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ÖZET 
 

Yüksek Lisans Tezi 
 

AFYON İLİ ŞUHUT OVASI SULAMA ORGANİZASYONLARINDA SULAMA 
SUYU FİYATLANDIRMA YAKLAŞIMLARI VE ÜRETİM MALİYETİ ÜZERİNE 

ETKİLERİ 
 

M. Cem AKÇAPINAR 
 

Ankara Üniversitesi 
Fen Bilimleri Enstitüsü 

Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı 
 

Danışman: Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 
 

Bu araştırmada sulama kooperatiflerinde sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımları ve bunun 
maliyet üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Araştırma alanı olan Afyon İli Şuhut Ovası’nı temsil 
edebilecek 9 köy seçilmiş ve bu köylerden basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle saptanan 45 
tarım işletmesi ve işletmelere sulama suyu veren kooperatiflerin yöneticilerine anket 
uygulanmıştır. Araştırmada kullanılan veriler 2005–2006 üretim dönemine ilişkindir. Tarım 
işletmelerinde yaygın üretim faaliyetlerinde fiziki girdi kullanımı, maliyetler ve gelirler analiz 
edilmiş, ürünlere göre sulama yöntemleri ve yaklaşımları değerlendirilmiştir. İşletmelerde 
ortalama arazi varlığı 81,50 da olup, bunun % 76,56’sı sulu arazidir. Hane nüfusu 5,91 kişi ve 
işgücü varlığı 4,30 EİB olarak saptanmıştır. Ovada genellikle yeraltısuyu sulamada 
kullanılmakta ve şebekeler kooperatiflerce işletilmektedir. İşletmelerde genellikle yağmurlama 
sulama yöntemi kullanılmakta ve şekerpancarı 5, buğday 2 ve patates ile yonca 8 defa 
sulanmaktadır. Üretim masrafları buğdayda 178,93 YTL/da, şekerpancarında 447,22 YTL/da, 
patateste 743,78 YTL/da ve yoncada ise 314,02 YTL/da olarak saptanmış olup, bunun sırasıyla 
% 36,66, % 25,61, % 25,36 ve % 39,81’i sulama ile ilgili değişen ve sabit masraflardır. Üretim 
faaliyetlerinde birim alana pozitif net kar elde edilmekte ve sulu koşullarda buğday tarımında 
net kar, kuru koşullara oranla daha yüksektir. Kooperatif başına yılda verilen su miktarı 991.980 
m3, sulanan alan 22.901 ha, sulama oranı % 83,27 ve sulama randımanı % 77,78’dir. 
Kooperatiflerde hacim esasına dayalı sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımı kullanılmakta, 
tahsilat oranı % 63,67 düzeyinde kalmakta ve sulama suyu bedelini zamanında ödemeyen 
ortaklara yeterli yaptırım uygulanmamaktadır. Araştırmada 1 m3 sulama suyunun toplam 
maliyeti 0,07 YTL olarak saptanmış olup, uygulanan tarife ile suyu maliyeti arasında 0,08 
YTL/m3 marj olduğu saptanmıştır. Kooperatiflerde toplam sulama maliyeti üzerinden 
fiyatlandırma yapılması ve tahakkuk eden sulama ücretinin tamamının tahsil edilmesi halinde 
ürünlere göre fiilen uygulanan sulama tarifesine oranla % 1,98 ile % 7,88 arasında değişen 
oranlarda maliyet tasarrufu sağlanmakta ve sulanan arazinin dekarına düşen net kar düzeyinde 
de aynı oranda artış olmaktadır. Kaynakların sürdürülebilirliği açısından hacim esasına dayalı 
fiyatlandırmanın sürdürülmesi, tahsilat oranının yükseltilmesi ve sulama maliyetlerinin 
düşürülmesi ve karlılığın yükseltilmesi gerekli görülmektedir.   
 
2007, 108 Sayfa 
 
Anahtar Kelimeler: Sulama Organizasyonları, Sulama Yöntemleri, Sulama Suyu 
Fiyatlandırma Yaklaşımları, Etkinlik, Üretim Maliyetleri     
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ABSTRACT 
 

Master Thesis 
 

THE IRRIGATION WATER PRICING APPROACHES OF IRRIGATION 
ORGANIZATIONS AND THEIR IMPACTS ON PRODUCTION COSTS IN THE 

ŞUHUT PLAIN OF AFYON PROVINCE 
 

M. Cem AKÇAPINAR 
 

Ankara University 
Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Agriculture Economics 
 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 
 

In this study, irrigation water pricing approaches in irrigation cooperatives and their 
impacts on production costs are evaluated. Nine villages representative of the Şuhut 
Plain in the Province of Afyon were selected and 45 farms selected via simple random 
sampling method as well as those of cooperatives supplying irrigation water to these 
farms were administered surveys. The data used in the study are for the 2005 – 2006 
production period. In farms, physical input usage in the production activities, costs and 
incomes were analysed and irrigation methods and approached according to products 
were evaluated. The average farmland of the farms are 8.15 ha, 76.56% of which are irrigated 
lands. The average population per household is 5.91 persons and labor force is 4.30 man labor 
force unit in average. Underground waters are used in irrigation in general in the plain and the 
schemes are run by cooperatives. The enterprises usually prefer the sprinkler irrigation method 
and sugar beat is irrigated five times whereas wheat is irrigated two times and potato and alfalfa 
are irrigated eight times. The production costs per hectare were found to be TL 1,789.30 for 
wheat, TL 4,472.20 for sugar beat, TL 7,437.80 for potato, and TL 3,140.20 for alfalfa and 
relatively 36.66%, 25.61%, 25.36%, and 39.81% of these costs are variable and fixed costs 
related to irrigation. Positive net profits are obtained per unit area in the production activities 
and net profit in irrigated wheat farming is higher when compared with dry conditions. The 
amount of water administered per cooperative per annum is 991,980 m3, irrigated land is 22,901 
ha, irrigation ratio is 83.27%, and irrigation efficiency is 77.78%. The cooperatives use the 
volumetric irrigation water pricing approach, the rate of collection of the fees for waters remain 
at 63.67%, and sufficient enforcement is not applied on member who fails to pay the irrigation 
water fee in time. The study found the total cost of 1 m3 water as TL 0.07 and that there is a TL 
0.08 per m3 between the applied rate and the cost of the irrigation water. In case pricing is based 
on the total cost of irrigation and all of the incurred irrigation fee can be collected in the 
cooperatives, cost savings varying between 1.98% to 7.88% in the actual irrigation rates as per 
products would be provided and net profits per hectare of irrigated land would increase at the 
same levels. With regards to the sustainability of resources, there is a requirement to continue 
volumetric pricing, increase fee collection rates, reduce irrigation costs, and increase 
profitability.   
 
2007, 108 pages 
 
Key Words: Irrigation Organizations, Irrigation Methods, Irrigation Water Pricing Approaches, 
Efficiency, Costs of Production  
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ÖNSÖZ VE TEŞEKKÜR 

 
 

Bu araştırmada sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımları ve sulama organizasyonlarında 

kullanımları üzerinde durularak, sulama suyu fiyatlandırmasının üretim maliyeti üzerine 

etkisi değerlendirilmiştir. Dünyada ve ülkemizde gittikçe kıt bir kaynak özelliği kazanan 

suyun kullanım alanları içinde en yüksek payı tarımsal sulama almakta ve suyun 

ekonomik bir mal olarak değerlendirilmesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. Tarım 

alanlarında bilinçsiz su kullanımı, toprak yapısını bozarak, ürün verimini etkilemekte ve 

önemli su kayıplarına yol açmaktadır. Kullanıcılardan alınması gereken sulama suyu 

bedeli, bu dengeyi sağlayan en önemli unsurlardan biridir. Su fiyatının yüksek 

tutulması, üreticileri fazla su kullanımından alıkoymakta ve gereksiz su kaybının önüne 

geçilmesini sağlamakta, ancak üreticilerin gelir düzeylerinin düşmesine neden 

olmaktadır. Su fiyatının düşük tutulması, üreticilerin gelir düzeylerini artırmakla birlikte 

fazla su kullanımını teşvik etmekte ve buna ilave olarak tarımsal üretimde önemli 

sorunlara neden olmaktadır. Üreticilerin gelir düzeyleri ve yaşam koşullarının 

yükseltilmesine katkı yapan ve aşırı/fazla su kullanımını engelleyebilecek fiyatlandırma 

yaklaşımlarının geliştirilmesi ve bunların sulama organizasyonlarında etkin olarak 

uygulanması gerekmektedir. Bu araştırmada seçilen araştırma alanındaki sulama 

organizasyonlarında mevcut uygulanan sulama suyu tarifeleri, sulama suyu maliyetleri 

ve tarımsal üretim maliyetleri üzerine etkileri genel olarak değerlendirilmiş olup, 

sulama organizasyonlarında doğrudan kullanılabilecek bilgiler ortaya konulmuştur.    

 
 
Bu önemli konuda bana çalışma olanağı sağlayan, değerli katkılarını esirgemeyen ve 

zaman ayıran sayın hocam Doç. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e, çalışmamda bilgi ve 

deneyimlerini aktaran Prof. Dr. Belgin ÇAKMAK’a, Dr. Metin TÜRKER’e, Araş. Gör. 

Hasan Şanlı’ya, araştırmada göstermiş olukları yakınlık ilgiden dolayı Şuhut Tarım İlçe 

Müdürlüğü’ne ve çalışma süresince benden hiçbir desteği esirgemeyen aileme teşekkürü 

bir borç bilirim. 

 
 

M. Cem AKÇAPINAR 

Ankara, Mart 2007 
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1. GİRİŞ 

 
 
Doğal kaynaklar içinde yaşamsal önemi tartışılmaz olan su kaynaklarının, 

yenilenebilirlik özelliğinin gittikçe azalmasıyla suyun ekonomik bir mal olarak 

değerinin belirlenmesi bir zorunluluk haline gelmiştir. Suyun insanlık açısından 

yaşamsal önemi her geçen gün biraz daha belirgin olmaktadır. Su; içme, sağlık, 

hidroelektrik güç üretimi, ulaşım, rekreasyon ve sulama gibi çok çeşitli amaçlarla 

kullanılmakta olup, insanların faaliyetleri için büyük öneme sahiptir (Keating 1993).  

