

sık sık gözden geçirilir. 



3.2.5. SON PLAN

• Tüm planlar (işletme avlusu planı, fonksiyonel plan ve yapısal plan) düzeltilir, 

koordinatlandırılır ve çiftçi tarafından onaylandıktan sonra dokümanlar hazırlanır.



3.3. İŞLETME MERKEZİNİN 
(AVLUSUNUN PLANLAMASI

• Ekonomik ve yapı planlamaları sonuçlarına göre belirlenen yapıların mekan üzerine 

konumlandırılması fonksiyonel işletme planlamasının en son aşaması olarak 

nitelendirilebilir. 

• İster halen yerleşik, ister yemi yerleşimlerin planlanması durumunda olsun, gerekli yapıların 

mekanda konumlandırılmasında uygulanacak planlama teknikleri farklılık göstermez. Fakat, 

halen yerleşik alanlardaki düzenlemelerde planlama tekniklerinin kullanımı açısından, 

mühendisin sahip olduğu serbestlik seviyesi asgari düzeye iner. Bu tür alanlarda yapılacak 

olanlar iyileştirme çalışması olmaktan öteye geçemez.



• Öteden beri gelen bir yerleşme düzenini düzenlemek yeni bir yerleşmenin planlamasından 

daha zordur. Arsa büyüklüğü  genişleme alanı yetersizliği, işletmelerin sahip olduğu 

ekonomik güç gibi faktörler planlamacıyı kısıtlayacaktır.  Bu nedenle her durumu kendi 

özgün şartları içerisinde ele almak gerekir (Alkan 1971; 1974).



• Bir tarım işletmesine ait yapıların konumlandığı alana işletme merkezi veya işletme avlusu 

denir. Bu merkez;  işletmecinin barındığı, tarımsal faaliyetlerin bir kısmının 

gerçekleştirildiği mekandır. Bu mekanda konutun dışında hayvan barınakları, depolama 

yapıları, malzeme deposu, atölye vb. diğer yapılar bulunur. Yapıların sayısı, çeşidi ve 

büyüklüğü işletme tipi ve bölgesel özelliklerle yakından ilişkilidir. Bu nedenle, bir bölgedeki 

tarım işletmesinde bulunun yapılar bir başka bölgedeki işletmeye ait yapılarla benzerlik 

göstermez.



• Tarım işletmelerindeki yapılar belirli bir yatırımı gerektirir. Bu yatırım ise;

a) İşletme tipine

b) İşletme büyüklüğüne

c) Verimlilik ve gelir durumuna

d) İklim şartlarına

e) Sosyal ve kültürel şartlara

f) Teknolojideki gelişmelere bağlıdır.
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3.3.1. İŞLETME AVLU YERİNİN SEÇİMİ

• İdeal koşullar altında, işletme avlu yeri seçiminde daha önce belirtilen ilkelerden sapmadan, 

göz önünde bulundurulacak temel etmenler; yol durumu, su ve elektrik ihtiyacı, topoğrafik 

yapı, toprak niteliği ve arsa yeterliliği, yön ve görünüm, hakim rüzgarlar ve drenaj 

durumudur. 

• Halen yerleşik olan veya yeniden planlanmış toplu yerleşmelerde işletme avlusunun yer 

seçimi söz konusu olamaz. Çünkü her iki halde de işletme avlusu önceden tayin edilmiş 

arsalar içerisindedir. Ancak bu yerleşmelerin genişlemeleri halinde yeni tahsis edilecek 

alanın seçiminde eğer şartlar uygunsa köy iskan alanı seçimindeki ilkeler uygulanır.



• Dağınık yerleşmelerde ise iki durum söz konusudur.  İlki halen yerleşik bir yapılanmada 

çiftçi isteği olmadığı sürece yeni bir yerin seçimi söz konusu olamaz. Yapılacak olan 

şartların izin verdiği ölçüde, mevcudun iyileştirilmesi olacaktır. Buna örnek olarak 

Karadeniz bölgesinin dağınık yerleşmeleri olabilir. İkinci durum ise yeni bir yerleşme 

düzeninin oluşturulması veya çiftçinin arzusuna bağlı olarak yeni bir yapılanma söz konusu 

olduğu durumlarda, işletme avlu yeri seçimi köy iskan alanı seçimindeki ilkelere göre 

yapılır.



3.3.2. İŞLETME AVLU PLANININ 
HAZIRLANMASI

• İşletme avlusunun yeri seçildikten sonra, inşaata başlamadan önce, planlamaya etkili bütün 

etkenler göz önünde bulundurularak kağıt üzerinde işletme avlusunun tam bir planı (durum 

planı) hazırlanmalıdır. Dikkatlice düzenlenmiş bir işletme avlu planı tüm faaliyetlerin işlevsel 

olarak yerine getirilmesine imkan verecek bir yapı konum  düzenine sahiptir.  Aynı zamanında 

bu alanın çevreyi toz, kötü koku ve gürültüden koruyacak bir nitelikte olması gerekir. 

• Böyle bir planın, avlu ve binaların gelecekteki ihtiyaçları karşılayıp karşılamayacağı hakkında 

bir fikir vermesi gerekir.



• İşletme avlu planlamasına geçilmeden önce işletmeye tahsis edilen  alanın yapı cinslerine 

göre alt alanlara ayrılması gerekliliğinin bilinmesinde yarar vardır. Buna göre hangi alt 

alanlarda hangi yapıların  yer alabileceği Şekil 4.3’te gösterilmiştir.  Alan planlaması yararlı 

bir adım olup işletme avlu planlamasında büyük bir etkinliğe sahiptir. İşletme avlusu 10-30 

m aralıklarla alt alanlara ayrılır. Bu alanların özellikleri ise şu şekildedir;

I. Alan I: İşletme konutunun bulunduğu alan olup, toz, koku, sinek vb.den muhafaza edilmiş 

olması gerekir.

II. Alan II: Temiz, kuru, sessiz faaliyetlerin geçtiği alandır. Tamirhane ve küçük depolar burada 

konumlandırılır.

III. Alan III: Hububat deposu, yem deposu, küçük hayvan barınakları bu bölgede yer alır.

IV. Alan IV: Büyük hayvan barınaklarının yer aldığı bölgedir.





• Genel kural olarak, tarım işletmesi merkezine ayrılacak olan arsanın büyüklüğü konusunda 

ise şunlar söylenebilir:

 Halen yerleşik olan geleneksel toplu yerleşmelerde mevcut büyüklük esas alınır. Eğer arsa 

büyüklüğü yeterli değilse ve arsayı büyütme imkanı varsa avlu büyülüğü standartlara 

yaklaştırılmaya çalışılır.  Planlı toplu köylerde ise iskan alanının büyüklüğüne bağlı olarak her 

işletme tahsis edilecek alanın en az 600 m2 olması gerekir. Ancak mümkün olmayan hallerde 400 

m2’ye kadar indirilir lakin bu durumun sıkışık bir yapılanmaya neden olacağı ve gelecekte 

topluluğun büyümesi sürecinde de sorun çıkartacağını unutmamak gerekir. 



 İster toplu ister dağının yerleşimlerde olsun her işletmeye en az 1-2.5 da büyüklüğünde arsa 

tahsis edilmelidir. Ne kadar büyük arsa tahsis edilirse gelecekteki gelişmelerine de o kadar 

imkan verilmiş olur (Sönmez ve Girgin 1983). 

• Bu açıklamalar ışığında yeri belirlenmiş bir işletme avlusunun planlaması 5 aşamada 

gerçekleştirilir. Bu aşamaları ana uğraşısı sütçülük olan bir işletmeyi örnek alarak 

açıklayalım (Balaban ve Şen 1982).



1) Avlu yeri seçiminden sonra topoğrafik haritasının çıkarılması planlamada birinci aşamayı 

oluşturur. Bu harita üzerinde, tesviye eğrileri, yollar, hakim rüzgarların yönü ( yaz ve kış ), 

hakim eğim ve manzara gösterilir ( Şekil 4.4a). Bu amaçla hazırlanan haritaların ölçekleri 

1/200-1/500 arasında değişir.

