
T a r ı m s a l  A r a ş t ı r m a l a r  v e  P o l i t i k a l a r  G e n e l  M ü d ü r l ü ğ ü

YIL : 2021    SAYI : 7

ÖZBEKİSTAN
TARIM BAKANLIĞI 
TAGEM’DE



2

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK, Özbekistan 

Tarım Bakanlığı heyetini kabul etti. Genel Müdür 

Yardımcılarımız, Daire Başkanlarımızın ve 

Özbekistan Tarım Bakanlığı Heyetiyle gerçekleşen 

toplantıda yapılacak iş birlikleri ele alındı. Toplantının 

başında Özbekistan Tarım Bakanlığı Heyetine Genel 

Müdürlüğümüzü tanıtmak adına sunumlar yapıldı. 

Özellikle Bahçe Bitkileri ve Bitki Sağlığı konusunda 

Daire Başkanlarımız ve Koordinatörlerimizin 

katkıları ile yapılan Ar-Ge faaliyetleri anlatıldı. 

Genel Müdürümüz Dr. Nevzat BİRİŞİK, Özbekistan 

Tarım Bakanlığı Bitki Karantinası Denetim Kurumu 

Başkanı Ergashev IBROHIM’e TAGEM ve bağlı 48 

Araştırma Enstitülerimizin tanıtımının yer aldığı 

Tanıtım Kataloğunu hediye etti. Özbekistan Tarım 

Bakanlığı Heyetine Genel Müdürlüğümüzde yer 

alan Enstitü Müdürlüklerimizin çıktıları da tanıtıldı.

Özbekistan Tarım Bakanlığı Heyetinin 3 gün 

süren Ankara ziyaretlerinin ikinci durağı da Zirai 

Mücadele Araştırma Enstitüsü Müdürlüğümüz 

oldu. Enstitü Müdürümüz Dr. Sait ERTÜRK, Enstitü 

Müdürlüğünde yapılan çalışmaları, yürütülen 

projeleri yerinde anlattı.

Özbekistan Tarım Bakanlığı Heyeti
TAGEM’i Ziyaret Etti.
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1. SU ŞURASI
Çalışmalarında TAGEM’in Rolü

İklim değişikliğinin etkilerini daha açık gözlemlediğimiz 

ve son yıllarda yaşanan düzensiz yağışlar, kuraklık ve 

beraberinde gelen su kıtlığı; tüm canlılar ve doğa için 

vazgeçilmez hayatın kaynağı olan suyumuzu bir kez daha 

ön plana çıkarmıştır. Bu kapsamda geleceğe dönük plan 

ve programlarda su ve sulamaya ilişkin önemli adımlar 

atılmaya başlanmıştır. “On Birinci Kalkınma Planı ve Tarım 

Şurası” kararları doğrultusunda 2021 yılı su ve sulama 

yatırımlarında hamle yılı ilan edilmiş ve suyun gücü 

milletle buluşuyor, suyumuzu vatan bileceğiz düsturuyla 

yola çıkılarak 1. Su Şurası çalışmaları start vermiştir.

17 Mayıs 2019 tarih ve 30777 sayılı Resmi Gazetede 

yayımlanarak yürürlüğe giren Tarım Şurası Yönetmeliği 

doğrultusunda, Bakanlığımızın kısa, orta ve uzun dönem 

su ile ilgili stratejilerinin belirlenmesine katkı sağlamak 

amacıyla Mayıs ayında başlatılan 1. Su Şurası Çalışma 

Grupları Mayıs-Ağustos ayları arasında faaliyetlerini 

gerçekleştirerek değerlendirmeler sonrası Ekim ayı 

içerisinde de sonuçları kamuoyuna duyurulacaktır.

Su şurası kapsamında; Su verimliliği, Suyun Havza 

Ölçeğinde Yönetimi, Su Hukuku ve Politikası, Su Güvenliği 

ve Atık Su Hizmetleri, Su Kaynaklarının Kalite ve Miktar 

Olarak Korunması ve İzlenmesi, İklim Değişikliğinin Su 

Kaynaklarına Etkisi ve Uyumu, Kaynaklarının Yönetiminde 

Karar Destek Sistemleri, Su Kaynaklarının Geliştirilmesi, 

Tarımsal Sulama, Depolamalı Tesisler (Yer Altı ve Yer Üstü 

Barajları, Göletler), Su, Orman ve Meteoroloji alt çalışma 

grupları yer almıştır. Çalışma Gruplarında, Tarım ve Orman 

Bakanlığından, diğer bakanlıklardan, akademisyen, 

belediye, özel sektör ve sivil toplum temsilcisi olmak 

üzere birçok uzman çalışmalara katılım sağlamaktadır.

Şura kararlarıyla birlikte bakanlık olarak önümüzdeki 30 

yıl için belirlenen kayıp kaçakların azaltılması, sulamadan 

dönen suların yeniden kullanılması, bireysel farkındalığın 

arttırılmasıyla su tasarrufunun sağlanması, borulu şebeke 

sulama sistemleriyle sulama randımanının yükseltilmesi 

ile gıda üretimi ve tarımsal hasılatta da randıman 

elde edilmesi gibi hedeflere ulaşılabilmek için çeşitli 

tedbirler belirlenerek uygulamaya konulacak eylemler 

planlanmaktadır. Su Şurasının hedefleri doğrultusunda 

elde edilen kazanımlar su yönetimi ile ilgili hususlarda 

gelecek nesillere ışık tutacaktır.

Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü 

olarak Toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımının sağlanmasına hizmet edecek birçok konuda 

yapılan Ar-Ge çalışmalarıyla alt komisyonlarda uzman 

ekiplerince yer alınmakta ve çalışmalara aktif katılım 

sağlanmaktadır. 