 
 
Suyun kullanım amaçları; birincil ve ikincil kullanım amaçları olarak iki gruba 

ayrılabilir. Birincil kullanım amaçları; içme ve kullanma suyu, hidroelektrik güç üretimi 

ve sulama, ikincil kullanım amaçları ise sağlık, rekreasyon, ulaşım ve diğer alanlar 

olarak sıralanabilir.  

 
 
Dünyada gelişmekte olan ülkelerde ve ülkemizde nüfus hızla artmaya devam etmekte ve 

artan nüfusun beslenmesi için gerekli besin maddeleri üretimi de bilim ve teknolojideki 

gelişmelere paralel olarak artış göstermektedir. 2000’li yıllarda yaklaşık 70 milyona 

ulaşan Türkiye’de nüfusun beslenmesi, hammadde gereksiniminin karşılanması ve 

ihracat olanaklarının artırılması, tarımsal üretimin miktar ve kalite yönlerinden 

artırılmasına bağlıdır. Tarımsal üretimin miktar ve kalitesi ise arazi ve toprak, işgücü, 

teknoloji, müteşebbis ve sermaye gibi üretim kaynaklarının miktar ve bileşimine bağlı 

olacaktır. Tarımsal üretimin artırılması açısından özellikle sulama suyu, tohumluk, 

gübre gibi sermaye girdilerinin etkin kullanılması gerekmektedir.  

 
 
Ülkemizde ise toplam su kullanımının yaklaşık % 75’i sulama amaçlı olup, tarımsal 

sulama başlıca su kullanım alanı olma özelliğini korumaktadır (Anonim 2001c). 

Dünyada tarımsal üretim miktarını kısıtlayan faktörlerden biri olan ve suyun birincil 

kullanım amaçları içinde yer alan sulama suyu, gerek küresel gerekse bölgesel ve 

yöresel düzeylerde arz–talep ilişkisi yönlerinden stratejik öneme sahip olan doğal 

kaynaklardan biri olma özelliğini kazanmıştır. Sulu tarımın yaygınlaşması, içme ve 

kullanma suyu ve sanayinin su talebindeki artış, su kaynaklarının kullanımına yönelik 
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yaklaşımların yeniden gözden geçirilmesine neden olmuştur. Bu kapsamda özellikle su 

kaynaklarının geliştirilmesi ve yönetiminde suyun diğer fonksiyonları yanında, 

ekonomik değerinin de dikkate alınmasının gerekli olduğu vurgulanmaktadır (Keating 

1993, Tanrıvermiş vd. 2001). 

 
 
Dünyada su arzı ve talebi arasındaki ilişkiler ve değişen ekonomik düşüncelere bağlı 

olarak, sulama yönetiminde son 25–30 yılda önemli değişmeler olmuştur. Öncelikle 

sulama işletmeciliğinde ekonomik, sosyal ve çevresel sürdürülebilirliğin sağlanması 

açısından tesislerin kullanıcıların oluşturdukları örgütlere devri ve üreticinin ekonomik 

ve sosyal katılımının sağlanması üzerinde görüş birliği oluşmuştur. Uzun dönemde su 

kaynaklarının sürdürülebilirliği açısından, sulama tesislerinin toplam işletme maliyetini 

kapsayan ve geri ödemeyi de içeren sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımlarının 

kullanılmasına yönelik çalışmalara ağırlık verilmektedir. Birçok gelişmiş ve gelişmekte 

olan ülkede sulama suyu fiyatlandırmasında sadece işletme ve bakım masrafları ve az 

sayıdaki ülkede ise işletme ve bakım masraflarına ilave olarak belirli oranlarda sermaye 

maliyetleri de dikkate alınmaktadır (Tsur and Dinar 1997). 

 
 
Su kaynaklarının havza bazında planlanması ve yönetimi konusunda dünyada yaşanan 

değişimler ve bu değişimler doğrultusunda oluşan politikalar, son yıllarda ülkemizde de 

kabul görmeye başlamıştır. Ancak birçok ülkede sulama ve drenaj projelerinin mevcut 

performans seviyesi beklenen düzeylere henüz ulaşamamış, kullanılabilir su ve toprak 

kaynaklarının sınırlı olması, sulama şebekelerinde performansın iyileştirilme ihtiyacını 

ortaya çıkarmıştır (Murray et al. 1993). Bu amaçla birçok ülkede sulama projelerinin 

yönetimi kullanıcılara devredilmektedir. Bilimsel araştırma üretici örgütlerinin (birlik 

veya kooperatif) kurulması ve üreticilerin aktif katılımlarının sağlanmasının sulama 

sistemlerinde performansı artırdığını göstermektedir (Vermillion 2000). 

    
 
Türkiye’de kamu sulamalarında yıllık sulama yatırımlarının % 25’ine karşılık gelen 

işletme ve bakım giderlerinin bütçeye getirdiği yükün azaltılabilmesi için sulama 

tesislerinin kullanıcılara devrine yönelik çalışmalara 1993 yılından sonra Dünya 

Bankasının desteğiyle ağırlık verilmiş (Beyribey 1997), günümüzde kamu sulama 
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işletmeciliği oldukça az sayıda olan, birlik/kooperatif kurulamayan şebekelerde devam 

etmektedir. Ülkemizde sulama yatırımlarının etkin işletilmesi bakımından örgütlenme 

modelleri ile geri ödeme şartlarının yeniden gözden geçirilmesine ve sulama suyunun 

rasyonel fiyatlandırılmasına yönelik yöntemlerin geliştirilmesiyle ilgili çalışmaların 

yapılmasına gereksinim bulunmaktadır. Türkiye’de özellikle havza ve örgüt 

düzeylerinde farklı sulama suyu kaynakları ve yöntemlerinde su fiyatlandırma 

yaklaşımlarına yönelik metodoloji oluşturma ve bunların uygulamaya taşınması 

konusunda yeterli bir deneyim kazanılamamıştır. Sulama suyu fiyatının suyun gerçek 

kıtlık değerini yansıtmaktan uzak olması, suyun bilinçsiz ve aşırı kullanılmasına neden 

olmaktadır (Özçelik vd. 1999, Çakmak ve Kendirli 2001).  

 
 
Bu araştırmada; Afyon ili Şuhut Ovası’nda sulama organizasyonları ve bu 

organizasyonlardan yararlanan tarım işletmelerinde yetiştirilen ürünlerde sulama 

yaklaşımları, maliyetler, verimlilik, karlılık ve sulama suyu fiyatlandırma yöntemlerinin 

etkileri değerlendirilmiştir. Şuhut Ovası, Afyon ilinin güneyinde İç Ege’de yer almakta 

ve ovanın drenaj alanı 875 km2 olup, ortalama rakımı 1152 m’dir. Ova arazileri düz – 

düze yakın ve hafif eğimlerdedir. Araştırma alanında, 2002 verilerine göre, 17 adet 

sulama kooperatifi tarafından işletilen 85 kuyu ile 31.100 da arazi sulanmaktadır. Ancak 

fiilen sulanan arazi varlığı 23.641 da olmuştur. Fiilen çalışan 17 adet sulama 

kooperatifine 21.041.388 m3/yıl işletme rezervi tahsis edilmiştir. Yeraltı suyu tahsisleri 

açısından en fazla payı % 69,99 oranı ile sulama kooperatifleri alırken, bunu % 14,41 ile 

İller Bankası tarafından belediyelere içme ve kullanma amaçlı açılan kuyulara yapılan 

tahsisler, % 10,16 ile özel amaçlı belgeli kuyular ve % 5,44 ile Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü1 tarafından açılan köy içme suyu kuyuları izlemektedir (Türker 2002). 

 
 
Ovada kuru tarım yapılan arazilerde hububat-nadas ve sulama yapılan alanlarda ise 

şekerpancarı, patates, fasulye, yonca, silajlık mısır, sebze, meyve ve hububat 

yetiştiriciliği yaygın olarak yapılmaktadır. Ovada, açık kanal olarak inşa edilen sulama 

şebekesinin eski olması ve yer yer toprak kanallardan su iletiminin sağlanmaya 

çalışılması gibi nedenlerle şebeke veriminin düşük olduğu belirlenmiştir. Araştırma 

                                                 
1 13.1.2005 tarih ve 5286 sayılı kanun ile kaldırılmıştır. 
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alanında sulama şebekesi içinde özel olarak açılmış olan belgesiz kuyulardan da sulama 

yapıldığı bilinmektedir. Açık kanal sulama şebekesine rağmen, çiftçilerin % 80 oranında 

yağmurlama sulama yöntemini kullanmaları, üreticilerin sulama açısından 

bilinçlendiklerinin bir göstergesi olarak alınabilir. Sulu arazilerde, şekerpancarı, patates, 

fasulye, sebze, haşhaş ve hububat için yağmurlama sulama yöntemi, meyve ve yonca 

üretim faaliyetlerinde 1990’lı yıllarda salma sulama yöntemi (Türker 1990) ve 

günümüzde ise genellikle yağmurlama sulama yönteminin kullanıldığı saptanmıştır. 

 
 
Tarımda sulama suyunun gerçek ekonomik bedelinin kullanıcılarca ödenmesinin 

sağlanabilmesi için öncelikle sulama suyunun maliyet analizi ve üreticilerden alınacak 

su ücretinin belirlenmesi gerekmektedir. Bu kapsamda, araştırmada Afyon ili Şuhut 

Ovası sulamalarında sulama suyu kullanımı ve mevcut sulama organizasyonlarında 

sulama suyu fiyatlandırma yöntemleri ve alternatif fiyatlandırma yaklaşımlarının 

uygulanabilme olanaklarının incelenmiştir. Araştırmada öncelikle sulama 

organizasyonlarında sulama yapan işletmelerin yapısal özellikleri, yetiştirilen tek ve çok 

yıllık ürünlerde fiziki girdi kullanımı ve maliyetleri, sulama maliyetleri ve üreticilerin 

eğilimleri değerlendirilmiştir. Buna ilave olarak sulama organizasyonlarında sulama 

maliyetleri, sulama faaliyetleri ve fiyatlandırma yaklaşımları da incelenmiştir. Araştırma 

sonuçları, özellikle havza veya yerel düzeylerde toprak ve su kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımına yönelik politika geliştirmede ve mevcut sulama suyu 

fiyatlandırma politikalarının yeniden gözden geçirilmesi sürecinde karar organlarına 

yardımcı olabilecektir. Araştırmada ayrıca sulama organizasyonlarının özellikleri, 

organizasyonlarda sulama suyu kullanım planlamaları, üretici ve organizasyonlar 

arasındaki ilişkiler, üretici ve kooperatiflerin beklenti ve sıkıntıları tartışılarak ortaya 

konulmuştur.  
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2. KAYNAK ÖZETLERİ  

 
 
Ülkemizde tarımda su kullanımı ve sulamanın teknik yönleriyle ilgili çok sayıda 

bilimsel araştırma yapılmıştır. Ancak tarımda sulama yönetimi ve sulama suyu 

fiyatlandırma metodolojisine yönelik bilimsel çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. 