2) İkinci aşamada, avlu giriş yolu, konut ve servis avlusu ana hatları ile harita üzerine 

yerleştirilir. (Şekil 4.4b). Konut için düşünülen yer işletmenin en yüksek ve havadar 

kısmında olmalıdır. Yaz meltemleri ve kış rüzgarları işletmelerin üzerinden konuta 

gelmemelidir.  Ev anayoldan en az 30 m içeride olmalıdır. Eğer anayolda ulaşım çok 

yoğun, gürültülü veya yol çok tozlu ise bu mesafe 50-60 m ‘ye kadar çıkabilir. Konutun 

oturma odasından ve mutfaktan yollar, işletme avlusunun girişi ve bütün hayvan 

barınakları görülebilmelidir. 



3) İşletmenin tipine göre belli başlı servis yapıları, konutla olan ilişkileri de dikkate alınarak 

avlu etrafına yerleştirilir (Şekil 4.4c). Tarım işletmelerinde hayvan barınakları en önemli 

servis binalarıdır.  Hayvan barınaklarının hemen yanında yeşil yem gereksinimi için silo 

veya hiç olmazsa haftalık yem ihtiyaçlarını karşılayacak yem depoları olmalıdır. Koku, 

sinek ve gürültünün önlenmesi için hayvan barınakları konuttan en az 30-40 m uzakta 

yapılmalıdır. Yem depoları, yem taşımayı kolaylaştırmak için hayvan barınaklarına yakın 

olmalıdır. 15-20 m’lik bir açıklık, hem taşıma hem yangından korunma için yeterlidir. 



   Yemlemede ve yumurta toplamada verimliliği sağlamak için kümesler eve yakın 

yerleştirilmelidir. Tavuk kümeslerinin normal olarak konuttan 30 m uzaklıkta olmaları 

yeterlidir. 

   Koyun ağılları ve kasaplık hayvan sundurmaları da sürünün büyüklüğüne ve meraların 

yerine göre hayvan barınaklarına ayrılan sahada düşünülür. Ancak bunlar daha çok avlunun 

tarla yoluna yakın kısmına yerleştirilir. 

    Alet ve makine hangarları ahırların yakınına yapılabilirse de yangın tehlikesi ve gürültüye 

karşı bir önlem alarak, bu binaların hayvan barınaklarından en az 15 m uzakta olması 

önerilir. 



4)  Belli başlı işletme yapıları avluda yerleştirildikten sonra, diğer servis binalarının yerleri 

seçilir. Bu binalar içinde yer seçiminde randımanlı bir tertibin ilkelerine uyulur.  Çiftlik 

avlusunda bina gruplarının, hayvan gezinme yerlerinin çevrelenmesinde çit ve padoklara 

gerek vardır. 

5) Beşinci aşama avlunun nihai planlamasının tamamlanmasıdır (Şekil 4.4d). Binaların 

yerleri tespit edildikten sonra her bir bina ölçek dahilinde durum planı üzerine geçirilir. 

Avlunun bahçe, meyvelik, çitler, kapılar gibi eklentileri yerleştirilir. Eğer avluda ek yapay 

rüzgar siperine gereksinim duyulur ise bunlar yerleştirilir.  Rüzgar siperleri farklı 

büyüklükteki birkaç sıra ağaçtan oluşur. Bunların yazlı kışlı işlevlerini yapabilmeleri için 

yaprak dökmeyen ağaçlara yer verilmelidir.Rüzgar siperlerinin genişlikleri hakim 

rüzgarların şiddet ve yönüne bağlıdır.  Normal koşullarda 10-20 m genişlik yeterlidir.





• Aşamaları gözden geçirilen  işletme merkezinin düzenlenmesi yumurta tavukçuluğu ile 

uğraşan tarım işletmelerine uygulanması ve bu işletmelerin yan yana dizilimi halinde yapılar 

arasındaki uzaklık ilişkileri önem kazanır ( Şekil 4.5). Hazırlanmış olan bu plan uygulamaya 

konulmadan önce önemli olan noktalar tekrar kontrol edilmelidir. Kontrol edilecek noktalar 

şöyle özetlenebilir:

1. İşletme avlusu iyi bir yol üzerinde midir?

2. Sosyal tesislere kolayca erişilebiliniyor mu?

3. İşletme avlusundan tarlalara kolayca erişilebiliniyor mu?

4. Avluda iyi bir drenaj sağlamış mıdır?

5. Yeter ve uygun bir su kaynağı mevcut mudur?

6. Hakim rüzgarlar kokuyu evden uzaklaştırabiliyor mu?



7. Rüzgar siperleri tesis edilmiş midir?

8. Yeşil sahalar ve bahçe için toprak koşulları uygun mudur?

9. Yangın tehlikesine karşı binalara yeterli aralık verilmiş midir?

10. Konut uygun yere yerleştirilmiş midir?

11. En çok kullanılan yapılar eve en yakın olanlar mıdır?

12. Binalara genişlemeleri için yeterli saha bırakılmış mıdır?





• Kağıt üzerinde hazırlanan bu planın, tam olarak uygulanması seneler alabilir. Yeni kurulan 

işletmelerde hangi hangi yapılarak öncelik verileceği işletmenin şekline  ve gereksinimlere 

bağlı ise de konut ve ana binalara öncelik verilmelidir. 

• Yukarıda aşama aşama verilmiş planlama yöntemi aslında yeni kurulacak işletme merkezleri 

için gereklidir. Ancak mevcut bir işletme merkezinin yeni gereksinimlere göre yeniden 

düzenlenmesinin gerektiği durumlarda da bu yöntem yapılacak bazı küçük değişiklerle 

başarıyla uygulanabilir. 



• Bunun için önce işletme avlusunun ölçekli bir planı hazırlanır. Bu plan üzerinde bütün ana 

yapılar ve yardımcı tesisler yerleştirilir. Sonra mevcut yapı ve tesislerin gelişen koşullar 

karşısında verimliliği, iş ekonomisine, yeni gereksinimlere ve sağlık koşullarına uygunluğu 

gözden geçirilerek avlunun genişleme olanakları saptanır. Küçük onarım ve değişiklerle 

yararlanılabilecek yapılarla, kullanılmayacak kadar yıpranan veya ekonomik onarımı 

olmayan yapılar, yeni inşa edilecek olanlar ve bunlar için ayrılması düşünülen alanlar 

saptanarak planda işaretlenir. Ortaya birden fazla seçeneğin çıkması halinde ise en uygun 

plan geliştirilinceye kadar düzenleme işlemi tekrar edilir.
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SULAMA VE DRENAJ PROJELERİNİN 
ÇEVRESEL  ETKİLERİ



• Sulama Ve Drenaj Projelerinin Genel Etkileri; 

1. Projenin çevreye olan etkisi

2. Projeye etki eden dış faktörler



• Düşük akış rejimi

• Akış rejimi

• Barajların etkisi
• Alçak su tablası
• Yüksek su tablası

Hidroloji



• Düşük akış rejimi mansap kullanıcıları üzerinde ciddi bir şekilde 
olumsuz etki yapar. Çünkü mansap kullanıcıları suyu sulama 
şebekelerini işletme, içme suyu olarak kullanma, taşımacılık ve 
hidrolik enerji üretmek gibi önemli bir amaç için kullanabilirler. 

• Bu nedenle şu anki ve gelecekteki potansiyel kullanıcıların ihtiyaç 
duyduğu minimum talepler açık bir şekilde belirlenmelidir. 

Düşük Akış Rejimi



• Kontrolsüz akışlar büyük zararlara neden olur. Akışın kontrollü 
olması için yapılan su depolama yapıları çevresel ve sosyal bakımdan 
ve sulama suyu sağlanması açısından yaralıdır. Akış kontrol 
çalışmalarında amaca kısmen ulaşılsa da mansapta meydana gelen 
akışta tam olarak kontrol edilemez. 

Akış Rejimi



• Akış rejiminin azaltılması olumsuz etkilere neden olabilir. 
Akıştaki azalma sonucu tarımsal ihtiyaçlara cevap 
verilemez. Verimlilik düşer.  Akışlar hem nehirlerde 
hemde körfezlerde balıkçılar için önemlidir. Akışlar balık 
larvalarının taşınmasını besin maddelerinin kıyılara 
yayılmasını sağlar.  Kontrol altına alınan akışlar, sel 
havzası yoluyla boşaltım sağlanarak yeraltı suyunun 
azaltılması ve mevsimsel ya da kalıcı sulak alanların 
kaybı sonucunu doğurabilir. Sonuç olarak, sel suyunun 
sediment taşıma kapasitesinin değişiminden dolayı nehir 
morfolojinde değişiklikler meydana gelir. Bu etki pozitif 
de negatif de olabilir.