Tarımda suyun etkin kullanımı için uygun, sulama yöntem 

ve teknolojilerinin geliştirilmesini sağlamak, Tuzluluk, 

çoraklık ve yetersiz drenajın olumsuz etkilerini gidermek 

için uygulanabilir arazi ıslah yöntemlerini geliştirmek, 

tuzlu suların, drenaj sularının, düşük nitelikli suların 

sulamada kullanımının araştırılmasına ilişkin çalışmalar 

yürütmek göreviyle bugünün ve geleceğin tarımsal 

sulama politikalarına veri üreten TAGEM Tarımsal Sulama 

ve Arazi Islahı Ar-Ge projeleri, önümüzdeki kısa ve uzun 

dönem için uygulanabilecek tarımsal sulama politikalarına 

ışık tutmaktadır.

Şura sonuç bildirgesinde yer alacak ve tarımsal sulama 

politikalarına yön verecek birçok konu Ar-Ge verileriyle 

değer kazarak uygulamaya aktarılması önem arz 

etmektedir. Bu kapsamda kamu, üniversite özel sektör 

işbirliği ile oluşturulacak görüşler söz konusu doküman 

için önemli bir altlık oluşturacaktır.
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Bugün dünyada tarımsal arzın sürdürülebilirliğini 

tehlikeye sokan pek çok kısıt bulunmaktadır. 

İklim değişikliği, artan nüfus ve endüstriyel 

üretim gibi tarımsal üretim ekolojilerine olan 

yaşamsal baskılar küresel risk olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Ancak 2019 yılına kadar küresel bir 

salgının tarımsal üretim üzerine olan olası riskleri 

öngörülememiştir.

Bu tür Pandemi vakalarında temel gıda ürünlerine 

hammadde teşkil eden pek çok tarımsal üründe 

kendi kendine yeterlilik ve arzın sürdürülebilirliğinin 

sağlanması hayati önem taşımaktadır. Tarımsal 

üretimin sürdürülebilirliği küresel kısıtlar 

ekseninde düşünüldüğünde birim alandan elde 

edilecek verimin artırılması diğer önemli bir konu 

olarak gündeme gelmektedir. Bu süreçte kamusal 

anlamda Ar-Ge de öncü kuruluşlardan birisi olan 

TAGEM; Tarımsal üretimin gerçekleşebilmesi ve 

“ÇELTİKTE DAHA AZ SU İLE DAHA FAZLA 
ALANDA ÜRETİM YAPILABİLECEK”

“Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin Kullanım 
Olanaklarının Araştırılması” Güdümlü Projesi

Doç.Dr. Ulviye  ÇEBİ (Ülkesel  Koordinatör) / Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma Enstitüsü / KIRKLARELİ

Dr. Yeşim BOZKURT ÇOLAK (Alt Proje Lideri) , Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü / MERSİN

Dr. Mehmet TAŞAN (Alt Proje Lideri) , Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü / SAMSUN

Perihan TARI AKAP (Alt Proje Lideri) Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü / Menemen-İZMİR
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devamlılığının sağlanabilmesi adına toprak ve su 

kaynaklarımızın optimum kullanımını sağlayacak 

bilgi ve teknolojileri kullanarak yerli ve milli inovatif 

çözümler üretmektedir.

Ülkenin temel gıda ihtiyacının karşılanması 

noktasında tahıllar önemli bir yer tutmaktadır. 

Konu, Pandemi gibi beklenmeyen süreçlerde daha 

kritik bir hal almaktadır. Başta buğday olmak üzere, 

arpa,  mısır, yulaf, tahıl grubu içerisinde önemli bir 

yer tutarken, sofraların vazgeçilmezi pirinç yani 

çeltik dünyada olduğu gibi ülkemizde de önemini 

günden güne artırmaktadır.

Çeltik küresel ölçekte de insan beslenmesinde en 

fazla kullanılan ilk 5 bitki içerisinde yer almakta olup,  

mısır ve buğdaydan sonra en fazla ekiliş alanına 

sahip tarımsal üründür. 2019 yılı verilerine bakıldığı 

zaman Dünyada 163.109 (bin ha.) üretim alanına 

sahiptir. Ürün ülkemiz içinde önemli bir paya sahip 

olup, artan bir üretim rakamına ulaşmıştır. Çeltik 

tarımı, Türkiye’de sulama suyunun sağlanabildiği 

bütün bölgelerimizde yetişmekle birlikte, yaklaşık 

35 ilde daha kapsamlı olarak yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Son yıllarda Trakya-Marmara ve 

Karadeniz bölgeleri olmak üzere iki önemli çeltik 

ekim bölgesi öne çıkmaktadır. Bunları İç Anadolu 

ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri de izlemektedir. 

2019 yılı rakamlarıyla 1.264.000 dekar alanda 

1.000.000 ton çeltik üretimi gerçekleşmiştir.  

Çeltik tarımında en önemli kısıtlayıcı etmen sulama 

suyunun sağlanması ve yönetimidir. Yoğun su 

ihtiyacı ve uygulamada yapılan hatalar birim alanda 

aşırı su kullanımı doğurmaktadır. Ülkemizde 

çeltiğin bitki su tüketimi iklim koşullarına göre 

810-1625 mm arasındadır. Bununla beraber 

uygulamada su tüketimi kayıplardan dolayı tahmin 

edilen miktardan çok daha fazla gerçekleşmektedir. 

Ayrıca, çeltik üretiminde 1 kg ürün için 1000-1200 

litre suyun yeterli olduğu ancak uygulamada bu 

miktarın 4000-5000 litreye ulaştığı bilinmektedir. 

Bugün ülkemizde ekili çeltik alanlarının neredeyse 

yarısı DSİ sulama sahalarında yetiştirilmektedir. 

Son yıllarda DSİ’ce inşa edilerek işletmeye açılan 

sulama alanlarında su yetersizliği ve enerji sorunu 

nedeni ile çeltik ekimine izin verilen alanlara su kısıtı 

ortaya çıkabilmektedir. 2018 yılı itibariyle toplam 

52 630 ha alanda çeltik ekimine izin verilirken 

çeltik ekim alanlarının önemli bir bölümünde su 

yetersizliği ve enerji sorunu nedeni ile üretim izni 

alamamıştır. Bu kapsamda çeltik ekim alanlarında 

bitki su kullanım etkinliğini artırmak için kısaca 1 

dekar alanda 1 kg çeltik üretmek için kullanılacak 

sulama suyu miktarının minimum seviyeye 

çekilmesi zaruri hale gelmiştir. Su tasarrufuyla 

birlikte elde edilecek verimin de kabul edilebilir 

sınırlarda olması gerekmektedir.