Araştırma konusu ile ilgili olarak erişilen bazı yerli ve yabancı çalışmaların kısa özetleri 

aşağıda verilmiştir: 

 
 
Türker (1990), Afyon İli Şuhut Ovası’nda yeraltı suyu ile sulama yapan işletmelerde 

optimal üretim desenini tespit ettiği araştırmada, yöredeki toprak ve su kooperatiflerinde 

kuyulardan çekilen su miktarlarını ve sulamaya açılan alanları incelemiş ve işletmelerde 

yeraltı suyu kısıtına göre optimum üretim desenini tespit etmiştir. Araştırmaya göre 

Şuhut-Merkez kooperatifinde sulamaya açılan alan 8.700 da iken, Efeköy Kasabasında 

2.000 da, Atlıhisar Kasabasında 700 da, Ağzıkara Köyünde 1.500 da ve Balçıkhisar 

Kasabasında ise 400 da olarak belirlenmiştir. Araştırma sonuçlarına göre kooperatiflerin 

kuyulardan çektikleri su miktarları, sulamaya açılan alanlarla paralellik göstermektedir. 

Buna göre, Şuhut-Merkez kooperatifinde çekilen su miktarı 2.809 m3/saat,  Efeköy 

Kasabasında 630 m3/saat, Athıhisar Kasabasında 270 m3/saat, Ağzıkara Köyünde 540 

m3/saat ve Balçıkhisar Kasabasında 216 m3/saat olarak saptanmıştır. Araştırmada 

ortalama işletme genişliği 52,53 da olup, bunun % 47,59’u sulu araziden oluşmaktadır. 

İşletmelerde ortalama nüfus 7,89 kişi, işgücü varlığı 3,94 EİB olarak saptanmıştır.   

 
 
Çeliker (1993), ‘DSİ Kayseri Sulamaları Kapsamındaki İşletmelerin Ekonomik Analizi, 

Girdi Kullanım Seviyeleri ve Bunun Verim Üzerine Etkileri’ konulu araştırmada; 

sulamanın, işletmelerin sermaye yapısı ve ürün deseninde önemli değişiklikler 

oluşturduğu, sulu tarımın kuru tarım işletmelerine göre daha fazla brüt kar, saf hasıla ve 

tarımsal gelir elde edildiği saptanmıştır. 

 
 
Tsur and Dinar (1995), ‘Efficiency and Equity Considerations in Pricing and Allocating 

Irrigation Water - Sulama Suyunun Tahsisi ve Fiyatlandırmada Eşitlik ve Etkinlik 

Sorunları’ konulu çalışmalarında, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde, sulama 
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suyunun fiyatlandırma uygulamalarını ve bazı ülkelerdeki uygulamaları örnek olay 

olarak incelemişler, alternatif fiyatlandırma yöntemlerinin etkinlik performanslarını 

araştırmışlardır. Araştırma sonuçlarına göre, üreticilere en yüksek sosyal kazancı 

9.011,12 $ ile hacim esasına dayalı fiyatlandırma yöntemi sağlarken, bunu 9.002,76 $ 

ile çıktı fiyatlandırması ve 9.001,92 $ ile alan esasına dayalı fiyatlandırma yöntemi 

izlemiştir. 

 
 
Beyribey vd. (1995), Sulama sistemlerinin performans değerlendirmesini konu alan 

çalışmada, yeni bir yaklaşım getirerek, ülke koşullarında uygulanacak pratik bir 

performans seti önermektedir. Su kullanım etkinliği, su iletim, dağıtım ve uygulama 

randımanları, tarımsal etkinlik, ekonomik, sosyal ve çevresel etkinlik gibi göstergeler bu 

set içinde bulunmaktadır. 

 
 
Çakmak (1997), ‘Devredilen Sulama Şebekelerinde Performansın Değerlendirilmesi: 

Konya Örneği’ adlı çalışmada, su kaynaklarının kısıtlı ve sulama yatırımlarının pahalı 

olması nedeniyle sulama projelerinde performans izleme ve değerlendirme 

çalışmalarının öneminin arttığını belirtmiştir. Sulama şebekelerinde performans 

değerlendirme çalışmaları bir sistemde hedeflerin gerçekleşme düzeylerini belirlemek 

ayrıca farklı sistemlerin performanslarını karşılaştırmak için yapılmaktadır. Araştırmada 

501 dekardan büyük sulama şebekelerinde sulama sistem performansı 

değerlendirilmiştir. Şebekelerde su temini oranı, net sulama suyu ihtiyacına göre oranı 

2,07, toplam sulama suyu ihtiyacına göre 1,23, ağırlıklı ortalama net karlılık oranı 2,7 

ve ortalama sulama oranı % 68 olarak hesaplanırken mali etkinlik oranı % 6–61, tahsilat 

oranı ise % 15–96 olarak belirlenmiştir. 

 
 
Beyribey ve Boyacıoğlu (1998), ‘Polatlı Bölgesi Şekerpancarı Sulamalarında Su 

Kullanım Etkinliğinin Değerlendirilmesi’ konulu çalışmada, şekerpancarı ekim 

alanlarında su kullanım etkinliğinin değerlendirmesini yapmışlardır. Araştırma 

sonuçlarına göre; yörede şekerpancarı 15 gün aralıkla 7 defa sulanmakta ve her 

sulamada ortalama 140–150 mm su verilmektedir. Hazırlanan sulama programında ise 

sulama aralığı 10–12 güne düşürülerek sulama sayısı 9-11’e çıkarılmış ve her sulamada 
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85–90 mm su verilmesi önerilmiş böylelikle 120 mm’lik su tasarrufunun 

sağlanabileceği belirlenmiştir.  

 
 
Beyribey ve Benli (1998), ‘Eskişehir Sulaması Sağ Sahil Sulama Alanında Sistem 

Performansının Değerlendirilmesi’ konulu çalışmada, Eskişehir sulama sistem 

performansının değerlendirmesi yapılmıştır. Araştırma sonuçlarına göre; su temini 

oranı, toplam sulama suyu ihtiyacına göre tersiyer bazında 1,58, şebeke bazında 1,30, su 

uygulama randımanı % 65, iletim randımanı % 92, dağıtım randımanı % 78 ve toplam 

sulama randımanı % 46,6 bulunurken, sulama oranı % 50, üretim değeri oranı % 88, 

mali etkinlik oranı % 92, mali yeterlilik oranı % 28, tahsilât oranı % 60 ve sulama alanı 

oranı ise % 100 olarak saptanmıştır. 

 
 
Kodal vd. (1998), ‘Nevşehir, Derinkuyu ve Kaymaklı Yöresinde Yağmurlama Sulama 

Uygulamaları’ konulu çalışmada, yöredeki tarım işletmelerinde yağmurlama sulama 

uygulamalarını incelemişlerdir. Elde edilen bulgulara göre, incelenen işletmelerin 

tamamında sulama sisteminin arazinin konum ve şekline uygun olarak yerleştirildiği 

ancak % 14’ünün uygun işletme basıncında ve tertip aralığında işletilmediği ve % 

40’nda ise lateral ve ana boru hattı çaplarının uygun biçimde seçilmediği belirlenmiştir. 

 
 
Özçelik vd. (1999) ‘Türkiye’de Sulama İşletmeciliğinin Geliştirilmesi Yönünden 

Şebekelerin Birlik ve Kooperatiflere Devri ve Su Fiyatlandırma Yöntemlerinin 

İyileştirilmesi Olanakları’ adlı çalışmalarında, Türkiye’de sulama işletmeciliğinin 

mevcut durumu, kamu sulamalarının, sulama birlikleri ve kooperatiflerine devri ve devir 

sonrası işletmelerin çalıştırılması, sulama organizasyonlarının çalışma esasları, su 

ücretinin belirlenmesi ve tahsilatı ile ilgili sorunlar ve sulama işletmeciliğinde çiftçi 

katılımını artırmak için alınması gereken önlemlerin saptanması için Şanlıurfa ve 

Kayseri’de kamu, kooperatif, birlik ve yerel yönetimlerce işletilen sulama tesislerini 

incelemişlerdir. Araştırma sonucunda, organizasyonlarda hesaplanan sulama suyu 

fiyatları ile uygulanan su tarifesi arasında önemli farklılıkların olduğunu 

saptanmışlardır. Kayseri’de pompaj sulamalarında 1 m3 sulama suyu maliyetini 6.684 

TL ile 8.204 TL arasında ve Şanlıurfa’da ise 10.115 TL olarak hesaplamışlardır. 
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Araştırmaya göre, birim sulama maliyetinin % 51,4 ile % 62,9’u sabit ve % 37,1 ile % 

48,6’sı ise değişken masraflardan oluşmaktadır.  

 
 
Türker ve Kaya (2000), ‘Türkiye’de Yeraltısuyu Sulama Kooperatiflerinin Kuruluşu, 

Yatırım ve Devir İşlemleri’ konulu çalışmada, bir sulama tesisisin ne kadar mükemmel 

inşa edilirse edilsin tesisin işletilmesi, bakım ve onarımlarının gereği gibi yapılması 

sağlanmadıkça o tesisten beklenen faydaların elde edilmesinin mümkün olamayacağını 

belirtmiştir. Toprak ve su kaynaklarının yeraltısuyu potansiyeli ve kullanımı açısından 

değerlendirilmeler yapılmış ve yeraltısuyu sulamaları açıklanmıştır. Ayrıca, yeraltısuyu 

sulamalarının önemli kısmını oluşturan sulama kooperatiflerinin kuruluşu aşamalarıyla 

açıklanmıştır. 