• Düşük akışlar ile barajların yapımı nehir akışının değişiminden 
kaynaklanan negatif etkileri hafifletir. Sel havzasının belirlenmesi 
yeraltı sularının yeniden dolması ve aşağı akıştaki uç boşaltım 
miktarını azaltması açısından yararlı bir önlem olabilir. Sulak 
alanların birçok yerinde bu, pozitif fonksiyonlardan biridir.



• Barajların yapısı nehir aşağı akışlarında önemli bir etkiye sahiptir. 
Sulama, sel koruması ve su enerjisi gibi barajların ana 
fonksiyonlarının etkisinin azalmasına gerek olmadan hidrolojik rejim 
değişiminden kaynaklanan ters çevresel etkilerin azaltılması için bazı 
önlemler alınabilir. 

Barajların Etkisi



• Su tablasındaki azalma yağışlı mevsimler gelene kadar potansiyel yer 
altı su kaynaklarının yenilenmesi açısından faydalıdır. Su tablasının 
alçalması sulama şebekeleri ile yükselmiş olan taban suyunun 
düşmesiyle tarımsal yönden faydalı olur. Su tablasındaki düşüşün 
olumsuz etkilerinde biri de tuz birikimlerinin olmasıdır. 

Alçak Su Tablası



• Uzun vadede sulama şebekelerinde en sık karşılaşılan sorunlardan biriside su  
tablasındaki yükselmedir. Bu olaya waterlogging denir. Sulama etkinliğindeki 
düşüşün başlıca nedeni budur Yüksek su tablası toprağın işlenmesini de 
zorlaştırır. İyi bir sulama yönetimi kısa sürede sulama isteklerini karşılayabilir; 
ve derine sızmayı da önleyerek sulama etkinliğini artırır. Hem de yer altı suyunu 
yükseltmez. Drenaj sorunları kısmen çözse de drene edilen suların kalitesi 
düşük olacağından bu sefer de yeni bir sorun ortaya çıkacaktır. İyi bir sulama 
yönetimi geliştirmek, geçirgenliği yüksek alanlarda kanallar açarak derine 
sızmayı önlemek ve sulama yapılarında israfı azaltıcı önlemler almak 
sayılabilecek tedbirlerden bir kısmıdır. 

Yüksek Su Tablası



• Çözünen Kirleticilerin Dağılımı

• Zehirli Maddeler

• Tarımsal Kirlilik

• Anaerobik Etkiler

• Gaz Emisyonu

Su ve Hava Kalitesi



• Hidrolojik dengenin değişimi sulama planlarına bağlanmaktadır. 
Sulama planları çevrenin kirlenmiş sulara tahammül etme 
kapasitesini azaltmaktadır. Özellikle endüstriyel sular, sulamadan 
gelen drenaj sular, kırsal alanlardan gelen atık sular gibi noktasal 
kirletici kaynaklar ile yer altı sularına sızan zirai-kimyasallar, ve 
toprak erozyonu gibi noktasal olmayan kirletici kaynaklar düşük 
akışlarda kirlilik konsantrasyonun artmasına neden olur. 

Çözünen Kirleticilerin Dağılımı



• Çözünmüş tuzlar, zehirli yükseklikte konsantrasyonda olabilirler 
Kalıcı kimyasallar ( Çözülerek ayrışmazlar) sulu sistemler için 
tehlikelidir. Toprak partiküllerine işler ve erozyonla başka yerlere 
taşınır. Organochlorine böcek öldürücü ilaçlar (DDT), dieldrin  ve 
endosulfan  özellikle sulu sistemlerde tehlikeli olur ve hızla besin 
zincirine geçer. 

Zehirli Maddeler



• Kimyasallar zirai üretimde çok yararlı olmasına rağmen yanlış 
kullanıldığı takdirde ters etkisi çok daha büyüktür. Özellikle 
alüminyum, arsenik, berilyum, nikel, kalay, krom, kadmiyum, 
antimon toprağa karıştığında çok zararlıdır. Ancak bitki besini olan 
kobalt, demir, manganez, çinko özel bir konudur ve yerel bilgiyi 
gerektirir. Ürünlerin endüstriyel işlenmesi ya ad tarımsal girdi 
hazırlığı toksik maddeleri içerebilir ya da oluşturabilir. Bunların 
uygun bir şekilde uzaklaştırılması ÇED’in konusudur. 



• Verimli bir tarım için yüksek bitki besin seviyesi zorunludur. Bununla 
beraber doğal ve kimyasal gübre kullanımı aşırı bir bitki besin maddesi 
yüklemesi yapar ki bu durum su kaynakları ve sağlık açısından sorunlar 
yaratır. İçme suyundaki yüksek seviyedeki azot küçük çocuklarda sağlık 
sorununa neden olur. Yüksek seviyedeki bitki besin maddesi bazı su 
yaşamlarına zehir etkisi yapar. Alglerin hızla artmasını sağlar. Algler 
sudaki O2 oranını azaltarak balıkların boğulmasına neden olur. Tabiî ki 
diğer su yaşamalarını da etkiler. Temiz sularlar fotosentezi artırıcı etki 
yaparlar 

Zirai Kimyevi Kirlilik



• Su kaynaklarındaki birçok anaerobik durum yüksek 
miktardaki bitki besin maddelerinden kaynaklanır. 
Böylece ötrofikasyon meydana gelir. Rezervuardaki 
anaerobik durumlar suyun daha derinlerinde 
oksijenin az olduğu ve organik materyalin çökeldiği 
yerlerde oluşur. Rezervuarlar organik maddelerden 
temizlenmeli ve baraj dolmadan anaerobik etkiler 
sınırlandırılmalıdır. 

anaerobik Etkiler



• Sulanan alanlar endüstriyel gazlar ile kirlenmiş olabilir. Özellikle de 
kırsal yerleşim veya endüstriyel alanlara yakın olanlardır.

Gaz Emisyonu
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• Toprak Tuzluluğu

• Toprak Özellikleri

• Tuzlu Yer Altı Suyu 

• Tuzlu Drenaj Suyu

• İstenmeyen Tuzluluk

Toprak Özellikleri ve Güvenlik Önlemleri



• Sulu tarım alanlarındaki tuzluluk arazideki üretim kaybının temel 
nedenidir. Dikkatli bir idare tuzluluk oranını azaltıp ürün üzerine olan 
olumsuz etkisini minimuma indirir. Yönetim stratejileri arasında: 
yıkama, sulama metotlarını ve programlarını azaltmak, yüzey altı 
drenaj sistemi kurmak, toprak işleme tekniklerini değiştirmek, ürün 
desenini ayarlama ve toprak iyileştirme faaliyetlerini buna dahil 
etmek. 



• Killi topraklarda durum çok ekstremdir. Buralarda Na (sodyum) un 
varlığı toprak yapısını bozar. 



• Yeraltı suyundaki tuzluluk artışı suyun yükselmesi ile 
ilgilidir. Uygun ve iyi tesis edilmiş drenaj ağı böyle 
etkileri azaltacaktır. 

Tuzlu Yeraltı Suları



• Başlangıçta drenaj gerekli olmayabilir. Ancak doğal drenaj yetersiz ise gerekir. 
Düz bir topografya, düşük hidrolik gradyentli su tablalı alanlar tuzluluk 
açısından risklidir. Bu yerlerde toprağın düşük permeabiletisi nedeniyle derine 
sızma zordur.

• Yer altı sularının drenajı borulu drenler veya derin hendekler ile hem su 
tablası kontrol edilir hemde filtrasyon sağlanır. Böylece toprak profilindeki 
tuzlanma önlenir. Normalde bitki tüketiminden fazla uygulanan  su ve 
çözünebilen tuzlar drenaj suları ile uzaklaştırılır. Derine sızmanın olduğu 
alanlarda  yağışlı dönemlerde bile başarılı olabilir. Uygulanan sulama 
suyundan drenaj suyuna kadar çözünmüş madde konsantrasyonundaki artış 
önlenemeyebilir.  Tipik olarak drenaj suyundaki tuz konsantrasyonu sulama 
suyundan2 ila 10 kat daha  yüksektir. 