Bu kapsamda TAGEM koordinatörlüğünde DSİ 

işbirliği ile “Çeltikte Damla Sulama Sistemlerinin 

Kullanım Olanaklarının Araştırılması” ülkesel 

projesi 2019 yılı itibari ile başlatılmıştır. Proje 

Türkiye’de çeltik üretimi yapılan farklı bölgelerde 

Trakya Bölgesi-Kırklareli,  Ege Bölgesi- Menemen 

Ovası, Akdeniz Bölgesi -Tarsus ve Karadeniz 

Bölgesi- Bafra Ovasında Ar-Ge Projeleri 

yürütülmüştür.

Çeltiğin en yoğun yetiştirildiği Trakya bölgesinde 

Atatürk Toprak, Su ve Tarımsal Meteoroloji Araştırma 

Enstitüsü/KIRKLARELİ liderliğinde bölgelerde 

yer alan TAGEM Araştırma Enstitülerince; Ege 

Bölgesinde, Uluslararası Tarımsal Araştırma 

Enstitüsü-Menemen-İZMİR, Akdeniz Bölgesinde, 

Alata Bahçe Kültürleri Araştırma Enstitüsü-

MERSİN ve Karadeniz Bölgesinde, Karadeniz 
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TAE/SAMSUN ile çalışmalar bölgesel olarak 

tamamlanmıştır.

Projede çeltik yetiştiriciliğinde verimin arttırılması 

ve kullanılan sulama suyu miktarının azaltılması 

hedeflenirken, çiftçilerin uyguladığı geleneksel 

uygulama olan tava sulama yöntemi ve basınçlı 

sulama yöntemlerinden yüzey ve yüzey altı 

damla sulama yöntemlerinin karşılaştırılması 

esas alınmıştır. Proje sonucunda elde edilecek 

verilerden yararlanılarak maksimum faydayı 

sağlayacak sulama yöntemi ve sulama programı 

belirlenmiştir. 

Yapılan çalışmada bölgesel, iklim ve toprak yapısının 

farklı olması ile beraber elde edilen iki yıllık 

ortalama sonuçlarına göre; Trakya Bölgesinde, 

damla sulama yönteminin kullanılması sonucu 750 

kg da-1 verim elde edilirken, tava sulama yöntemi 

ile kıyaslandığında %20 verim azalışına karşın %70 

su tasarrufu sağlanmıştır. Karadeniz Bölgesinde, 

%6.6 verim azalışına karşın %70 su tasarrufu, 

Ege Bölgesinde %15 verim azalışına karşın %37 

su tasarrufu ve Akdeniz Bölgesinde %14.6 verim 

azalışına karşın %50 su tasarrufu sağlanmıştır. 

Yapılan ekonomik analiz sonucuna göre damla 

sulama yönteminin kullanılması sonucu elde edilen 

nispi kar oranı tava sulama yöntemine kıyasla her 

dört bölge de yüksek çıkmıştır. Basınçlı sulama 

sistemleri ile tasarruf edilen su miktarının yanı 

sıra sulama ve gübreleme işçiliğinden tasarruf 

edilmiştir.

Sonuç olarak; çeltik belirli havzalarda ve 

ekolojilerde yetiştirilebilmektedir (Şekil 1, Tarla 

Bitkileri AEM, TÜBİTAK Proje No: 105G077). 

Mevcut yetiştiricilik kültürü için suyun çok fazla 

kullanılabileceği ve belirli bir topoğrafya isteği 

olan alanlar çeltik tarımı için uygun görülmekte 

tesviye edilmiş bir alanda çok fazla su kullanılarak 

üretilmektedir.
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Projenin iki yıllık sonuçlarına dayandırılarak; 

sulama suyu miktarlarına bakıldığı zaman tava 

sulamanın yani çiftçimizin geleneksel yöntemleri 

kullanarak yetiştirdiği çeltik üretiminde daha 

fazla su kullanıldığı gerçeğinden yola çıkarak, 

ülkemizde belirli havzalarda üretimi yapılan ve 

ekonomik değeri oldukça yüksek çeltik bitkisinin 

su kaynağının yetersiz ve topografyanın bozuk 

olduğu alanlarda, damla sulama sistemlerinin 

kullanım olanakları sayesinde yetiştirilebileceği 

ortaya konmuştur.

Çeltik üretiminde; su kaynaklarına bağlı olarak 

üretim alanları ve toplam üretim miktarı sınırlı 

düzeyde kalırken, Proje göstergeleri ile daha 

az su ile üretim yapılarak, arzın artışı, ithalatın 

azaltılışı sağlanabilecektir. Üreticiler için çeltik 

sulamasında alternatif su tasarrufu sağlayan 

sulama yöntemleriyle hazırlanacak sulama 

programları sayesinde, bölgedeki su ve toprak 

kaynaklarının korunması sağlanacak, tasarruf 

edilecek su ile daha fazla alan sulanabilecek 

ve verimde artış sağlanabilecektir. Bunun da 

beraberinde çiftçi ekonomisine katkı, bölge 

kalkınmasına ve dolayısıyla ülke ekonomisine katkı 

görünür olabilecektir.
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Sulama, doğal yollardan karşılanamayan bitki 

su gereksiniminin farklı sulama sistemleri ve 

yöntemleri ile bitki kök bölgesine verilmesidir. 

Sulamadan beklenen başarının sağlanması için 

koşullara göre en uygun sulama yönteminin 

seçilmesi, seçilen yöntemin öngörülen işletim 

tekniğine uygun olarak planlanması ve işletilmesi 

gerekmektedir. Sulama desteklemeleri ile birlikte 

doğru projelendirmeler de yapılsa yanlış su yönetimi 

sonucunda su kayıpları artmaktadır. Böylece 

hem planlanandan daha az alan sulanmakta hem 

de aşırı su kayıpları, taban suyunu yükselterek 

drenaj ve tuzluluk gibi çözümü güç sorunlar ortaya 

çıkarmaktadır. 