 
    
Topaç (2000), ‘Kayseri İli Yeşilhisar İlçesinde Faaliyet Gösteren Sulama 

Organizasyonlarının Karşılaştırılması’ adlı çalışmada, araştırma alanında faaliyet 

gösteren sulama kooperatifi, sulama birliği ve belediye sulamalarını karşılaştırmalı 

olarak incelemiş ve bu sulamalardan yararlanan tarım işletmeleri ile sulama 

organizasyonları arasındaki ilişkileri ortaya koymuştur. Araştırma sonuçlarına göre, 

sulama kooperatifinde ortalama işletme arazisi 59,48 da, sulama birliğinde 28,82 da, 

belediye sulamalarına ise 12,42 da olarak saptanmıştır. Su ücretleri, sulama 

kooperatiflerinde TL/saat, sulama birliğinde TL/da, belediye sulamalarında ise TL/saat 

ve TL/m3 üzerinden alınmakta ve fiili sulama suyu ücret tarifeleri sulama 

kooperatiflerinde en yüksek olduğunu belirlemiştir. 

 
 
Türker (2002), Afyon ili Şuhut Ovasında yeraltı suyu işletme rezervi ve fiili su 

kullanımı ile ilgili yaptığı çalışmada, yöredeki sulama kooperatifleri tarafından yapılan 

fiili çekimler; sulama bitki deseni, çiftçi uygulamaları ve çalışma saatleri üzerinden 

2001 yılı ve 1997–2001 ortalama verilerine göre yeraltı suyu bilânçosunu hazırlayarak 

yeraltısuyunun fiili kullanım miktarlarını ortaya koymuş ve 1970 yılında hazırlanan 

Afyon Şuhut Ovası Hidrojeolojik Etüt Raporu’nda yıllık emniyetli yeraltısuyu işletme 

rezervinin 21x106 m3/yıl hesaplandığını belirtmiştir. Türker (2002) ayrıca yayınladığı 

inceleme raporunda, araştırma bölgesinde karşılaşılan sorunları tespit etmiş, su 
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kullanımında etkinliği sağlamak ve artan taleplere daha fazla su kaynağı temin etmek 

amacıyla çözüm önerileri getirmiştir. 

 
 
Tanrıvermiş vd. (2001), ‘Sulama Suyu Fiyatlandırma Yaklaşımları ve Bu Yaklaşımların 

Türkiye’de Uygulanabilme Olanakları’ konulu çalışmada, günümüzde artan baskılara 

paralel olarak suyun dağıtım ve kullanım etkinliğinin yükseltilmesi gerektiğini 

belirterek su tasarrufu sağlayabilen teknoloji ve yöntemlerin kullanımını teşvik etmesi 

ve su tüketiminin azaltılması gibi avantajları nedeniyle hacim esasına dayalı 

fiyatlandırma yöntemlerinin kullanımının önemini vurgulamışlardır. Ülkemizde su 

fiyatlandırma yaklaşımları ve bu konuda yaşanan sorunlarla beraber aralarında kamu 

kuruluşları ve yerel yönetimlerinde bulunduğu çeşitli organizasyonlarda uygulanan 

fiyatlandırma yöntemleri değerlendirilmiş ve mevcut sorunların çözümüne ilişkin 

fikirler ortaya atılmıştır. Buna göre sulama organizasyonlarında fiyatlandırma ve su 

ücretlerinin tahsilatından kaynaklanan sorunların çözümü ve sulama yöntemlerinin 

geliştirilebilmesi için havza bazında yeniden yapılanmaya gidilebilir. Bu amaçla su 

havzalarında ve ulusal düzeylerde ‘su kurulları’ oluşturulabilir. Bu kurulların amaç ve 

işlevi, havza ve dolayısıyla ülke ölçeğinde kıt kaynakların etkin kullanımını sağlamaya 

yönelik fiyatlandırma ve su politikalarının geliştirilmesi olmalıdır. Bu kurullar ilgili 

kamu kuruluşları ve üretici sulama organizasyonlarının temsilcilerinden oluşabilir.  

 
 
Çakmak ve Kendirli (2001), ‘Konya Ovası Sulamalarında Tabansuyu ve Tuzluluk 

Sorunları’ adlı çalışmada, Konya Ovası sulamalarının 1995–1999 yıllarına ilişkin 

tabansuyu düzeyi ve kalitesi ile sürdürülebilir sulama alanı oranını dikkate alarak 

değerlendirmelerde bulunmuşlardır. Araştırmaya göre, sürdürülebilir sulama alanı oranı 

% 78–100 arasında değişmektedir. Tarım dışı bırakılan sulama alanlarında sulama 

faydası dikkate alınarak hesaplanan, yararlanılamayan fayda ve yararlanılamayan 

yatırım en düşük Gevrekli Sulaması'nda 385.109 TL ve 921.109 TL, en yüksek İvriz 

Sulaması'nda 1.827.109 TL ve 8.718.109 TL olarak gerçekleşmiştir. 

 
 
Avcı ve Akkuzu. (2001), ‘Sulama Suyu Ücretinin Belirlenmesinde Temel Yaklaşımlar 

ve Ücretin Su Kullanımına Etkisi’ konulu çalışmada, sulama sistemlerinin 
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sürdürülebilirliğinde önemli bir araç olan su ücretinin belirlenmesindeki amaçları ve 

sulama fiyatlandırma yöntemlerini incelemişlerdir. Ayrıca ülkemizde DSİ ve kullanıcı 

birliklerinin su ücretinin belirlenmesinde kullandıkları yaklaşımlar irdelenmiştir. 

Çalışmada, Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilir 8,5 milyon hektar alanın sadece 4,5 

milyon hektarının sulamaya açılabildiği, sulamaya açılan bu alanların önemli bir 

kısmının devlet yatırımları ile gerçekleştirildiği ve bununda önemli bir kısmının 

kullanıcı birliklerine devredildiği belirtilmiştir. Araştırmaya göre, ülkemizde devredilen 

sulamaların başarısı ve sürdürülebilirliği; suyun etkin kullanımıyla işletme, bakım ve 

yönetim harcamalarının karşılanmasına bağlıdır. Bu amaca uygun bir su ücreti belirleme 

metodunun tespit edilmesi gerekmektedir. Su ücretinin belirlenmesinde iki temel amaç 

vardır. Finansal amaç; su teminine ilişkin hizmet maliyetinin kullanıcılarca 

karşılanmasını, etkinlik amacı; su kaynaklarının etkin kullanımını hedefler. İdeal sulama 

suyu fiyatı, su temini ile ilgili sermaye ve çevre maliyetleri esas alınarak, sabit ve 

değişen masraflar toplamı üzerine minimum düzeyde bir kar payı eklenerek 

belirlenmelidir. 

 
 
Çakmak vd. (2003), ‘Agriculture Water Use in Turkey-Türkiye’de Tarımsal Su 

Kullanımı’ konulu çalışmada, Türkiye’de su kullanımının en yoğun olduğu alanın, 

toplam tüketimin % 75’i ile tarım sektörü olduğunu, Türkiye’nin şu ana kadar toplam 

sulanabilir alanın % 50’sini sulayabildiğini ve suyun Türkiye’nin hemen hemen 

tamamında tarım için sınırlı bir kaynak olduğunu ayrıca yağışların miktar ve 

dağılımının oldukça düzensiz olduğunu belirtmişlerdir. Araştırmaya göre, günümüzde 

birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de, çevre koruması ve su kalitesi ile ilgili 

girişimlere rağmen, tarımsal su kaynaklarının etkili gelişmesi ve yönetilmesine karşı 

çıkılmaktadır. Bu nedenle, Türkiye, tarımda su kullanımıyla ilgili olarak bazı zorluklar 

ve sorunlarla karşı karşıyadır. Mevcut istikrarsız yapı ve hukuksal düzenlemelerle, 

ölçme ve değerlendirme çalışmaları yapılmakta, tarımsal su kullanımı ile sulama 

geliştirme konuları çalışılmaktadır. Sulamanın çevresel etkilerindeki bilgi 

yetersizliğinden kaynaklanan problemler ve su fiyatlandırma kavramları 

vurgulanmaktadır. Mevcut durumun değerlendirilmesi, Türkiye’nin ihtiyaç duyduğu 

detaylı ölçme-değerlendirme sistemi ve tarımda etkili su kullanımı için sulama 

sistemlerinin sağlıklı hale getirilmesi konusu karar verme aşamasında sonlanmıştır. 
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Çakmak vd. (2004), ‘Irrigation Water Pricing in Water User Associations, Turkey-

Türkiye’de Su Kullanıcı Birliklerinde Sulama Suyu Fiyatlandırması’ konulu çalışmada, 

tüm ülkeler için oldukça karışık, çok boyutlu ve bilinmeyen bir problem olan sulama 

suyu fiyatının belirlenmesinde ülkelerin öncelik ve tercihlerine ek olarak sosyal ve 

ekonomik politikalarının rol oynadığını ve temel bir prensip olmadığı için tarımda su 

fiyatını birçok değişik faktörün etkilediğini belirtmişlerdir. Çalışmada, Türkiye’de 

sulama organizasyonlarının temel gelirini su ücretinin oluşturduğu vurgulanmış ve 

sulama suyu ücretlerinin, sulama organizasyonları tarafından, yeraltı sulaması için ekim 

alanları, pompaj sulamaları için hacim esası hesaba katılarak belirlendiğinin altı 

çizilmiştir. Araştırmaya göre, sulama organizasyonlarının güçlenebilmesi için en kısa 

sürede yasal değişiklikler yapılmalıdır. Sulama suyu fiyatı, ekonomik etkinlik, su 

koruması, yönetim etkinliği ve finansal güçlenebilirlik gibi çok yönlü faktörleri dengeli 

olarak karşılayabilecek seviyede olmalıdır. 

 
 
Subaşı (2005), ‘Ankara İli Ayaş İlçesi Asartepe Sulamasının Sosyo-Ekonomik Etkileri 

Üzerine Bir Araştırma’ adlı çalışmada, sulama yapılan ve yapılmayan tarım 

işletmelerini arazi genişlik sınıfları itibariyle inceleyerek, işletme büyüklüğü, nüfus ve 

işgücü durumları, işletme varlıkları, yıllık geçim masrafları, yıllar itibariyle yatırım 

durumları ve diğer özelliklerini ortaya koymuştur. 
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3. MATERYAL VE YÖNTEM 
 
 
3.1 Materyal 

 
 
Araştırmanın materyalini, araştırma alanı olarak seçilen Afyon ili Şuhut Ovası’ndaki 

sulama kooperatiflerince işletilen sulama şebekelerinde sulu tarım yapan üreticiler ve 

sulama kooperatiflerinin yöneticilerinden anketle toplanan veriler oluşturmaktadır. Daha 

önce yapılmış bilimsel araştırmalarla ilgili kamu ve özel kuruluşların kayıtları da 

araştırmada kullanılmıştır. 