Tuzlu Drenaj Suyu



• Drenaj sularındaki çözünmüş maddelerin miktarını iyi bir sulama 
yaparak azaltırız ama bu sulama giderek kaliteyi olumsuz etkiler. 
Tuzların güvenli olarak uzaklaştırılmasında birinci yol denize kanallar 
yardımı ile iletmek. Kanallar, nehir sularının kalitesi tehlikede ise 
kullanılmalıdır. Veya buharlaşma gölleri gibi alanlar tesis edilerek 
olumsuz etkiler buralarda toplanabilir. 



Buharlaştırma Havuzları



Yol Kenarları Ağaçlandırma Çalışmaları



• Tatlı ve tuzlu suların sınırları sahil şeritleridir. Bunun nedeni 
tatlı suların hidrolik potansiyelinden kaynaklanmaktadır. Su 
tablasındaki düşüş bu sınırın iç kısımlarına doğru ilerlemesine 
neden olur. Tatlı su, tuzlu su ile yer değiştirince bu durum  
içme suyu kalitesinin azalmasına buda birçok insanın 
etkilenmesine neden olmaktadır. 

İstenmeyen Tuz
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• Yerel Erozyon

• İçsel Etkiler

• Nehir Morfolojisi 

• Kanal Yapıları

• Sedimentasyon

• Irmak Ağzı Erozyonu

Erozyon ve Sedimentasyon



• Erozyona uğrayan memba alanlarında verimlilik kaybına neden olur. 
Erozyonun bu olumsuz genel etkisi toprak taneciklerini taşınarak 
rezervuarda sedimentasyona ve mansap bölgelerinde 
yoğunlaşmasına bağlanmaktadır. 



• Sulanan alanlarda yüzey akışı daha fazladır. Dikkatli bir dizayn 
erozyon sorunlarının olmasını önleyebilir. Tarımsal uygulamalar 
toprak yapısını bozar ve bu nedenle toprağın erozyonu artar. Sulama 
alt yapıları planlanırken lokal erozyon, örneğin parmak erozyon 
formasyonlarının olmadığından emin olmak gerekir. Yapısal 
aktiviteler genellikle toprağı erozyona açık yapar. Buna çare olarak 
vejetasyon bu yapıların etrafında ekilmeli ve böylece açık toprak 
erozif kuvvetlerden korunmalıdır.

Yerel Erozyon





• Gelişmekte olan ülkelerdeki sulama şebekelerinin gelişimi şebeke etrafındaki 
insan faaliyetlerinin yoğunluğu ile ilgilidir. Bunun nedeni bu alanlardaki 
ekonomik aktivitedeki artışın sonucu insanların buralara gelmeleri ya da sulama 
faaliyetlerine odaklanmaları sağlanabilir. Her iki durumda tipik faaliyetler; daha 
yoğun bir tarımsal faaliyet, canlı hayvan sayısındaki artış ve ormanların özellikle 
yakacak olarak kullanılmasıdır. Bütün bu faaliyetler bu alanlarda erozyon 
artışının sorumlusudur. Böylece bitki örtüsü azalmaktadır. Yerel ekoloji ve 
verimlilik üzerine olumlu etkiler hemde sedimentasyon problemlerine katkıda 
bulunur.

İçsel Etkiler



• Bir nehrin kapasite ve şekli, onun akışı, nehir yatağı ve yatak 
malzemesi ve taşıdığı sediment miktarı ile meydana gelir. Hızlı akışlı 
bir nehir daha fazla enerjiye sahiptir ve yavaş akan bir nehirden 
daha fazla ve daha büyük parçacıklı sediment taşır. Bundan dolayı 
rezervuarlarda sedimentler birikir ve deltalarda akış hızı azalır. 
Sediment taşıyan nehrin hızı sabit olduğundan akış erozyonuna 
neden olmaz sediment de depo edilmez.  Rejim şartları, yıl boyunca 
akışların değişimi ile değişir. 

Nehir Morfolojisi





• Kanal yapılarının zarar görmesi  kanal yapısının ve içindeki sediment 
rejiminin değişimi ile ilgilidir. Asılı sediment miktarının artması giriş 
yapılarında siltasyon, filtreleme, pompalarda problemlere neden 
olur. Yapılar sedimentle tıkanabilir. Hidrolik yapıların bütünlüğünü 
de nehir yatağının bozulması etkiler. 

Kanal Yapısı



• Eğer su kaynağının tortu yükü, sulama kanallarının tortu taşıma 
kapasitesinden daha yüksekse sulama projeleri amacına 
ulaşamayabilir.

Sedimentasyon



• Nehir ağzındaki değişiklikler, erozyon artışı veya çökelme ile 
sonuçlanabilir. 

Nehir Ağzı Erozyonu
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• Yerel olarak çeşitlilik koşullarını fazlalaştırmak, biyolojik bir 
topluluğun tür sayısını genişletmek 

• Normalden ve çoğu tür için optimumdan ayrılan, daha küçük 
sayıdaki türler için daha fazla yaşam yeri şartları, herbir biyokütlenin 
büyütülmesi 

• Dengeli koşullarda daha uzun bir yerleşim, bu yerleşimin biyolojik 
topluluğunun zenginleştirilmesi 

Biyolojik ve Ekolojik Değişimler



Göçmen Kuşların Konaklama Alanları



• Proje alanında, sulama yapısı, su kısıtı olan alanlara su sağlama, 
tarımsal ve ekolojik olarak radikal değişimlere yol açacaktır. Proje 
alanı dışında bunu telafi etmek için alanların yaratılması veya yaşam 
alanı sağlanması zararlı olarak değerlendirilen doğal yaşam alanı 
değişimlerinin olduğu yerlerde hafifletme önlemleri için faydalı 
olabilir. 

Proje Alanları



• Özellikle rezervuar ve kanallar balık üretimi, su kültür ve yerleşik ve 
göçmen kuşlar, hastalık yayan böcekler ve yılanlar için de yaşam 
alanı oluşur.Rezervuar etrafında vahşi yaşam parkları ve kuş 
barınakları oluşturulabilir. Tarımsal sulama ile tüketilen su, geriakış 
su kalitesinin düşmesi ile mansap ekosisteminde ters etki yaratır. 
Azalan akış, tuz konsantrasyonunu artırır, oksijen seviyesini düşürür, 
su ısısını  ve kirliliği artırır.  

Su Yapıları



• Sulama ve drenaj çalışmalarıyla çevrelenen alandaki biyolijik ve 
ekolojik değişimleri hesaba katmak önemlidir. Sulamanın olumlu 
veya olumsuz etkileri olabilir. 

Çevreleyen Alan



• Su kütleleri, çevresel olarak zengin ve geniş insan nüfusuna 
yetmelidir. Su çevresindeki önemli değişiklikler nicelik ve 
kalite bakımından, olumlu ve olumsuz önemli etkilere 
maruz kalır, örneğin balık yiyen memeliler ve kuşlar yaşam 
ve yiyecek rezervlerinin azalması. Nehir sisteminin hidroloji 
ve morfolojisinden suda yaşayan canlılar ters yönde 
etkilenebilir 

Vadiler ve Kıyılar



• Birleşmiş Milletler Uluslar arası öneme Sahip Sulak Arazi 
anlaşmasında sulak araziler, doğal veya yapay, kalıcı veya geçici, 
durağan veya akışkan sulu, tatlı, acı veya tuzlu, derinliği 6 metreyi 
geçmeyen deniz suları da dahil olarak tanımlanmıştır. 