Ülkemizde son yıllara kadar damla sulama 

yönteminin örtü altı yetiştiriciliğinin, sebze ve 

meyve tarımının yoğun olarak yapıldığı Akdeniz, 

Ege ve Batı Marmara bölgelerinde yoğunlaştığı 

TÜRKİYE’DE KULLANILAN DAMLA 
SULAMA SİSTEMLERİNİN TEKNİK 

PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ
Şener ÖZÇELİK (Ülkesel Proje Koordinatörü)

Uluslararası Tarımsal Araştırma Ve Eğitim Merkezi Menemen-İZMİR
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görülmüştür. Günümüzde ise küresel ısınma 

nedeniyle istenilen sulama suyunun istenilen debi 

ve zamanda bulunmamasından dolayı her türlü bitki 

yetiştiriciliğinde ve Doğu Karadeniz Bölgesi hariç 

bütün bölgelerimizde kullanımı giderek artmaya 

başlamıştır. Ayrıca bu kullanımın artışında; devlet 

tarafından üreticilere sağlanan geri ödemesiz 

damla sulama sistemi destek ve kredilerinin de 

büyük rolü olmuştur.

Öte yandan on yılı aşkın süredir Kırsal Kalkınma 

Yatırımlarının Desteklenmesi projesi kapsamında 

yoğun bir şekilde desteklenen tarla içi damla 

sulama uygulamalarının ekonomik ve sosyal 

etkisine dair bir çalışma bulunmamaktadır. Tarım 

politikalarında etkinliğin artırılması hiç şüphesiz 

veriye dayalı politika üretmekten geçmektedir.  Bu 

açıdan uygulama sonuçlarının ve başarı durumunun 

değerlendirilmesi, amacına ulaşıp ulaşmadığının 

tespiti, varsa aksaklıkları, yetersizlikleri ve 

yapılması gerekenlerin bilimsel temelde ortaya 

konulması oldukça elzem bir konudur.

Bu açıdan kırsal alanda yaşam standardını 

yükseltmek amacıyla politika belirleme ve 

uygulama misyonuna sahip Genel Müdürlüğümüz’e 

önemli görevler düşmektedir. Bu kapsamda 

belirtilen aksaklılara yönelik hem teknik hem de 

politika yönüyle çözüm üretmek üzere “Türkiye’de 

Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin Teknik 

Performanslarının Belirlenmesi ve Damla Sulama 

Desteklemelerinin Etki Analizi” projesi 2 farklı iş 

paketinde yürütülmüştür. 

Türkiye’de Kullanılan Damla Sulama Sistemlerinin 

Teknik Performanslarının Belirlenmesi Projesi (1. İş 

Paketi) kapsamında; Ülkemizde kullanılmakta olan 

damla sulama sistemlerinin performanslarının 

belirlenmesi amacıyla 2017-2018 yılları arasında, 

11 farklı ilde 204 parselde yürütülmüştür. Bu 

amaçla seçilen damla sulama sistemlerinde sistem 

performanslarını belirlemeye yönelik ölçümler ve 

gözlemler yapılarak bölgedeki işletmeler sulama 

mühendisliği açısından değerlendirilmiştir. 

Performans ölçümlerinin yapıldığı sistemlerin 

%18’inde (48 parsel) sulama hibe desteğinden 

yararlanılmıştır.

Bu çalışma Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım Reformu 

Genel Müdürlüğü (TRGM) destekleri aracılığı ile 

yapılmış ve kredilendirilmiş damla sistemleri ile 

salt üreticiler tarafından kurulmuş sistemlerin 

performanslarında bir farklılık olup olmadığı ortaya 

konulmaya çalışılmıştır. Konu edinilen sistemlerin 

ilk proje değerleri ile işletme altındaki değerleri, 

yani şimdiki değerleri, karşılaştırılmıştır. Özellikle, 

yukarıda sayılan destekler aracılığı ile kurulmuş 

damla sistemlerinin, amaca ne ölçüde hizmet ettiği 

veya ilk proje değerlerinin uygunluğu/doğruluğu 
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saptanmaya çalışılmıştır.  Bu amaçla dikkate 

alınan projelerde, sistemin yeri, türü, toprak-

topoğrafya ve su kaynağının özellikleri, yetiştirilen 

bitki türü, su niteliği, projeyi destekleyen kuruluş, 

destek miktarı, projeyi yapan firma/kişi, sistemin 

projelenmesinde kullanılan hidrolik esaslarla ilgili 

bilgiler, yerinde ölçme, gözlem ve incelemelerle 

saptanmıştır.

Yoğun çalışmalar neticesinde ülkemiz tarımı için 

oldukça önemli bulgulara ulaşılmıştır.  Söz konusu 

proje ile Türkiye’nin farklı bölgelerinde ve farklı ürün 

gruplarında kurulu olan damla sulama sistemlerinin 

teknik performansları ortaya konulmuş, sudan en 

etkin biçimde yararlanmanın yolları saptanmıştır. 

Proje ile Türkiye’de kurulmuş damla sulama 

sistemlerinin, amaca ne ölçüde hizmet ettiği veya 

ilk proje değerlerinin uygunluğu/doğruluğu tespit 

edilirken özellikle devlet tarafından desteklenen 

damla sulama sistemlerinin performansları ele 

alınmış ve öneriler geliştirilmiştir. Öte yandan 

tarla içi damla sulama sistemlerine devlet 

desteklemelerinin etkisi tespit edilmiş ve mevcut 

sistemin daha verimli işleyebilmesi için çözüm 

önerileri geliştirilmiştir. 

Proje sonuçları; kamu aracılığı ile üreticiye 

aktarılan kaynakların ne ölçüde etkin kullanıldığına 

cevap ararken, bundan sonraki süreçte devam 

etmesi düşünülen destekleme programlarına da 

yön verebilecek niteliktedir. 