 
 
Araştırmada veri temininde hem ilgili kooperatiflerin kayıtları hem de anket ve 

karşılıklı görüşme yöntemi kullanılmıştır. Anketlerde kullanılan anket formları, önceki 

araştırmalarda kullanılan soru formlarından yararlanılarak, araştırmanın amacına uygun 

şekilde düzenlenmiştir. Anketler, sulama kooperatiflerinde başkanlara ve bu 

kooperatiflerden sulama yapan üreticilere uygulanmıştır.  

    
 
Araştırmada kullanılan verileri 2005–2006 üretim dönemi esas alınarak toplanmış ve 

analiz edilmiştir. Anketler, Mart 2006 tarihinde bizzat üretici ve kooperatifler 

araştırmacı tarafından ziyaret edilerek doldurulmuştur. 

 
 
3.2 Yöntem 

 
 
3.2.1 İşletmelerin seçiminde uygulanan yöntem 

 
 
Afyon İli Şuhut Ovası’nda sulama kooperatiflerince işletilen sulama şebekelerinde sulu 

tarım yapan üreticilerin isimleri, adresleri ve sulu tarım arazisi ile ilgili veriler, Tarım ve 

Köyişleri Bakanlığı, çiftçi kayıt sistemi ve kooperatiflerden elde edilen ortak (sulama 

yapan ve yapmayan) bilgilerinden temin edilmiştir. İlgili kamu ve özel kuruluşlarından 

temin edilen üretici bilgilerinin (kimlik bilgileri, mülk, kira ve ortakçılıkla işlenen arazi 

ve toplam işletme arazisi gibi) doğruluğu çerçeve tespiti sırasında köyler tek tek ziyaret 
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edilerek kontrol edilmiştir. Ön arazi araştırmalarında yörede sulama tesislerinin sulama 

kooperatiflerince işletildiği tespit edilmiştir. 

 
 
Yeraltı sulama yatırımları DSİ tarafından gerçekleştirilen ve ovanın değişik kısımlarına 

dağılmış faal olarak çalışan 22 adet sulama kooperatifinden faydalanan 1.900 işletme 

ana kitleyi oluşturmuştur. Bu popülasyondan basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle örnek 

hacmi belirlenmiş ve örneklemede aşağıdaki formül kullanılmıştır (Güneş ve Arıkan 

1988). 
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Formülde; N: popülasyondaki işletme sayısını, σ2: popülasyonun varyansını, E: 

popülasyon ortalamasından izin verilen sapmayı (burada ortalama arazi varlığının % 

10’u), t: araştırmada öngörülen % 90 güven sınırına karşılık gelen t tablo değerini 

(1,645) ve n: örnek hacmini göstermektedir. 

 
 
Araştırmada örnek hacmi 45 olarak tespit edilmiş ve örnek işletme sayısı, köylere 

oransal olarak dağıtılmıştır. Köylerde görülen üreticiler ise; araştırmanın popülasyonuna 

giren üreticilerden rasgele seçilmiştir. 

 
 
3.2.2 Anket aşamasında uygulanan yöntem 

 
 
Tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenen işletmelerin tamamına araştırmanın 

amaçlarına göre hazırlanan anket formları uygulanmış ve bütün işletmecilerle karşılıklı 

görüşülerek gerekli veriler toplanmıştır. Ovada sulu tarım faaliyeti yapan işletmelerde; 

arazi varlığı ve kullanımı, nüfus ve işgücü varlığı, aile işgücü ve ücretli işçilerin çalışma 

durumları, işletme arazisinde yetiştirilen ürünlerin üretim miktarları ve değerlendirilme 
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durumları, fiziki girdi kullanımı, maliyetler, brüt ve net kar düzeyleri, sulama 

yöntemleri, maliyetleri ve üreticilerin sulama yöntemi konusundaki eğilimleri ve 

görüşleri ile ilgili veriler toplanmıştır. Üreticilerden üretim faaliyetlerine göre toprak 

hazırlama, bakım, hasat, harman ve pazarlama gibi bütün işlemlerle ilgili fiziki ve 

parasal veriler toplanmış ve bunlar değerlendirilerek birim ürün maliyetleri 

hesaplanmıştır.  

 
 
Sulama organizasyonu yöneticilerine yönelik anket formu, sulama kooperatifi 

başkanlarına uygulanmıştır. Ovada faaliyet gösteren sulama kooperatiflerinin mevcut 

durumları, sulama ile ilgili faaliyetleri, yapısal sorunları, üreticilere sağladıkları 

hizmetler, su kullanım planlamasında izledikleri esaslar, sulama suyu fiyatının 

belirlenmesinde izledikleri yaklaşımlar, toplanan sulama ücretleri ve bunların kullanımı, 

şebekeye yapılan yıllık işletme ve bakım masrafları, kooperatiflerde çalışan personel 

durumları, üreticilerin su kullanımının kontrolüne yönelik hizmetleri ve kooperatiflerin 

temel sorunları ile ilgili veriler toplanmıştır.   

 
 
3.2.3 Toplanan verilerin analizinde kullanılan yöntem 

 
 
İncelenen işletmelerde anketler, toplanan orijinal veriler gözden geçirildikten sonra 

analiz edilmiş ve özet çizelgeler hazırlanmıştır. İşletmelerin bazı yapısal özellikleri 

incelenmiş, seçilen üretim faaliyetlerinde girdi kullanımı, maliyetler ve karlılık 

göstergeleri saptanmıştır. İşletmelerin arazi varlığı ve kullanımı, nüfus ve işgücü varlığı 

ve kullanımı, işgücünün tarım ve tarım dışı faaliyetlerde değerlendirilme durumu, tek ve 

çok yıllık faaliyetlerde gayrisafi üretim değeri, üretim maliyetleri, brüt ve net kar 

düzeyleri, sulama maliyetleri, sulama suyu ücretlerinin üretim maliyetlerine etkileri ve 

üretici eğilimleri değerlendirilmiştir.  

 
 
Tarım işletmelerinde işlenen arazi varlığı ve mülkiyet yönünden dağılımı dikkate 

alınarak toplam işletme arazisi tespit edilmiştir. Arazinin halihazır kullanım durumu 

dikkate alınarak bitkisel üretim değeri tespit edilmiştir. İşletmeler mevcut nüfus; yaş, 

cinsiyet ve eğitim durumlarına göre belirlenmiş ve aile işgücü varlığı referans katsayılar 
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kullanılarak ‘Erkek İşgücü Birimi’ cinsinden saptanmıştır. İşletmelerin çiftçi ve aile 

fertleri için ücret hesabında, üretim faaliyetlerinde fiili çalışma süreleri esas alınarak, 

bölgede tarım için gerekli olan işgücü ücretleri kullanılmıştır (Erkuş vd. 1995). 

İşgücünün saptanmasında, tarımda işgücünün ortalama 10 saat/gün fiilen çalıştığı kabul 

edilmiştir. İşçilik masraflarının hesaplanmasında, yöredeki yabancı işgücüne ödenen 

ücretler esas alınmıştır. Aile işgücü içinse, bölgede geçerli olan ortalama ücret düzeyleri 

esas alınarak alternatif ücretler hesaplanmıştır. Traktör sürücüsünün işgücü, toplam 

işgücü isteğine eklenmiş, ancak uygulamadaki genel eğilime bağlı olarak makine 

sürücüsünün ücreti, makine ücretine dahil kabul edildiğinden, işçilik masraflarının 

hesabında dikkate alınmamıştır (Tanrıvermiş 2000). 

 
 
Araştırmada sulama şebekelerinin performans değerlendirmesinde; sulama oranı, 

sulama randımanı, tesislerden üreticilerin yararlanma oranı (tarımsal etkinlik), mali 

etkinlik oranı, mali yeterlilik oranı ve tahsilat oranı gibi başlıca göstergeler 

hesaplanmıştır. Bu amaçla kullanılan formüller aşağıda verilmiştir (Carruters and Clark 

1983, Beyribey 1997, Çakmak 1997, Özçelik vd. 1999).  

 
 

 Sulama oranı = Fiilen sulanan alan (ha)/Sulamaya açılan alan (ha) x 100 

 Tesislerden üreticilerin yararlanma oranı = Fiilen sulama yapan işletme sayısı/Su 

talep eden işletme sayısı x 100 

 Mali etkinlik oranı = İşletme ve bakım masrafları (YTL)/Toplam işletme ve 

bakım ihtiyacı (YTL) x 100 

 Mali yeterlilik oranı = Tahakkuk eden sulama ücreti (YTL)/İşletme ve bakım 

masrafları x 100 

 Tahsilat oranı = Tahsil edilen sulama ücreti (YTL)/Tahakkuk eden sulama ücreti 

(YTL) x 100 

 Sulama randımanı = Fiilen kullanılan su miktarı (m3)/Şebekeye verilen toplam 

su miktarı (m3) x 100 

 
 
Şuhut Ovası’ndaki sulama kooperatiflerinin performanslarının değerlendirilmesinde 

kullanılan göstergelerin hesaplanmasında; incelenen kooperatiflerin kayıtları, kooperatif 
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yönetici ve çalışanlarının beyanları ile ilgili kuruluşların kayıtlarından derlenen veriler 

kullanılmıştır. Sulama tesislerinin işletme ve bakım masrafları ihtiyacının 

saptanmasında, sulama şebekesinin bugünkü değerinin % 1,5’i dikkate alınmıştır.   

 
 
Araştırmada sulama suyu fiyatlandırmasının maliyet üzerine etkilerinin analiz edilmesi 

amaçlandığından, su kullanan ve kullanmayan işletmelerde, buğday üretiminde fiziki 

girdi kullanım düzeyleri (tohum, gübre ve ilaç) ve bunların birim fiyatları ile ilgili 

veriler toplanmış ve bunlar analiz edilmiştir. İncelenen işletmelerde bitkisel üretim 

değeri ve değişen masrafların belirlenmesinde piyasada oluşan gerçek fiyatlar 

kullanılmıştır.  

 
 
3.2.4 Üretim maliyetleri, gayrisafi üretim değeri, brüt ve net kar analizinde 

kullanılan yöntemler 
 
 
Şuhut Ovası’ndaki tarım işletmelerinin arazi varlıkları, arazilerin tasarruf durumları, 

yetiştirdikleri ürünler ve fiziki girdi kullanımı, maliyetler ve ürünlerin değerlendirilme 

durumları ile ilgili detaylı bilgiler üreticilerle yapılan görüşmelerle belirlenmiştir. 