Sulak Arazi ve Ovalar



• Sulak araziler dünyadaki en üretken ekosisteme sahiptirler.  Sığ sular iyi 
balıkçılık alanlarıdır. Sulak alanlar genelde geniş çapta türleri destekler, bilhassa 
su kuşları için önemli alanlardır. Sulak alanların diğer 3 önemli desteği de; 
sellerin yoğunluğunu azaltmada tampon görevi görmesi, düşük maliyetli su 
arıtma sistemi olması, kıyı erozyonundan koruma sağlaması Sulama, mansap 
alanlarınada su kalitesinin azalması ile yada hidrolojik koşulların değişimi ile 
sulanan alanlarda direk bir etkiye sahip olabilir.Çoğunlukla sulak arazilerin 
yüksek çevresel ve ekonomik değeri, onların çalışması ve korunmasında ÇED 
içinde önemli bir konudur. 



• Sulu tarımın ana maksadı, tarımsal üretimi artırarak projenin alanının ekonomik 
ve sosyal refah yaşamını geliştirmesidir. Küçük parseller, toplu arazi kullanımı, 
yasal ve geleneksel arazi hakları karışıklığı arazi sulamaya döndürüldüğünde bir 
çok zorluklar yaratır. Arazi kiralama/ sahipliliği yeni sulama projeleri yanında 
büyük rehabilitasyon çalışmalarında da engel teşkil eder. Altyapı değişikliği, 
tarla sınırlarında değişikliklere ve bazı işlenen tarım alanlarının kaybına neden 
olur. Aynı şekilde su kullanım hakkı değişimi de benzer problemler yaratır.

Sosyo - Ekonomik Etkiler



• Sulama projeleri nüfus yoğunluğunu artırabilir. Ana değişimler 
tahmin edilmelidir. Demografik/ etnik kompozisyon değişimi sonucu 
etkiler göz önüne alınmalıdır.

Nüfus Değişimi



• Sulama projelerinden kaynaklanan gelir azalışının oluşturduğu sosyo ekonomik 
problemler:

• Sulamanın işletilmesi ve devamlılığı için gerekli sosyal organizasyon

• Sulama ile yüksek değerdeki üretim gerçekleşecek ve hayvan otlatma gibi 
aktiviteler azalacak

• Yetersiz Pazar gibi dış destek eksikliği, kredi olanakları

• Arazi kullanımı ve su kullanımı konularında değişikliklerden kaynaklanan fırsat 
eşitsizliği

• İşçi yapısının değişimi

• Kullanıcı katılımı ile planlama geliştirilerek yukarıdaki problemler azaltılabilir. 
Çiftçilere eğitim olanakları sağlanmalıdır.

Gelir ve Refah



• İnsan göçü ve yer değişimi sosyal huzursuzluk ve hastalıkların 
artması ve açlık gibi toplum yapısını bozan olaylarla orantılıdır.  
Geniş yeni sulama projeleri ve tarımsal işlemenin en yüksek olduğu 
dönemlerde geçici nüfus artışı olur. Bu çalışanlar içinde yerleşim yeri 
sağlamak gerekir. Bu sorunlar kısa dönemli desteklerle çözülebilir.

İnsan Göçü



• Sulama projelerinde sıklıkla karşılaşılan sorun arazilerin ve evlerin su 
basması, kanal inşaatı  diğer çalışmalar sırasında sonucu insanların 
başka bir yere yerleştirilmesidir. Geçmiş zamanlı projelerde proje 
aşamasında danışmanlık alınmadığından ve etkilenen halkın 
tazminatı karşılanmadığından problemler oluşmuştur. Teknik 
bakanlıklar erken dönemde uzman yardımı araştırmalıdır. 

Yeni Yerleşim



• Artan gelir ve beslenmenin iyileşmesi ile sulu tarım en çok çocuklar 
ve kadınlar için faydalı olacaktır. Dezavantajlı grupların planlama 
sürecinde ÇED’e dahil edilmesi zaman alacaktır fakat mutlaka göz 
önüne alınmalıdır. 

Kadınların Rolü



KIRSAL ALTYAPI VE ÇEVRE
13. HAFTA

Doç.Dr. Havva Eylem POLAT



• Ekolojik etkiler yanında proje dışındaki sosyal etkiler de önemlidir. 
Yeni proje yeni yer ihtiyacı (Pazar, göç, fiziksel altyapı) ile bölgesel 
gelişmeye katkıda bulunacaktır. Agroendüstri veya yeni yollar ÇED 
de ele alınmalıdır. Endüstri ve kentsel gelişme sulama projelerine su 
kalitesinin düşmesine neden olacağından ters etki edebilir. Bölgesel 
planlama sistemi, karışıklıkların minimize edilmesi ve gelişmenin 
koordine edilmesi açısından gereklidir. 

Bölgesel Etkiler



• Danışmanlık uzun süren bir süreç olduğundan planlama ve tasarı 
daha uzun bir zaman alır. Ancak yararlanıcıların katılımı projeyi daha 
sürdürülebilir hale getirir. Halk katılımı bir çok ülkede kanunlarla 
zorunlu kılınmış ancak bazı ülkelerde ise sadece bir prosedür olarak 
alınmıştır. Yerel görüşlerin alınması ile projenin ekonomik yararı 
artar. Hükümet dışı organizasyonlar kamu kurumlarına bu konuda 
yardım edebilir. 

Kullanıcı Katılımı



• Rekreasyon olanaklarının yeni ve rehabilitasyon çalışmalarında 
özellikle rezervuar kenarlarında yapılması gerekir.

Rekreasyon



• Uygun idare önlemleri olmaksızın, sulu tarım proje 
alanı ve proje alanına bitişik komşu alanlarda ciddi 
ekolojik dengesizliklere neden olur. Çalışma 
alanındaki doğal bitkisel örtünün aşırı temizliği; 
mikroklima, üst toprak kaybının yol açtığı toprak 
erozyonu, nehir ve ırmaklara akışın artması, akış 
rejiminin değişimi ve mansap alanında siltasyonun 
artışına neden olur. Bu durumda, doğal yaşam 
alanının zarar görmesi ve tarımsal monokültürün 
oluşması, yerel fauna ve floradaki çeşitlilikteki 
azalmaya neden olur. 

Ekolojik Dengesizlik



• Atık suların ve drenaj sularının yeniden kullanılması hastalıkların ve 
yabani otların hızla yayılmasına neden olur.

• Sulu tarımla birlikte yabani otların gelişmesi tarımsal üretimi 
azaltabilir. 

Böcekler ve Yabani Otlar



• Sucul yabani otlar rezervuarların, kanal ve drenlerin taşıma ve depolama 
kapasitesini düşürür. Evapotranspirasyon ile su kaybının artmasına neden olur. 
Bunların kontrolü zor ve pahalıdır. Bitki öldürücü ilaçlar bu türle beslenen balık 
ve böceklerin de ölümüne neden olur. Yabani otların uzaklaştırılmasının 
maliyetinin, çürümüş organik maddeli gübre tortusu, biyogaz, balık ve hayvan 
yemi olarak kullanıldığı takdirde telafisi mümkündür. Diğer sucul yabani otların 
yarattığı problem ise yılan ve sivrisinek gibi hastalık taşıyıcı canlılar için uygun 
bir yaşam alanı sağlamasıdır.

Sucul Yabani Otlar



• Sağlık riskleri, çevresel ve sosyoekonomik değişimlerle bağlantılı 
olarak olası hafifletme ve önleme çalışmaları ile ÇED’de ele alınır. 
Sağlık Bakanlığının ilgili bölümü ve diğer sağlık kuruluşları projelerin 
erken aşamaların projeye dahil edilmeli ve görüşleri alınmalıdır. 

İnsan Sağlığı



• Sulamayla birlikte oluşan ekolojik ve nüfus değişimleri, hastalık 
vektörleri için yeni ve daha uygun yaşam alanları yaratır. Disiplinler 
arası diyalog, tasarımdaki mühendislik ve çevresel yönetim 
önlemlerinde, sulama planlarının rehabilitasyonu ve inşaatında 
plancılara rehber olmalıdır. Etkili olacak iki ana belirteç: vektör 
yoğunluğu, vektör ömür uzunluğudur 

Hastalık Ekolojisi



• Hidroloji

• Düşük akış rejimi malarya için uygun yaşam koşullarını oluşturur. Periyodik rezervuar değişimi, 
kıyı çizgisinin dikleştirilmesi, sucul yabani otların kontrolü, rezervuar kenarındaki yerleşimlerin 
uzaklaştırılması, barajların dönüşümlü olarak kullanacağı iki taşma savağı yolu ile inşası 
hastalıklara yol açabilecek etkenleri elimine etmek için kullanılabilir. Yeraltı su seviyesinin 
yükselmesi sivrisineklerin yaşam alanı oluşumunu sağlar. Uygun drenaj bunun için yapılacak ilk 
girişim olabilir diğeri de daha iyi bir su yönetimidir. Yüzey sulama, kontur sulama, oluklar açarak 
sulama gibi belli sulama yöntemleri  daha çok hastalık riski oluşturur. Kanal kaplama, yüzey 
sulamada sağlık ve çevre için faydalı olacaktır. Pirinç tarlalarında, su kullanımı ıslatma ve 
kurutma olarak kullanılmalı ve pirinç üretiminde birlikte işletilmesi ile, bulaşıcı hastalıklar 
önlenebilmektedir.