Sonuç olarak, ülkemizdeki damla sistemlerinin 

kurulması ve işletilmesinde, giderek daha fazla 

tekniğe yer verilmekte; bu konularda çalışan 

kurum ve teknik elaman sayısı artmaktadır. İlkel 

denebilecek yaklaşımlarla damla sistemlerinin 

kurulması ve işletilmesi giderek azalmaktadır; 

çok yakın tarihlerde tamamen ortadan kalkacağı 

beklenmektedir.
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Ülkemizin Dünya’da su kıtlığı çeken bir konumda 

yer aldığı düşünüldüğünde su kullanımı ve su 

kaynaklarının doğru yönetimi büyük önem arz 

etmektedir. DSİ Faaliyet Raporunda toplam su 

potansiyelinin 2020 yılı gerçekleşmelerine göre 

57,44 milyar m3 ’ünün çeşitli maksatlara yönelik 

olarak [44,25 milyar m3 ’ü (%77) sulama suyu, 

13,19 milyar m3 ’ü (%23) ise içme-kullanma ve 

sanayi suyu] olarak kullanıldığı tespit edilmiştir. 

Sürdürülebilir olmayan su yönetimi ve uygulamaları 

doğal hidrolojik döngülerin kırılmasına sebep 

olmaktadır. Su stratejik bir kaynak olarak her 

dönem karşımıza çıkmaktadır. 

Su kaynaklarının havza ve su kullanıcı sektörler 

arasında ekolojik dengeyi bozmadan paylaşımının 

ihtiyaçlar doğrultusunda adil dağılımının 

sağlanması sürdürülebilirlik açısından büyük 

önem taşımaktadır. Havza yönetiminde bütüncül 

SU KAYNAKLARIMIZIN
KALİTESİNİ İZLİYORUZ.

Batı Akdeniz Havzası Eşen Çayı Su Kalitesinin Belirlenmesi ve 
Tarımsal Sulama Açısından Değerlendirilmesi (EŞENSU)

Perihan TARI AKAP (Proje Koordinatörü)

Uluslararası Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkezi Menemen-İZMİR
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yaklaşım toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımına yönlendirerek sektörün ana kaynağının 

su olduğu gibi deşarjının da su olduğu ortamda 

ekosistemin ve su kalitesinin korunumu esas 

alınmaktadır. 

Buradan hareketle TAGEM koordinatörlüğünde 

yürütülen «Batı Akdeniz Havzası Optimum Bitki 

Deseni ile Sulama suyu İhtiyacının Belirlenmesi 

ve Stratejik/Politik Karar Destek Araçlarının 

Oluşturulması (BAKAROL)» Projesi kapsamında 

saha çalışmalafrında bölge çiftçilerinin yaşadığı 

sorunlar gündeme gelmiş ve çözüm önerileri 

geliştirilmek üzere  ülkesel projenin alt projesi 

olan “Batı Akdeniz Havzası Eşen Çayı Su 

Kalitesinin Belirlenmesi ve Tarımsal Sulama 

Açısından Değerlendirilmesi (EŞENSU) proje 

çalışmaları Genel Müdürlüğümüz Uluslararası 

Tarımsal Araştırma ve Eğitim Merkez Enstitümüz 

koordinasyonunda 2020 yılı itibariyle bölgede 

başlatılmıştır.

Eşen Çayı aynı zamanda Batı Akdeniz 

Havzasında bitkisel üretim yapılan tarımsal 

alanların vazgeçilemez sulama suyu kaynağı 

olmasının yanında içme suyu kaynağı olarak 

da kullanılmaktadır. Alabalık üretimi, sanayi ve 

turizm amaçlı olarak kullanımı yanında özellikle 

tarımsal amaçlı sürdürülebilir kullanımının önemi 

her geçen gün artmaktadır Proje ile Batı Akdeniz 

Havzasının alt havzası olan Eşen çayı havzasının 

en önemli su kaynağı olan Eşen Çayının su kalite 

kriterleri yönünden değerlendirilmektedir.
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Enstitüsü Müdürlüğümüz bünyesinde bulunan 

AKDENİZ ARAŞTIRMA 1  gemisinin Mavi Vatanımız 

olan açık deniz alanlarımızdaki araştırma çalışmalarına 

hız verildi.

Genel Müdürlüğümüzce desteklenen Çukurova 

Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi, ODTÜ Deniz 

Bilimleri Enstitüsü işbirliği ile Enstitüsü Müdürlüğümüz 

tarafından yürütülen “Doğu Akdeniz’de Üreyen Mavi 

Yüzgeçli Atlantik Ton Balıklarının (Thunnus thynnus) 

Üreme ve Göç Davranışlarının Araştırılması isimli TAGEM 

projesi kapsamında araştırma gemimiz AKDENİZ 

ARAŞTIRMA 1 gemisi ile Hatay, Adana, Mersin, Antalya 

illeri (karasuları ve bitişik açık denizleri) ile Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve karasuları dahil olmak üzere 

ihtiyoplankton örnekleme çalışmalarına başlanılmıştır.  

Mavi yüzgeçli orkinosun Doğu Akdeniz’deki yumurtlama 

alanlarını ve yumurtlamaya gelen stokun büyüklüğünü 

tahmin etmek için başladığımız deniz seferinde Kuzey 

Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki istasyonlar başta olmak 

üzere tüm istasyonlarda örnekleme çalışmalarımız 

başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.”

AKDENİZ ARAŞTIRMA 1

M a v i  Va t a n d a  o r k i n o s  l a r va l a r ı n ı n  i z i n d e y i z . . .
MAVİ VATANDA
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Günümüzde gelişen teknoloji ile birlikte Coğrafi 

Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknikleri 

tarım dahil birçok alanda yoğun olarak günlük 

hayatımıza girmiş durumdadır.  Yeryüzünün fiziksel 

yapısı hakkındaki birçok bilgiyi uydu sistemleri ile 

elde etmek ve bu bilgileri güncelleştirmek çok daha 

kolay olmaktadır. Uzaktan algılamanın tarımsal 

faaliyetlerde kullanımı ise geniş uygulama alanları 

bulmuştur. Geleneksel yöntemlere ilaveten uzaktan 

algılama teknolojisini tarımsal veri toplamada 

kullanmak bu alanda daha doğru ve hızlı bilgi 

toplanmasını sağlamaktadır. 