 
 
Toprak hazırlığı bölümünde, yetiştirilen ürünün bulunduğu arazinin kaç kez sürüldüğü, 

her sürümde kullanılan işgücü miktarı ve ekipmanların neler olduğu, çekigücü ve 

işgücünün maliyeti ve işlem tarihleri belirlenmiştir. Toprak hazırlığı safhasının en son 

kısmını ekim-dikim bölümünden oluşmaktadır.    

 
  
Bakım işlemleri bölümü, gübreleme, çapalama, ara sürüm, sulama ve ilaçlama alt 

bölümlerinden oluşmaktadır. Bütün bölümler için işlem tarihleri, kullanılan işgücü, 

çekigücü ve ekipmanlar kaydedilmiştir.  

 
 
Gübrelemede arazinin büyüklüğü, işletmenin işgücü ve alet-makine varlığına göre elle 

serpme usulü veya gübre dağıtma makinası aracılığıyla yapılmaktadır. Ekim işlemi 

esnasında genellikle gübre uygulaması da yapılmaktadır. Çapalama genellikle elle 

yapılmakta, ara sürüm yetiştirilen ürünün cinsine göre tercih edilmektedir. İlaçlama için 
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sırt pompası veya pülverizatör gibi ekipmanlar kullanılmaktadır. Sulama ise bakım 

sürecinin en önemli bölümünü oluşturmaktadır. Sulu arazilerde yetiştirilen ürünlere, 

üretim sürecinde hangi işlemler yapılıyorsa bu işlemlere ilişkin veriler (işlem tarihleri, 

işgücü ve çekigücü istekleri, maliyetleri ve kullanılan ekipmanlar) kaydedilmiştir. 

Üretim aşamalarında kullanılan materyallerin (tohum, gübreler ve mücadele ilaçları) 

miktar ve fiyatları ile tarla kira bedelleri ve üreticilerin ödedikleri su ücretleri maliyet 

cetvellerine kaydedilmiştir. 

 
 
İşletmelerde yetiştirilen tek ve çok yıllık ürünlerden elde edilen ana ve yan ürün 

miktarları ile bunların satış fiyatları (çiftlik avlusu) saptanmış, ayrıca sulu ve kuru 

arazilerde münavebe sistemleri belirlenmiştir. 

 
 
Yetiştirilen ürünün su ihtiyacına göre üreticiler, bağlı oldukları sulama 

kooperatiflerinden ‘su talep fişlerini’ doldurarak su isteğinde bulunmaktadırlar. 

Üreticiler sulama zamanlarını kendileri belirmekte ve sulama kooperatifleri ise, su talep 

fişleriyle yapılan başvuru sıralarını dikkate alarak su dağıtım planlamasını yapmaktadır. 

 
 
Üretim maliyetinin analizinde kullanılan unsurların, her bir üretim işlemi için işgücü ve 

çekigücü talepleri tespit edilmiştir. Araştırma alanındaki günlük işçi ücreti ve bir günlük 

çalışma süresinin toplam kaç saat olduğu tüm işletmelere sorulmuş ve buna göre işgücü 

tutarları bulunmuştur. Üretim sürecinde her bir ürünün çekigücü talepleri saptanmış ve 

çekigücü maliyetleri belirlenmiştir. Çekigücü maliyetleri hem alet ve makine kira 

ücretleri, hem de alet ve makinenin yağ-yakıt, tamir-bakım amortismanı, faiz, vergi ve 

sigorta ücretlerinin yıllık çalışma saatine düşen miktarları ayrı ayrı analiz edilmiş ve 

yaygın olanı seçilmiştir. 

 
 
Çok yıllık üretim faaliyetinde maliyet analizinde, tesis ve üretim masrafları ayrı ayrı 

saptanmıştır. Çok yıllık ürünün tarladan söküleceği zamana kadar olan masraflar ve 

üretim miktarları yıllara göre hesaplanmıştır. Dekara brüt ve net karların 

hesaplanmasında;  ‘Brüt Kar = Gayrisafi Üretim Değeri - Değişen Masraflar’ ve ‘Net 

Kar = Gayrisafi Üretim Değeri - Üretim Masrafları’ formülleri kullanılmıştır (Açıl ve 
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Demirci 1984, Özçelik vd. 1999). Gerek gayrisafi üretim değeri, gerekse üretim 

maliyetinin hesaplanmasında, çiftlik avlusu fiyatları kullanılmıştır (Tanrıvermiş 2000). 

 
 
Araştırma alanında Ziraat Odası, Tarım Kredi Kooperatifleri ve bayilerin fiyat listeleri 

ile üreticilerden toplanan veriler kontrol edilmiştir. Üreticilerden alınan gübre ve diğer 

girdilerin fiyatları kontrol edildikten sonra maliyet analizleri buna göre yapılmıştır.   

 
 
3.2.5 İşletmelerde ürünlere göre sulama yöntemleri, maliyetler ve fiyatlandırma 

analizinde kullanılan yöntemler 
 
 
İncelenen işletmelerde yaygın olarak yetiştirilen tek ve çok yıllık ürünlerde yağmurlama 

sulama yöntemi kullanılmaktadır. Yağmurlama sulama, suyun küçük delikler veya 

memeler yardımıyla basınç altında püskürtülerek araziye uygulanmasıdır. Basınç 

genellikle pompa yardımıyla elde edilmekte, eğer su kaynağı sulanacak alandan yeteri 

kadar yüksekte bulunuyorsa cazibe ile de basınç elde edilmektedir (Akar 2001). 

 
 
Araştırma alanında cazibeyle sulama yapan işletmelere rastlanmamıştır. Yağmurlama 

sulama sistemi, düzenli su dağıtımı sağlaması, su kaybını en aza indirmesi, bitki verim 

ve kalitesini artırmasıyla ileri tarım tekniklerinden biri olması yanında birçok bitki 

çeşidinin sulanmasına olanak sağladığından, üreticilerce genellikle tercih edilmektedir. 

Yağmurlama sulama sisteminin en önemli dezavantajı ilk tesis masrafının yüksek 

olmasıdır. 

 
 
Yağmurlama sulama sistemleri, sulanacak alanda ya sabit kalmakta ya da daha çok 

alanın sulanması amacıyla lateraller, periyodik olarak yer değiştirmektedir. Bu nedenle, 

laterallerin yerleri değiştirilenler periyodik hareket eden, değiştirilmeyenler ise sabit 

sistemler olarak adlandırılmaktadırlar. Her iki sistemde de sulama esnasında 

yağmurlayıcılar sabit pozisyonda kalırlar. Periyodik hareket eden sistemlerde 

laterallerin yerleri; elle, traktör kuyruk mili ile lateral hattı boyunca tekerlek sistemiyle 

değiştirilmektedir (Akar 2001).  
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İncelenen işletmelerde, kullanılan sistem periyodik olarak hareket eden sistemdir. 

Laterallerin yerleri ise elle değiştirilmektedir. Bu sistemle daha fazla alan 

sulanabilmekte ve her çeşit bitki ile arazi topoğrafyasında sulama yapılabilmekte, ancak 

daha fazla işçiliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Diğer tüm mekanize olmuş sistemler, bu 

sistem temel alınarak geliştirilmiştir. Bu sistemde, birim alanın sulanması için diğer 

periyodik hareket eden sistemlere göre iki kat daha fazla süreye ihtiyaç duymaktadır. 

Araştırma alanında yaygın olarak yetiştirilen ürünlerde, sulama sayıları, sulama 

aralıkları, ilk ve son sulama tarihleri tespit edilmiştir.  

 

 
İncelenen işletmelerde yetiştirilen tek yıllık (buğday, şekerpancarı ve patates) ve çok 

yıllık ürünlerde (yonca) üretim maliyetleri brüt ve net kar düzeyleri hesaplanmıştır. 

Seçilen üretim faaliyetlerinde sulama masraflarının hesaplanmasında ürünlere göre 

sulama sayıları, her sulamanın kaç saat sürdüğü ve laterallerin taşınma durumları göz 

önüne alınmıştır. Elde edilen toplam sulama saati yardımıyla işletmelerin enerji 

giderleri ve nakdi bedelleri belirlenmiş, işletmelerin ortağı oldukları sulama 

kooperatiflerine ödedikleri su ücretleri de buna eklenmiş, işletme başına düşen üretim 

maliyetleri belirlenmiştir. 

 
 
Su fiyatlandırması, suyun kullanımı ve korunmasını teşvik eden en önemli faktördür.  

Bu nedenle dünyada birçok ülkede bu konunun detaylı metodolojik çalışmalar 

yapılmakta ve bunların sonuçlarına göre içme, sulama ve kullanma suyu fiyatlandırması 

yapılmaktadır. Teori ve uygulamada su fiyatlandırmasında; hacim esasına dayalı 

fiyatlandırma, alan esasına dayalı fiyatlandırma, çıktı ve girdi fiyatlandırması, sıra 

fiyatlandırması ve iki parçalı fiyatlandırma, optimum su fiyatlandırması yaklaşımları 

kullanılmaktadır (Tsur and Dinar 1997). 

 
 
Bu araştırmada incelenen organizasyonlarda, sulama suyu fiyatlandırmasında, yöntem 

olarak hacim esasına dayalı fiyatlandırma yöntemi kullanılmaktadır. Bu yöntemde tarım 

işletmeleri (kullanıcılar) kullandıkları su miktarına göre ödeme yapmaktadırlar. Ayrıca 

işletmeler bağlı bulundukları sulama organizasyonu tarafından düzenli su temini 

sağlaması için yapılan yatırımların geri dönüşü (fon oluşumu) de sağlanmış olmaktadır. 
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Araştırma alanında üreticiler yeraltısuyu kullanmaktadırlar. Yeraltı suyunun kullanıldığı 

şebekelerde su miktarları sayaçlarla belirlenebilir özellikte olması bu fiyatlandırma 

yönteminin kullanılabilirliğini daha kolay hale getirmektedir.  

  
 
Araştırma alanında hacim esasına göre sulama suyu maliyet analizi ve fiyatlandırma 

çalışmalarında, mevcut organizasyonların sulama şebekelerinin (kuyu, trafo, kanal) 

sabit ve değişen masrafları analiz edilmiştir. Sulama organizasyonlarında sabit 

masrafları; amortisman, faiz, daimi işçilik ve diğer masraflar, değişen masrafları; enerji 

masrafları, geçici işçilik masrafları, akaryakıt ve yağ masrafları, genel yönetim giderleri 

ve beklenmeyen giderlerden oluşmaktadır (Özçelik vd. 1999). 