Spesifik Riskler ve Önlemler



• Su Kalitesi

• Böcek ilacı kalıntıları hastalık vektörlerinin dayanıklılığını artırarak 
böcek ilacı uygulamalarının hastalıklara karşı etkisini azaltır. Yüzey 
sularındaki organik kirlilik, bağırsak hastalıklarına neden olur. Yeraltı 
suları gübre ve böcek ilacı kalıntıları ile kirlenebilir. Bağırsak paraziti 
yumurtaları, sulama için kullanılan atık sulardaki en kalıcı risktir. 



• Tuzluluk Etkisi

• Taban suyu düzeyi düştüğü için, yeraltı suyundaki tuz, insanları 
sağlıksız içme suyu kullanmaya zorlar ve içme suyu alışkanlıklarını 
değiştirir. Eğer bu etkiler önlenmezse, uygun su kaynağı bulunmalıdır.



• Ekolojik Dengesizlik

Sulama projeleri ile birlikte zararlı böceklerin kontrol çalışmaları 
başlatılır. Bu çalışmalar, basit böcek ilaçlarının uygulanmasından, 
bütünleşik kompleks böceklerle savaş stratejilerine kadar geniş bir 
yelpazede yürütülür. 

Sucul yabani otlar, bazı hastalık yayıcı virüslere gerekli yaşam alanı 
veya barınağı sağlar. Bu otların temizlenmesi sağlık risklerinin 
azaltılması açısından önemlidir.



• Sağlık Olanakları 

• Parazit kurtlar su içindeki larvalarla insanlara geçmektedir. Güvenli, 
temiz içme suyu bu hastalığı önlemede en önemli faktördür. Bütün 
sulama projelerinde, içme suyunun tedariki ve hıfzısıhha, tek geniş 
sağlık bileşenidir. 
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TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI VE KULLANIMITÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI VE KULLANIMI

 Bir ülkede, su kaynaklarının yeterli olup olmadığının en 
sağlıklı göstergesi yıllık yenilenebilir tatlı su miktarıdır. 

 Su varlığı bakımından ülkeler uluslararası ölçütlere göre 
değişik kategorilerde incelenmektedir. 

 Yılda kişi başı 1000 m3’ün altında su kullanan ülkeler “su 
fakiri”;

  1000-3000 m3 arasında kullananlar “su kısıtı-stresi 
çeken ülke”; 

 10 000 m3’ün üzerinde su tüketenler ise “su zengini” 
olarak nitelendirilebilmektedir. 



Türkiye, su kaynakları kullanımı ve değerlendirilmesi 
açısından sorunsuz ülkelerden biri olarak görülmesine 
rağmen özellikle kişi başına kullanılabilir su potansiyeline 
bakıldığında, durumun farklı olduğu ortaya çıkmaktadır.

Ülkemizde kişi başına düşen su miktarı 2000 yılında 1652 
m3 olurken, 2009’da nüfusun 67 803 927’den 72 561 312’ye 
çıkması ile 1544 m3’e düşmüştür (Şekil 1). 

Bu durumda ülkemiz, kişi başına düşen kullanılabilir su 
varlığı endeksine göre su zengini olmayan ülkeler arasında 
yer almaktadır. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2030 yılı 
için nüfusumuzun 100 milyon olacağını öngörmüştür (
www.tuik.gov.tr). 

Bu tahmine göre 2030 yılı için kişi başına düşen kullanılabilir 
su miktarının 1000 m3/yıl civarına düşebileceği söylenebilir. 

http://www.tuik.gov.tr/


Gelir düzeyi düşük ülkelerde su kullanımında en yüksek payı 
tarım sektörü almasına karşın, gelir düzeyi yükseldiğinde 
tarımın yerini sanayi sektörü almaktadır. 

Örneğin; İspanya’da sulama için kullanılan su, toplam 
kullanılan suyun %70’i, Yunanistan’da %80’i, Portekiz’de 
%80’i ve İtalya’da yaklaşık %50’dir. 

Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan rapora göre 2000-
2030 yılları arasında gelişmekte olan ülkelerde tarımsal 
üretimin %67’ye çıkacağı tahmin edilmektedir. 

Mevcut su potansiyeli ile bu artışın karşılanamayacağı ve 
tarımda verimlilik artışı ile tarımsal su ihtiyacının %14 
düzeyinde tutulacağı öngörülmektedir. 

Bu durumda tarım sektörü, daha fazla tarımsal ürünü daha 
iyi kalitede daha az su kullanarak üretmek zorunda 
kalacaktır. 



 Ülkemizde yıllık yağış ortalaması 642.6 mm ve bunun su 
olarak karşılığı 501 milyar m3’tür. Teknik ve ekonomik 
olarak tüketilebilecek yeraltı ve yerüstü su miktarı 112 
milyar m3’tür. 

 Bunun 95 milyar m3’ü yurtiçinden doğan akarsulardan, 3 
milyar m3’ü yurtdışından ulaşan akarsulardan ve 14 
milyar m3’ü ise yeraltı suyundan sağlanabileceği kabul 
edilmektedir. Havza bazında, yıllık su potansiyeli de 
büyük değişiklikler göstermektedir. 



 Ülkemizde sulama konusunda yaşanan en büyük sorun, 
su yönetimine gereken önemin verilmeyişidir. 

 Tarımsal su yönetiminde büyük paya sahip olan sulama 
birlikleri, mevcut iklim, toprak, bitki koşullarına uygun, su-
verim ilişkilerini göz önüne alan etkin bir planlı su 
dağıtımını değil, çiftçi talebine dayanan bir su dağıtımını 
uygulamaktadırlar. 

 Ülkemizde çiftçilerin suyu bilinçsiz kullanmaları, toprak 
ve su kaynaklarına ve ülke ekonomisine zarar 
vermektedir. 



 Önceki yıllarda yapılmış sulama projeleri yatırım 
programında tekrar gözden geçirilerek, açık sulama 
sistemleri kapalı sulama şebekelerine 
dönüştürülmektedir. 

 Klasik sulama sistemlerinde, sulama parsellerinin küçük 
olması, karık veya tava boyutlarının uygun 
seçilememesi su yönetimini güçleştirmekte, sulama 
randımanı düşmekte ve tarla içi su kayıplarının da fazla 
olmasına neden olmaktadır. 



 Tava veya karık sulama yöntemleri kullanıldığında ideal 
koşullarda tarla su uygulama randımanı %60 civarında olup, 
şebekedeki sızma, buharlaşma ve işletme kayıpları da ilave 
edilirse randıman yaklaşık %50 olmaktadır.

 Bitkiye ihtiyacı olan 1 m3 suyu verebilmek için 2 m3 su 
kullanılmaktadır. Klasik sulama yöntemleri yerine 
yağmurlama ve damla sulama yöntemleri kullanılması 
durumunda randıman %60 dan sırası ile %80 ve %90’a 
çıkabilmektedir. Bu da %20 ile %30’luk bir su tasarrufu 
demektir.

 Su kullanım etkinliği göstergelerinden sulama randımanı, 
genel anlamıyla sulama suyu ihtiyacının kaynaktan sulama 
için saptırılan suya oranı olarak tanımlanabilir. DSİ ve 
devredilen sulamalarda 2008 yılında 9853 m3/ha su verilmiş 
ve sulama randımanı %46 olarak gerçekleşmiştir. Tarımda 
aşırı su kullanımı, ülkemizde sulama randımanını düşüren 
en önemli faktördür.