Tarım alanları ve tarımsal üretim hakkındaki doğru 

bilgi gerek Bakanlığımız, gerekse diğer alanlardaki 

karar vericilerin yapılacak planlama ve yatırımlarda 

daha sağlıklı karar vermelerine yardımcı olmakta, 

böylece ülke kaynaklarının daha etkin ve verimli 

kullanılmasına katkıda bulunmaktadır.

Tarımda CBS (Coğrafi Bilgi 
Sistemlerinin) Kullanımı

Fatma DEDEOĞLU     Dr. Cenk AKŞİT

 TAGEM  Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Daire Başkanlığı / Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu
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Dünyada ve Türkiye’de su kaynaklarında yaşanan 

sıkıntılar ve kullanılabilir su kaynaklarının sınırlı 

olmasının yanı sıra su kullanımı üzerinde kent 

ve endüstri sektörlerinin baskısı da gittikçe 

artmaktadır. Tarımsal üretimde gübre, su ve 

işçilik önemli girdilerdir. Yatırım maliyeti yüksek 

olmasına rağmen, otomasyon ve yapay sinir ağları 

tarımsal üretimde kullanılmaya başlanmıştır. 

Tarımsal sulama da büyük oranda yağmurlama 

ve damla sulama yöntemleri yaygındır. Ayrıca 

uydu destekli veriler kullanılarak sulama suyu 

ihtiyacının belirlenmesi gibi konularda teknolojiden 

yararlanma ve farklı bilgisayar destekli yazılımlar 

ile çalışmalar ileri boyutlara taşınmaktadır.

Tarımda suyun etkin kullanımı, sürdürülebilir su 

yönetimi açısından değerlendirildiğinde ülkemiz 

strateji ve politikalarında Ar-Ge faaliyetleri önemli 

yer tutmaktadır.

Ulusal Su Planında yer alan ve tarımsal sulama 

açısından ele alınan birçok başlık teknoloji ve Ar-

Ge çalışmalarının suyun verimli kullanımında 

etkinliğini ortaya koymakta, Otomasyon ve yeni 

yazılım ve donanımların kullanıldığı çalışmaları 

beraberinde getirmektedir. CBS ve UA kullanımı 

ile yürütülen bazı Ar-Ge projeleri aşağıda 

verilmektedir.

Serada domates yetiştiriciliğinde yapay sinir ağları 

tekniği kullanılarak bitki su tüketimlerini tahmin 

eden model yapılarının oluşturulması, bitki su 

tüketim değerlerinin tahmin edilmesi ve buna bağlı 

olarak en uygun model yapılarının belirlenerek, 

otomasyona dayalı sulama programı ve meyve 

kalitesi üzerine etkilerinin belirlendiği çalışmalar 

yapılmıştır.

Yarı kurak bölgelerde kışlık buğdayın sulama 

stratejilerinin değerlendirilmesinde AquaCrop 

modeli ile çalışma yapılmıştır. Bitki benzeşim 

modellerinden olan AquaCrop daha çok bitkilerin 

suya tepkilerini ve meteorolojik risklerin bitki 

gelişimine etkisini simule etmekte kullanılır. Bu 

model; yeterli, kısıtlı veya tamamlayıcı sulama 

suyu uygulamaları ile kuru koşullar altında, su 

tüketiminin fonksiyonu olarak verim tahmini 

yapmaktadır. Bu çalışmada; Orta Anadolu 

şartlarında farklı sulama ve ekim zamanlarına 

bağlı olarak kışlık buğdayın verim tahmininde 

Aquacrop modelinin kullanılıp deneme alanına ait 

verilerin modeldeki kalibrasyonu ve doğrulanması 

yapılmıştır.

Coğrafi Bilgi Sistem Modellemesi ile Tarımsal Arazi 

Kullanım Planının Yapılması -Vezirköprü Örneği “ 

projesi ile; Bakanlığımız havza bazlı üretim modeli 
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kapsamında Samsun İli Vezirköprü ilçesinde 

yetiştirilmesini ön gördüğü Arpa, Buğday, Kuru 

Fasulye, Mısır (Dane), Nohut, Ayçiçeği (Yağlık), Yem 

Bitkileri, Patates de dahil olmak üzere havzanın 

iklim ve ekolojik koşulları altında yetiştirilen ve 

potansiyel olarak yetiştirilebilecek tarım ürünlerine 

yönelik tarımsal planlamaya katkı sağlayacağı 

hedeflenmiştir. Bunun için öncelikle bölgenin 

yeni taksonomik sisteme göre sınıflandırılması 

ve haritalanması yapılarak ve gerek tarımsal 

gerekse tarım dışı kullanımları biofiziksel ve 

sosyo ekonomik yönden değerlendirilerek uydu 

görüntüsü ve arazi çalışması yardımıyla arazi 

kullanım durumları belirlenmiştir. Çalışma alanının 

mevcut arazi kullanım ve arazi örtüsü haritası ile 

NDVI (Normalize edilmiş fark bitki örtüsü indeksi) 

haritası ve arazi kullanım haritası çıkartılmıştır.

Son yıllarda bitkiye dayalı yöntemlerden, uzaktan 

algılama teknikleri öne çıkmaktadır. Özellikle 

İHA (İnsansız Hava Araçları) sistemlerinin yaygın 

olarak kullanılması ile birlikte hassas tarımda 

uzaktan algılama yöntemlerinin kullanımı 

yaygınlaşmaktadır. Bitkinin ne zaman ve ne 

kadar sulama suyuna gereksinim duyduğunun 

tahmin edilmesi amacı ile (İHA) üzerine 

yerleştirilen multispektral ve termal kameralar 

ile yüksek mekânsal ve zamansal çözünürlüğe 

sahip görüntüler alınarak farklı su düzeylerinin 

mısır bitkisi üzerinde oluşturduğu su stresinin 

belirlenmesi ve izlenmesi ve GPS noktaları ile 

kontrolü yapılabilecektir. Çukurova Bölgesi için yeni 

teknolojilerin tarımsal uygulamalarda kullanıldığı 

bir çalışma olacaktır.
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İklim değişikliği ve küresel ısınmanın etkilerinin giderek 

daha fazla hissedildiği dünyada ve ülkemizde özellikle 

tarımda kullanılan su kaynakları üzerindeki baskının 

azaltılması ve suyun daha etkin ve verimli kullanılması 

ulusal olarak öncelikli konularımız arasında yer 

almaktadır.