 
 
Sulama şebekelerinde yatırım masraflarının analizinde; öncellikle kuyu ve diğer sabit 

yatırımların bugünkü değerleri tahmin edilmiştir. Bunun için hem kooperatif 

yöneticileri ve teknik elemanlardan toplanan veriler ile DSİ Genel Müdürlüğü kayıtları, 

hem de TC Bayındırlık ve İskan Bakanlığı resmi birim fiyat analizleri (maliyet-birikmiş 

amortismanlar) birlikte kullanılmıştır. Sulama organizasyonlarının sahip olduğu 

tesislerin (kuyu, pompa, pompa evi, trafo) inşa edildikleri yıllar ve inşa maliyetleri, DSİ 

Yeraltısuları ve Rezerv Kontrol Şube Müdürlüğü envanter kayıtlarından (Anonim 

2005c) alınmış olup, kayıtlarda verilen yatırım maliyetleri, aradan geçen zaman içinde 

Toptan Eşya Fiyatları Endeksi (TEFE)’ndeki artışlar dikkate alınarak 2005 Eylül 

dönemi fiyatları ile ifade edilmiştir. Bu yolla hesaplanan kuyu ve diğer sabit 

yatırımların değerleri, incelenen dönemde cari fiyatlar (resmi birim fiyatlar) üzerinden 

hesaplanan yatırım bedelleri ile kontrol edilerek kullanılmıştır.   

 
 
Sulama kooperatiflerinin işlettikleri tesislerin cari değerleri üzerinden amortisman ve 

yatırım faizi saptanmıştır. Sulama yatırımlarının yıllık amortisman payının tespitinde; 

sabit yatırımların 2005 yılı değerlerine doğrudan –konuyla ilgili önceki çalışmalarda 

verilen- amortisman oranları uygulanmıştır. Sulama yatırımlarının yıllık amortisman 

paylarının tespitinde doğrusal amortisman hesaplama (doğru hat) yöntemi 

kullanılmıştır. Sulama yatırımlarının faiz masraflarının tespitinde, sabit tesislerin cari 
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değerlerinin yarısı üzerinden hesaplanan faizlendirilebilir yatırım değerleri üzerinden 

ortalama % 5,0 reel faiz oranı kullanılmıştır.  

 
 
Diğer masraf unsurlarının belirlenmesinde ise sulama organizasyonlarının kayıtları ve 

yöneticilerin beyanları esas alınmıştır. Elde edilen sabit ve değişen masraf toplamları 

kooperatifler tarafından çekilen yıllık toplam su miktarına bölünerek 1 m3 su bedeli 

hesaplanmıştır. Kooperatiflerin yıllık su çekimleri, Afyon Şuhut Ovası’nda Yeraltısuyu 

İşletme Rezervi ve Su Kullanımı ile İlgili İnceleme Raporu’ndan (Türker 2002) alınmış 

ve bu değerlerin geçerliliği araştırma alanındaki kooperatiflerin kayıtlarından derlenen 

verilerle kontrol edilmiş ve kontrol edilen veriler araştırmada kullanılmıştır.  

 

Sulama organizasyonlarında alternatif sulama suyu ücretlerinin tespitinde iki farklı 

yaklaşım kullanılmış ve bunların –diğer faktörler sabit olmak koşuluyla –maliyet 

üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Birinci yaklaşım doğrudan sulama suyunun toplam 

maliyetinin üreticilerden geri alınması ve ikinci yaklaşım ise sulama suyu maliyetine % 

15 oranında kar payı eklenerek sulama ücretinin saptanması olmuştur. Her iki 

yaklaşımın kullanılması ve tahakkuk eden sulama suyu ücretlerinin de tamamının tahsil 

edilmesi halinde, bireysel üretim faaliyetlerinde dekara masraflar ve ürün maliyetlerinde 

sağlanan tasarruf düzeyleri ortaya konulmuştur.     
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI 

 
 
4.1 Araştırma Alanı Hakkındaki Genel Bilgiler 
 
 
4.1.1 Coğrafi konumu ve doğal yapısı 
 
 
Şuhut İlçesi, Orta Anadolu’nun batısında, Akarçay Havzası’nda, Afyonkarahisar il 

merkezinin güneyinde konumlanmış bir ilçedir. İl merkezine olan uzaklığı 28 km’dir. 

İlçenin kuzeyinde Afyonkarahisar il merkezi, doğusunda Çay ilçesi, güneyinde Dinar ve 

Isparta iline bağlı Senirkent ilçeleri, batısında ise Sinanpaşa, Sandıklı ve Dinar ilçeleri 

yer almaktadır (Şekil 4.1). İlçenin yüzölçümü 1182 km2’dir. 

 
 
Şuhut ilçesi coğrafi olarak geniş düzlüklere sahiptir. En belirgin dağları, ilçenin 

batısında uzanan Kumalar Dağlarıdır. İlçede Şuhut ve Karaadilli olmak üzere iki ova 

bulunmaktadır. İlçenin tek ve en önemli akarsuyu Kumalar Dağlarında doğan Gali 

Çayıdır. Bu çay doğuya doğru akarak Selevir Barajına dökülmektedir. İlçede doğal göl 

bulunmamaktadır. Ancak Selevir Barajı ve Kayabelen Göleti tarım arazilerinin 

sulamalarında kullanılmakta, Akyuva, Ortapınar ve Ağzıkara köylerinde gölet inşaatları 

devam etmektedir.  

 
 
Şuhut Ovası 875 km2’lik drenaj alanı ile ilçe arazisinin büyük ve önemli bir kısmında 

yer almaktadır. Ovayı çevreleyen önemli yükseltiler; batıda; Beklicetepe (1263 m), 

Yeldeğirmenitepe (1287 m), Çavuş Dağı (1259 m), Açımaz Tepe (1266 m), 

Yandımkaya Tepe (1276 m), doğuda; Avdan Tepe (1243 m), güneyde; Selverin Tepe 

(1228 m), Karakuz Tepe (1655 m) şeklindedir. Ova 38º37’ ve 38º22’ enlem daireleri ile 

30º30’ ve 30º45’ boylam daireleri arasında yer alır. Ortalama rakım 1152 m’dir (Türker 

1990). 
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Şekil 4.1 Araştırma alanını gösteren harita    
(+): Anket uygulanan köyleri göstermektedir.   

 
 
Ova arazileri düz-düze yakın ve hafif eğimlerde, yüksek arazilerden taşınarak oluşmuş 

alüvyal topraklardır. Yapı üst topraklarda granüler, alt topraklarda kütleseldir. Toprak 

yapısı; kök, hava ve suyun nüfuzuna uygundur. Toprak bünyeleri tın ve kumlu-tın 

arasında değişmektedir. Topraklar genelde hafif bünyeli organik madde açısından 
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fakirdirler. Toprak derinliği 90–120 cm olup kuru iken sert, nemli iken dağılgan, yaş 

iken yapışkan plastik kıvamlı ve az kireçlidir. Genel olarak tuzluluk, alkalilik ve yaşlılık 

gibi sorunları yoktur. Toprak rengi kahverengi ve bunun değişik tonları arasında 

değişmektedir (Türker 1990).  

 
  
4.1.2 İklim özellikleri 

 
 
Şuhut İlçesi coğrafi olarak Ege Bölgesi sınırları içinde yer alsa da, ilçede iklim tipi 

olarak İç Anadolu Bölgesi’nin iklimi olan karasal iklim tipi etkili olmaktadır. Yazları 

çok sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlıdır. Ovada önceden faaliyet gösteren 

meteoroloji istasyonu artık faal olarak çalışmamaktadır. Bu nedenle Şuhut İlçesinin 

meteorolojik ölçümleri için Afyon Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’nün verileri esas 

alınarak değerlendirme yapılmıştır. 31 yıllık rasatlara göre ortalama sıcaklık 11,2 ºC’dir. 

En yüksek sıcaklık 29,2 ºC ile Temmuz ayında, en düşük sıcaklık ise -3,3 ºC ile Ocak 

ayında görülmüştür (Çizelge 4.1). 

 
 
Yağışlar düzenli olup, en fazla yağışın ilkbahar ayında olduğu görülür. Yıllık yağış 

ortalaması 416,8 mm olup,  bunun % 51,8’i sulama mevsimi olan Nisan-Ekim ayları 

arasında gerçekleşmektedir. Yıllık ortalama nispi nem % 64’tür. İklimi itibariyle yörede 

yağış ve nem miktarları sıcaklıkla ters orantılı olarak seyretmektedir. 
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   Çizelge 4.1 Afyon Meteoroloji Bölge Müdürlüğü’ne ait iklim doneleri 
    

    Kaynak: DMİ Genel Müdürlüğü Araştırma ve Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı dokümanları (Anonim 2005a)

AYLAR 
Parametreler 

Rasat 
Süresi 
(yıl) I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

Yıllık 
Ortalama 

 
Ort. Sıc.(ºC ) 
 
Ort. Yağış (mm) 
 
Max. Sıc. (ºC ) 
 
Min. Sıc. (ºC ) 
 
Ort. Nisbi Nem (%) 
 
Şiddetli Donlu Günler 
(≤-10 ºC ) 
 

 
31 
 

31 
 

31 
 

31 
 

31 
 
 

31 

0,3

39,3

4,5

-3,3

78

4,0

1,5

35,8

6,2

- 2,6

73

2,5

5,3

41,7

11,0

0,0

68

0,3

10,3

50,8

16,2

4,6

63

-

15,0

47,4

21,1

8,3

61

-

 
19,2 

 
32,5 

 
25,5 

 
11,6 

 
56 

 
 

- 

22,2

21,3

29,2

14,3

53

-

21,8

14,8

29,0

14,0

54

-

17,8

12,6

25,2

10,3

55

-

12,2

36,5

19,1

6,2

64

-

6,4

37,2

12,1

1,6

72

0,1

2,1

46,9

6,1

- 1,4

79

1,4

 
11,2 

 
416,8 

 
17,1 

 
5,3 

 
64 

 
 

8,3 
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4.1.3 İlçenin nüfus durumu 

 
 
2000 yılı nüfus sayımına göre Afyon İli toplam nüfusu 812.416 kişidir. Bu nüfusun 

içinde Şuhut İlçesi’nin nüfusu ise 59.284 kişidir. İlçe nüfusunun 13.630’u yani % 

22,99’u ilçe merkezinde, 45.654’ü yani % 77,01’i köy ve kasabalarda yaşamaktadır. 