 Damla yönteminde, kısmen arıtılmış su, doğrudan bitki 
kök bölgesine verilmektedir; sık ve az miktarlarda 
uygulama olanağı bulunmakta, arazinin yalnızca belli bir 
bölümü ıslatılmaktadır. Bu özellikleri nedeniyle, sulama 
suyundan diğer klasik yöntemlere göre önemli ölçüde 
tasarruf sağlanmaktadır. 

 Yapılan planlamaya bağlı olarak, damla sistemlerinde, 
sıcak iklimlerde, yüzey ve yağmurlama sistemlerine 
göre, %70’lere varan su tasarrufu sağlanabilmektedir. 



 Bugün ülkemizde sulanan alanların yaklaşık %92’sinde 
yüzey sulama yöntemleri kullanılmaktadır. Geri kalan 
kısımda basınçlı sulama yapılmaktadır. 

 Geleneksel (elle boru taşıma) yağmurlama sulaması 
çiftçiler arasında yaygın olarak uygulanmaktadır ve 282 
000 hektarın bu yöntemle sulandığı tahmin edilmektedir. 

 DSİ sulamalarında özellikle meyve yetiştiriciliği yapılan 
74 000 hektardan fazla alan yağmurlama ile sebze 
yetiştiriciliği yapılan 26 000 hektar da damla sulama ile 
sulanmaktadır.



SULAMA YÖNETİMİ

 Türkiye’de su kaynaklarının yönetimi, korunması ve çeşitli 
amaçlarla kullanıcıların hizmetine sunulması devletin 
görevi olup, bu hizmet kamu hizmeti olarak vatandaşlara 
sunulmaktadır. Ülkemizde su teminine ve korunmasına 
yönelik faaliyetler, birçok kamu kurum ve kuruluşları 
tarafından yönetilmektedir.

 Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde 
geliştirilmesi, dağıtılması ve kullanılması olarak 
tanımlanmaktadır.

 Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili politik ve teknik 
kararları, su hakları ve su tahsisini düzenleyen kuralları, 
çevrenin korunmasını, su fiyatlandırmasına ilişkin 
düzenlemeleri, arazi kullanım ilkelerini, kullanıcıların 
katılımı gibi faaliyetleri kapsamaktadır (Çakmak ve ark 
2007). 



 Sulama yönetimi ise tarımda sulama amaçlarını 
gerçekleştirmek için suyun kullanımını sağlayan bir 
organizasyon olarak tanımlanabilir. 

 Ülkemizde tarımsal sulama yönetimi çalışmaları; sulama 
mevsiminden önce genel sulama planlaması yapılmasını, 
sulama mevsiminde su dağıtımı programlarının 
hazırlanması, uygulanması ve izlenmesini, sulama 
sezonu sonrasında da değerlendirme çalışmalarını 
kapsamaktadır.

 Bu amaçla periyodik olarak suyun kullanımı ve işletiminin 
değerlendirilmesi gereklidir. 

 Sulama şebekelerinin yönetiminde temel amaç, çiftçilerin 
gelirinin yükseltilmesi, dolayısıyla su kaynaklarının en 
yüksek faydayı sağlayacak şekilde etkin dağıtım ve 
kullanımının gerçekleştirilmesidir.



 Su politikaları, diğer bir deyişle su yönetiminde temel 
tercih ve hedefler; gelir dağılımının düzeltilmesi, 
istihdamın geliştirilmesi, gıda ve enerji güvenliğinin 
temini, ekonomik büyümeye katkı sağlanması, sağlıklı bir 
çevre yaratılması ve ekosistemlerin korunması konularını 
kapsamaktadır.

 Su kaynaklarının yönetimi görevi sayıda kamu kuruluşu 
tarafından yürütülmektedir (Çizelge 2). Bu kurum ve 
kuruluşlar kendi teşkilat kanunları uyarınca ve yasal 
dayanaklar çerçevesinde görev yapmaktadırlar. 



TÜRKİYE’DE SU KAYNAKLARI YÖNETİMİNE İLİŞKİN SORUNLAR 

Türkiye’de su kaynaklarının korunması ve kullanılmasında kurumsal 
bir koordinasyon bulunmamaktadır. Tarım ve Köy İşleri, Çevre ve 
Orman, Bayındırlık ve İskan, Enerji ve Tabii Kaynaklar ve İçişleri 
Bakanlıkları ile yerel yönetimler yasal sorumlulukları çerçevesinde 
görev üstlenmişlerdir. 

Su kaynakları yönetimin sınırlarını, havza sınırları oluşturmalıdır, 
uluslararası ölçekten yerel ölçeğe doğru (uluslararası havzalar, ana 
nehir havzaları, havza, alt havza) sınırlar belirlenmelidir.

Ülkemizde su yönetim faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini sağlayacak 
doğru ve güncel verilere ulaşmak neredeyse imkansızdır. 

Çünkü su kaynaklarına ilişkin birçok veri güncel değildir, yetersizdir, 
eski teknolojilerle üretilmektedir ve farklı kurumların bünyesinde 
bulunmaktadır. 



Su kaynakları yönetimi ile ilgili sorunlar, kısaca aşağıdaki 
başlıklar altında toplanabilir. 

1. Su kaynaklarının kullanımı ile ilgili sorunlar
Aşırı su kullanımı ve su kayıpları
Kaçak su kullanımı
Suyun  fiyatlandırılması

2. Sulama şebekelerinin işletimi ile ilgili sorunlar
Planlı su dağıtımının sağlanamaması
Su iletim, dağıtım ve tarla içi su kayıplarının fazla olması
Sulama oranı ve randımanının düşük olması
Tarımda bilinçsiz su kullanımı, tuzlanma ve çölleşme
Sulama fiziksel altyapının eski olması, su iletiminin toprak 
ve beton kaplamalı kanal ya da kanaletlerle yapılması
Arazi toplulaştırma, tesviye ve drenaj gibi tarla içi 
geliştirme hizmetlerinin eksikliği



3. Su kirliliği ile ilgili sorunlar
 Tarımda kontrolsüz kullanılan bitki besin maddeleri ve 

tarımsal ilaçların sulara karışması
 Evsel ve endüstriyel atıklar
 Arıtma sistemlerinin olmaması
 Plansız kentleşme, tarım alanlarının sanayi ve yerleşim 

alanlarına dönüşmesi
 Atık suların iyileştirilip alıcı ortamlara verilmemesi ve 

tekrar kullanılmaması
4. Kurumlar arası koordinasyon ve işbirliği eksikliği
  Kurumlar arası koordinasyon eksikliği ve kaynakların 

etkin kullanılmaması
 Yasa ve yönetmeliklerin çok eski tarihli olması, 

güncellenmemesi, birbiri ile örtüşmesi 
 Farklı birimler arasında yetki ve sorumlulukların net 

olarak paylaşılmaması
 Su yönetiminin, hidrolojik havza ölçeğinde yapılmaması



5. İzleme ve değerlendirme eksikliği
  İlgili kurumlarda izleme ve değerlendirme biriminin olmaması
  Su kaynakları ve havzalarına ilişkin bir veri tabanı olmaması
  Su kaynaklarına ilişkin güncel ve sistematik veri eksikliği 
  Verilerin merkezde toplanması, yerel düzeyde yeterli veri 

bulunmaması
  Su kalitesi ile ilgili yeterli verinin olmaması
  Su kaynaklarına yönelik düzenli ve sistematik bir izleme 

değerlendirme biriminin bulunmaması
  İlgili kuruluşlarda ortak veri tabanı ve bilgi akışının 

bulunmaması,
6. Su yönetim politikası
  İlgili kuruluşlarda ortak veri tabanı ve bilgi akışının 

bulunmaması,
 Ulusal bir su politikasının eksikliği
 Ülkemizde politikaların hükümete bağlı olup, hükümetin 

hedefleri çerçevesinde oluşturulması, ve uzun vadeli bir su 
politikasının bulunmaması



ETKİN SU KULLANIMI

 Suyun etkin kullanımı, sulama uygulamalarında 
kaynaktan bitkiye ulaşıncaya kadar  kayıpların azaltılarak 
su tasarrufunun sağlanması ile gerçekleşebilir. 