Bu kapsamda “Türkiye’ de Sulanan Bitkilerin Su 

Tüketim Rehberi” TAGEM, DSİ ve Üniversite iş birliği 

ile hazırlanmış ve 2017 yılında basılı ve web ortamında 

kullanıma sunulmuştur. Rehber tüm Türkiye’ yi 

kapsamaktadır. 256 meteoroloji istasyonundan alınan 

1980 – 2010 yılları arasında günlük meteoroloji verileri 

ve tüm bölgelerde yetişen tüm bitkilerin sulama ve su 

tüketimi bakımından bitki özelliklerine dayanmaktadır. 

Bu Rehber, 2021 yılında daha geniş kullanıcı profiline 

ulaşması için sektörden gelen talep ve öneriler 

doğrultusunda, çok paydaşlı katılımcı bir yaklaşımla 

hazırlanarak”bir karar Sulama destek sistemi aracı” 

olarak Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi 

(TAGEM-SuET) adıyla geliştirilmiş ve dijital ortama 

taşınmıştır. TAGEM-SuET programına ve kullanım 

kılavuzuna https://tagemsuet.tarimorman.gov.tr/

pages/login adresinden ulaşılabilmektedir.

Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi (TAGEM-

SuET) Nedir?

• TAGEM SuET Tüm Türkiye’yi kapsayan bir sulama 

yönetimi bilgi sistemidir.

• TAGEM SuET sistemi Türkiye’ de yerli ve milli dijital 

sulama yönetimi sisteminin en önemli ve ilk adımıdır.

• Sistem TAGEM, Üniversite ve özel sektör işbirliği ile 

geliştirilmiştir. Sistem bu haliyle akademisyenler, 

araştırmacılar, proje ve işletme mühendisleri ve 

çiftçiler için kolay ve etkili çözümler sunmaktadır.

TAGEM - SuET
(Sulama Yönetimi ve Bitki Su Tüketimi Sistemi) ile 

Tarımsal Su Verimliliğine Rehberlik Ediyoruz
Şule KÜÇÜKCOŞKUN     Mahmut Sami ÇİFTCİ

TAGEM  Toprak ve Su Kaynakları Araştırma Daire Başkanlığı / Tarımsal Sulama ve Arazi Islahı Çalışma Grubu

Prof. Dr. Eyüp Selim KÖKSAL (Proje Danışmanı) / Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi
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• Sistem basınçlı sulama hibe destek programına 

entegre edildiği takdirde sulama politikalarına ve 

hibe destek programına önemli katkı sağlayabilir

Sistem ile amaçlanan;

• Türkiye’de su kaynakları yönetimine katkı sağlanması

• Türkiye’de tarımda su yönetimi için üniversite, kamu, 

özel sektör ve sivil toplum kuruluşları arasında 

ortak bir sulama dili oluşturulması/ tarımsal sulama 

hesaplamaları ile ilgili standart oluşturması

• Sulama sistemleri tasarımı ve işletmesinde gerekli 

bitki su tüketimi, sulama suyu ihtiyacı, sulama 

programlama, sulama modülü, debi ve su kaynağı 

ihtiyacı hesaplamalarının esnek, kolay ve doğru bir 

şekilde gerçekleştirilmesi,

• Türkiye’de tarımda su kullanım etkinliğinin 

arttırılması; sulama sistemlerinin doğru planlanması 

ve işletilmesi, aşırı sulamanın azaltılması, su kaynağı 

yeterli olduğunda doğru zamanda yeterli miktarda 

sulama yapılması, su kaynağı kıt olduğunda mümkün 

olan en fazla verim için en kritik zamanda en uygun 

miktarda sulama yapılması,

• Kuraklıkla mücadelede etkili bir araç geliştirilmesi 

(su kısıtı koşullarına uygun programlama)

• Bireysel çiftliklerde, sezon öncesinde bitki deseni 

tabanlı su kaynağı varlığına göre planlama için araç 

geliştirilmesi,

• Sulama şebekelerinin yönetiminde sulama birlikleri, 

sulama kooperatifleri gibi kurumların sezon 

öncesinde ve sezon sırasında planlama yapmaları 

için bir sistem geliştirilmesi,

Sistemin içeriği;

SuET Veri tabanında;

• Türkiye’nin tüm bölgelerine ilişkin uzun yıllar 

meteorolojik veriler,

• Türkiye’nin tüm bölgelerinde yetiştirilen bitkilere 

ilişkin fenoloji ve sulamaya esas verileri,

• Genel fiziksel toprak verileri,

• Damla, yağmurlama ve yüzey sulama gibi yöntemlere 

ilişkin bilgiler yer almaktadır.

• Kullanıcılar gerekirse veri tabanında bulunan 

tüm verileri düzenleyerek, kendi hesaplarında 

kişiselleştirerek saklayabilir ve gerek duyduğunda 

kullanılabilir,

• Kullanıcılar kendi meteoroloji, bitki, toprak, sulama 

sistemi ve bitki deseni verilerini kullanarak 7 

farklı yönteme göre bitki su tüketimi, sulama 

programlama, sulama modülü, debi ve su kaynağı 

ihtiyacı hesaplamalarını yapabilirler.

• Kullanıcılar 7 farklı yaklaşıma göre sulama 

programlama yapabilirler. 

ÖZET;

Türkiye’ de kontrol altındaki su kaynaklarının yaklaşık 

%77’ si tarımda sulama amacıyla kullanılmaktadır. Bu 

su kaynağı yaklaşık 40 milyar metreküptür. Türkiye’ de 

sulama randımanında sağlanacak %2,5’ luk iyileşme 

ile her yıl 1 milyar metreküp su israfı önlenebilir. 

Bu miktar bir çok sulama göletinin kapasitesinden 

büyüktür. Tasarruf edilen bu su kaynağı ile hiçbir ek 

yatırım yapılmadan her yıl en az 100 bin hektar ek 

alanda sulu tarım yapılabilir.

TAGEM SuET,  sürekli geliştirilmeye ve güncellenmeye 

açık bir karar destek sistemi olarak, Türkiye’ de sulama 

randımanının yıldan yıla artmasına, aşağıda verilen 

faaliyetlere sağlayacağı desteklerle, önemli katkılarda 

bulunacaktır.

• Yeni sulama sistemlerinin (bireysel tarla veya ova 

bazlı büyük sistemler) tasarımı ve planlaması

• Mevcut sulama sistemlerinin doğru işletilmesi,

• Tarlada-bahçede sulamanın doğru yönetilmesi,

• Türkiye’de ve dünyada yapılan sulama 

araştırmalardan elde edilen sonuçların doğrudan 

kullanılabilir bilgi olarak uygulamaya aktarılmasına 

ve daha geniş kullanıcı kitlesine ulaştırılmasında 

katkıda bulunacaktır.
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Hedeflerimiz… Çalışma Sistemlerimiz…

Çalışma Alanlarımız...

Bahçe Bitkileri

Bitki Sağlığı

Biyoçeşitlilik ve Genetik Kaynaklar

Gıda ve Yem Teknolojileri

Hayvancılık ve Hayvan Sağlığı

Su Ürünleri

Tarım Ekonomisi ve Politikaları

Tarımsal Mekanizasyon ve Bilişim Teknolojileri

Tarla Bitkileri

Toprak ve Su Kaynakları

TAGEM TANITIM KATALOĞU
48 Araştırma Enstitüsü ve 24 Araştırma Yetkisi Verilen Kuruluşla

130 yıla yaklaşan bilgi birikimi…
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Erzurum’un Pasinler ilçesinde 1944 yılında doğan 

Rıza KANBER İlk, orta ve yüksek eğitimimi 

aynı ilde tamamlamıştır. Üniversite yıllarına da 

memleketinde devam ederek Atatürk Üniversitesi 

Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi Bölümünden 1966 

yılında mezun olmuştur. Başarılı bir öğrencilik 

döneminde dikkatleri üzerine çeken genç 

mühendis, Tarsus Bölge TOPRAKSU Araştırma 

Enstitüsüne atanarak, yıllarca emek vereceği 

ve önemli birçok araştırmaya liderlik yapacağı 

kuruma adım atmıştır.

Aynı kurumda 1969-1982 yılları arasında Sulama 

Mühendisliği Şubesi Başmühendisi ve Bölge Müdür 

Yardımcısı görevlerinde bulunup, o yıllarda Ar-Ge 

nin temelini oluşturarak, yatırım programlarına 

yön veren çalışmaların görüşülüp karara 

bağlandığı  TOPRAKSU Genel Müdürlüğüne bağlı, 

ülke düzeyinde görev yapan Sulama ve Toprak 

Fiziği Araştırma Grup Başkanlığı görevini 7 yıl süre 

ile yürütmüştür. Sulama hizmetlerinin sürekliliğini 

olumlu yönde geliştirmek için şebekelerin yönetimi, 

su-verim ilişkileri, drenaj ve tuzluluk konularında 

çalışmalar yaparak tarımsal sulama camiasına 

çok önemli katkılarda bulunmuştur.

Pamuk sulaması konusunda yapmış olduğu bir 

çalışma ile Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi 

Kültürteknik Bölümünden 1977 yılında Ziraat 

Doktoru unvanını aldıktan sonra, aynı bölüme 1982 

yılında araştırma görevlisi olarak atanmıştır. 1983 

yılında Yardımcı Doçent 1988 yılında Doçentlik 

ve 1994 yılı sonunda Profesör unvanının alarak, 

akademik hayatında hızlı bir ilerleme kaydetmiş 

ve bu süreçte birçok genç mühendisler ve 

akademisyen yetiştirmiştir. Sulama mühendisliği 

ve tuzluluk konularında yayınlanmış birçok 

araştırma makaleleri ve kitapları, günümüz 

Toprak Su Araştırma Enstitülerinde halen 

çalışmalara ışık tutması amacı ile araştırmacılar 

TAGEM’de 
İz Bırakanlar...
Prof. Dr. Rıza KANBER



21

tarafından kullanılmaktadır. Çalıştığı süre boyunca 

birçok yurtiçi ve yurtdışı projelerde yürütücü ve 

koordinatör olarak yer almıştır.

Gerçekleştirdiği çalışmalardan elde ettiği tecrübeyi 

aktarabilmek için birçok eğitimde eğitmen olarak 

görev almıştır. Sulama biliminin temel ilkeleri, 

iklim değişikliği, istatistik konulu organizasyonlar 

katıldığı faaliyetlere örnek olarak verilebilir. 

Gerçekleştirdiği projelerden elde ettiği sonuçlarla 

yaptığı ulusal ve uluslararası yayınları ile yurt içi ve 

yurt dışında referans alınan uzmanlık konularında 

otorite olmuş bir baş mühendis ve akademisyendir.

Yaptığı çalışmalar, edindiği tecrübeler ile TAGEM 

projelerinde danışman ve eğitmen olarak 

Enstitülerimizin genç araştırıcılarına liderlik 

eden, hem de ülkemiz tarımsal sulama konusunda 

gelişimi için büyük çaba harcayan Rıza KANBER 

dolu dolu geçen çalışma hayatının ardından 2010 

yılında emekliye ayrılmış olmasına rağmen halen 

bilim dünyasında ve TAGEM su yönetimi araştırma 

grubunun bir üyesi olup, yazdığı kitapları, yürüttüğü 

proje ve verdiği eğitimlere devam etmektedir.
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