 Tarımda su kaynaklarının etkin kullanımı için öncelikle su 
tasarrufu sağlayan önlemler alınmalıdır. 

 Basınçlı sulama yöntemlerinin özellikle damla sulama 
yönteminin kullanılması,  kısıntılı sulama yapılması, 
kullanılan su miktarına göre sulama suyu ücretinin 
belirlenmesi ve sulama şebekelerinde açık kanal-kanalet 
sistemleri yerine borulu sistemlerin yapılması gibi 
önlemlerle su tasarrufu sağlanabilir. 



Basınçlı Sulama 

 Tarımda su kullanım etkinliği göstergelerinden sulama 
randımanı, genel anlamıyla sulama suyu ihtiyacının 
kaynaktan sulama için saptırılan suya oranı olarak 
tanımlanabilir.

 2008 yılı verilerine göre DSİ ve devredilen sulamalarda 
hektara 9853 m3/ha su verilmiş ve sulama randımanı 
%46 olarak gerçekleşmiştir. 

 Tarımda aşırı su kullanımı, ülkemizde sulama 
randımanını düşüren en önemli faktördür.



 Su uygulama randımanının arttırılması koşullara uygun 
olarak seçilmiş sulama yöntemi ve tekniğine uygun 
olarak projelendirilmiş sulama sistemlerinin kullanımı ile 
mümkündür. 

 Yüzey sulama yöntemlerinde, derine sızma, gereğinden 
fazla su uygulanması vb. nedenlerle fazla su sarfiyatı ve 
yüksek taban suyu nedeniyle tuzluluk sorunları ortaya 
çıkmaktadır. 

 Buna karşılık basınçlı sulama yöntemlerinde, ilk tesis ve 
işletme masrafı yüksekliğine karşın suyun kontrollü 
kullanımı nedeniyle hem su tasarrufu sağlanmakta, hem 
de fazla suyun toprakta yaratacağı olumsuz etkiler 
engellenmektedir. 

 Ayrıca daha yüksek eş su dağılımı gerçekleştirilerek 
sulamanın etkinliği artırılmaktadır.



Kısıntılı Sulama

 Kısıntılı sulama, su kaynağının yetersiz olduğu koşullarda tüm 
alanı sulayabilmek için tercih edilen bir tekniktir. 

 Kısıntılı sulamada, gereken zamandan daha geç veya gereken 
miktardan daha az su verilerek veya her ikisi birlikte yapılarak 
bitkinin strese girmesi ve daha az su kullanması 
sağlanmaktadır. 

 Kısıntılı sulamada maksimum verim alınması yerine, su-verim 
ilişkileri göz önüne alınarak uygulanacak sulama suyu 
miktarında kısıntı yapılarak bir miktar verim azalmasına izin 
verilmektedir. 

 Böylece suyun hangi dönem veya dönemlerde kısılacağına 
karar verilerek birim suyla daha fazla verim, daha fazla gelir 
elde edilmesi ve tasarruf edilen suyla daha fazla alanın 
sulanması mümkün olmaktadır. 



 Bu yaklaşımda, sulama uygulamalarında ya da alan üzerinde kısıntı 
yapılmakta; ya bitkilere gereğinden daha az su verilerek sulanmakta 
(kısıntılı sulama) veya proje alanının bir bölümü, sulama dışı 
bırakılmaktadır. 

 Kısıntılı sulamada, su kısıntısı ya tüm mevsime eşit dağıtılarak, sürekli 
kısıntı (SKS) yapılır ya da kısıntı planlı olarak (PKS), bitkinin belli 
gelişme dönemlerinde uygulanır. 

 Sürekli kısıntı, farklı yaklaşımlarla yapılabilir. Örneğin, her uygulamada, 
sulama suyu bir miktar azaltılarak verilebilir. Bitki kök bölgesinin daha 
yüzlek derinliklerini ıslatılacak kadar su uygulanabilir. 

 Sulama aralıkları uzatılabilir. Bitki sırasının, her zaman veya ardışık 
olarak, bir tarafı sulanabilir. Bu uygulama, son yıllarda, ülkemizde “kısmi 
kök kuruluğu” yaklaşımı olarak ve tanınmaktadır. Söz konusu uygulama 
ile sulama suyundan her zaman %50 tasarruf sağlanabilmektedir. 

 Planlı su kısıntısı ise, bitkinin bazı dönemlerinde sulama yapmamak 
şeklinde uygulanmaktadır. Kısıntılı sulama, genel olarak, bitkilerin su 
eksikliğine en dayanıklı dönemlerinde uygulanmalıdır.



Suyun Fiyatlandırılması
 Suyun fiyatlandırılması, daha az su kullanımını ve su 

tasarrufunu sağlayan itici bir güçtür. Tasarruf edilen su ile 
başka tarım alanları sulanabileceği gibi farklı sektörlerin 
ihtiyacı da karşılanabilecektir. 

 Ülkemizde suyun fiyatı genellikle sulanan alan ve bitki 
çeşidine göre belirlenmektedir. Sulama suyu ücretinin 
kullanılan suya göre alınması gereksiz kullanımı 
önlemektedir. 

 Hacim esasına göre fiyatlandırmada, kullanıcılar gerçekte 
kullandıkları su miktarına göre ücret öderler. Bunun için 
suyun kullanıcılara ölçülü olarak verilmesi gerekmektedir. 
Ülkemizde çoğunlukla sulama şebekelerinde su ölçümüne 
yönelik altyapı yeterli değildir. Dolayısıyla su ölçümü 
yapılamamaktadır. Kullanılan su, yaklaşık olarak priz 
büyüklüğü ya da dağıtım süresine göre tahmin edilir. Yeraltı 
suyunun kullanıldığı şebekelerde kullanılan su sayaçlarla 
belirlenebilir.



 Türkiye’de sulama suyu fiyatlarının düşük olması tarımda 
aşırı su kullanımına neden olan faktörlerin başında yer 
almaktadır. 

 Su fiyatının gerçek değerinden düşük olması, aşırı su 
kullanımına ve çevresel sorunlara neden olmaktadır. 

 Ülkemizde suyun fiyatı genellikle sulanan alan ve bitki 
çeşidine göre belirlenmektedir. 

 Ancak toplanan miktar tahakkuk ettirilenden daha düşük 
olmaktadır. Mevcut su ücretleri işletme ve bakım 
masraflarını karşılamaya yeterli değildir. 

 Ülkemizde sulama suyu fiyatlandırma esasları günün 
koşullarına göre yüzey ve yeraltı suları için yeniden 
belirlenmeli ve bununla ilgili yasal düzenlemeler 
yapılmalıdır.



  Atıksu ile Sulama

 Kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı olduğu günümüzde atık suların 
tekrar kullanılması; artan su talebinin karşılanması,  çevrenin korunması 
ve kaynakların etkin kullanımı açısından önem kazanmaktadır. 
Sulamada evsel atık sular, drenaj suyu ve taban suyu gibi kaynaklar 
kullanılmaktadır. Bunun için, öncelikle bitkisel verimin, tuzluluktan 
etkilenmeye başladığı eşik değerin ve tuzlu suyun kimi bitkisel niteliklere 
olan etkisinin bilinmesi gerekir. 

 Sulama suyunun kısıtlı olduğu yerlerde, sulama için gerekli niteliklere 
sahip atıksuların tekrar kullanımı önerilmektedir. Ancak, atık sular çeşitli 
inorganik maddeleri ve patojenleri bulundurduğu için bitki yetiştiriciliği ve 
çevre sağlığı açısından risk taşırlar. 

 Bu nedenle atık suların sulamada kullanılmasında verimi ve çevreyi 
koruyacak önlemlerin alınması gerekir. Bu önlemler ya da atıksuların 
sulamada tekrar kullanım ölçütleri, “Su Kirliliği Kontrol Yönetmeliği” ile 
belirlenmiştir. 

 Türkiye’de son yıllarda yaklaşık 130 000 hektar alan evsel atık suyla 
sulanmaktadır. Dünyada su kaynaklarının hızla kirlendiği dikkate alınırsa, 
ülkemizde atıksuların tarımda kullanımının yaygınlaştırılması için 
çalışmalar yapılmalıdır. 
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