1990–2000 yılları arasında ilçe nüfusunda değişiklikler meydana gelmiştir. 1990 yılında 

ilçenin toplam nüfusu 48.260 iken, 1997 yılında % 29,86’lık bir artış göstererek 62.670 

olmuştur. 2000 yılına gelindiğinde ise ilçe nüfusundaki dalgalanma devam etmiş, ancak 

bu kez 1997 yılında 62.670 olan toplam ilçe nüfusu yaklaşık olarak % 5,4’lük bir azalma 

göstererek 59.284 olmuştur. Böylelikle 1990 nüfus sayımında 48.260 olan ilçe nüfusu 

10 yılda yaklaşık olarak % 22,84’lük bir artışla 59.284’e ulaşmıştır (Çizelge 4.2). 

 
 
Çizelge 4.2 Şuhut ilçesinde 1990–2000 yılları arası nüfus durumu 

 
1990 

 
1997 

 
2000 

 Nüfusun Özelliği 
ve Yoğunluğu   

Kişi 
 

Oran 
(%) Kişi Oran 

(%) Kişi Oran 
(%) 

Şehir Nüfusu 12.982 26,90 19.411 30,97 13.630 22,99 
Köy ve Kasaba 
Nüfusu 35.278 73,10 43.259 69,03 45.654 77,01 

Toplam Nüfus 48.260 100,00 62.670 100,00 59.284 100,00 

Yüzölçümü (km2) 1,182 1,182 1,182 

Nüfus Yoğunluğu 
(km2) 41 53 50 

Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımları 1990–2000 (Anonim 1990, 1997, 2000) 
 
 
Köy ve kasaba nüfusunun toplam ilçe nüfusu içindeki yüzdeleri ise 1990 yılında % 

73,10; 1997 yılında % 63,03; 2000 yılında ise % 77,01 olarak gerçekleşmiştir. Bu 

göstergeler 1997 yılında ilçe nüfusundaki artışın ağırlıklı olarak şehir merkezinde 

gerçekleştiğini göstermektedir. Şehir nüfusu, 1990 sayımında 12.982 kişi iken, 1997 

sayımında 19.411 kişi olarak belirlenmiştir. 2000 yılı nüfus sayımında ise şehir 

nüfusunda azalma meydana gelerek, 13.630 kişi olarak belirlenmiştir. Şehir nüfusunun 
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toplam nüfus içindeki oranları ise 1990 yılında % 26,90; 1997 yılında % 30,97; 2000 

yılında ise % 22,99 olarak gerçekleşmiştir (Anonim 1990, 1997, 2000). 

 
 
Şuhut ilçe yüzölçümünde herhangi bir değişikliğe rastlanılmamaktadır. İlçe yüzölçümü 

1.182 km2’dir. İlçede km2’ye düşen nüfus yoğunluğu 1990’da 41 kişi, 1997’de 53 kişi 

ve 2000’de 50 kişi olarak belirlenmiştir (Çizelge 4.2). 

 
 
Şuhut İlçesi’nde 6 ve yukarı yaşlardaki nüfusun okuma-yazma oranı oldukça yüksektir. 

Okuma-yazma oranı % 81,62 ile Türkiye ortalamasının üzerindedir. Fakülte ve yüksek 

okul mezunlarının oranı ise % 2,02’dir (Türker 1990). İlçede 2000 yılı nüfus sayımı 

verilerine göre 6 yaş ile 65 ve üstü yaş grupları arasındaki toplam nüfus 12.262’dir. Bu 

nüfus içinde okuma-yazma bilenlerin oranı % 90,34’tür. Bu oran, Türkiye (% 87,30) ve 

Afyon (% 88,3) ortalamasının üzerindedir. 

 
 
İlçede okuma-yazma bilen toplam nüfusun içerisinde, erkek nüfusun oranı (% 54,43), 

okuma-yazma bilen kadın nüfusun oranından (% 45,57) yüksektir. Okuma-yazma 

bilmeyen nüfus içinde ise kadınların oranının (% 81,33), erkeklerin oranından (% 18,67) 

yüksek olduğu görülmektedir (Çizelge 4.3). 

 
 
Araştırma alanında okuma yazma bilen ve bilmeyen nüfusun sayısı ve yaş gruplarına 

göre dağılımları belirlenmiştir. Yaş gruplarına göre yapılan değerlendirmede okuma-

yazma bilen ve bilmeyen nüfus içinde en büyük payların 15–64 yaş grubuna ait olduğu 

görülmektedir. Bu yaş grubunda okuma-yazma bilenlerin oranı % 73,89 iken okuma-

yazma bilmeyenlerin oranı ise % 50,08’dir (Çizelge 4.3). Bunun nedeni bu yaş grubuna 

giren kişi sayısının çok olmasından kaynaklanmaktadır. 

 
 
Yaş gruplarına ait diğer bir gösterge ise 7–14 yaş grubuna giren kişi sayısı az olmasına 

rağmen okuma-yazma bilenlerin oranının (% 20,65) yüksek oluşu ve okuma-yazma 

bilmeyenlerin oranının (% 3,21) ise çok düşük oluşudur. Bu durum daha küçük 

yaşlardaki bireylerin eğitime katılımının daha yüksek olduğunu göstermektedir. 
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         Çizelge 4.3 Şuhut ilçesinde nüfus (kişi) ve okuma-yazma oranları (%)  
              

Kaynak: DİE Genel Nüfus Sayımı Sonuçları 2000 Yayın No: 2587 (Anonim 2000)           
 

 

 

 

       

Okuma-Yazma Bilmeyen Nüfus Okuma-Yazma Bilen Nüfus 

Yaş Grupları 
K E Toplam 

Oran 

(%) 
K E Toplam 

Oran 

(%) 

Genel Toplam 

6 yaş 57 69 126 10,64 47 58 105 0,95 231

7–14 23 15 38 3,21 1.113 1.175 2.288 20,65 2.326

15–64 523 70 593 50,08 3.768 4.418 8.186 73,89 8.779

65-+ 360 67 427 36,07 120 379 499 4,51 926

Toplam 963 221 1.184 100,00 5.048 6.030 11.078 100,00

Oran(%) 81,33 18,67 100,00 45,57 54,43 100,00
12.262
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4.1.4 Araştırma alanında tarımsal üretim 
 
 
4.1.4.1 Arazi varlığı ve nev’ileri 
 
 
Şuhut ilçesi toplam arazisi 1.182.000 dekardır. Bunun % 52,91’ini kültür amaçlı 

kullanılan arazi ve % 47,09'unu kültüre elverişli olmayan araziler oluşturmaktadır. 

625.300 dekarlık tarıma elverişli arazinin % 42,38’ini tarla arazileri, % 44,85’ini mera 

arazisi, % 11,39’unu bağ ve bahçe arazisi, % 0,59’unu çayır arazisi, % 0,17’sini orman 

arazisi, % 0,05’ini fundalık arazi ve % 0,57’sini kavaklık, meyvelik ve ağaçlıklardan 

oluşan diğer araziler oluşturmaktadır. İlçenin tarıma elverişli olmayan arazi miktarı 

556.640 dekardır (Çizelge 4.4). 

 
 
Çizelge 4.4 Şuhut ilçesi arazi varlığı  
 

Arazi Nev’i Miktarı (da) Kültür Arazisine 
Oranı (%) 

Toplam 
Araziye Oranı 

(%) 
I. Kültüre Elverişli Arazi 
   1-Tarla Arazisi 
   2-Çayır Arazisi 
   3-Mera Arazisi 
   4-Orman Arazisi 
   5-Fundalık Arazisi 
   6-Bağ-Bahçe Arazisi 
   7-Diğer Araziler* 

265.090
3.752

280.488
1.065

55
71.283
3.627

 
42,38 
0,59 

44,85 
0,17 
0,05 

11,39 
0,57 

22,43
0,31

23,73
0,09
0,02
6,03
0,30

Toplam 625.360 100,00 52,91

II. Kültüre Elverişli    
    Olmayan Arazi 556.640 - 47,09

Arazi Varlığı Toplamı 1.182.000 - 100,00
* Kavaklık, meyvelik ve ağaçlık vs. 
Kaynak: Şuhut Tarım İlçe Müdürlüğü Değerlendirme Raporu (Anonim 2005b) 
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4.1.4.2 Bitkisel üretim  
 
 
4.1.4.2.1 Yetiştirilen ürünlerin ekim alanları ve üretim durumları 
 
 
Araştırma alanında yetiştirilen başlıca ürünlerin ekim alanları, verimleri ve üretim 

miktarları belirlenmiştir. Tarla arazilerinden yetiştirilen ürünlerin arasında en çok alanı, 

14.400 hektarla tahıl grubu almaktadır. Toplam tarla arazileri içinde % 59,84’lük ekim 

oranı ile ilk sırada bulunan tahıl grubunu, % 32,64 ile endüstri bitkileri, % 4,20 ile yem 

bitkileri ve % 3,32 ile baklagiller izlemektedir.     

 
 
Tahıl grubunda ise en fazla buğday ekimi (% 65,97) yapılmakta, bunu arpa (% 31,25),  

mısır ( %1,74) ve tritikale (% 1,04) izlemektedir. Baklagiller içinde en fazla nohut (% 

50) ve taze fasulye (% 37,50) ekimi yapılmakta bu ürünleri kuru fasulye (% 6,25) ve 

yeşil mercimek (% 6,25) izlemektedir. 

 
 
Endüstri bitkileri içinde patates (% 44,56) en çok ekilen ürün olarak dikkati çekerken, 

bunu haşhaş (tane ve kapsül) (% 25,46), ayçiçeği (%15,60), şekerpancarı (% 12,48) ve 

hayvan pancarı (%1,90) takip etmektedir. Yem bitkileri grubunda ise en fazla fiğ ekimi 

(% 65,35) yapılmakta bunu, yonca (% 34.65) izlemektedir. 

 
 
İlçede ağırlıklı olarak tarla bitkileri ekimi (24.065 ha) yapılmakla birlikte küçük ölçekte 

sebze yetiştiriciliği de (364 ha) yapılmaktadır. Sebze yetiştiriciliğinin oranı toplam 

bitkisel üretimin % 1,49’una denk gelmektedir. Yörede en çok yetiştirilen sebze, 

meyvesi yenen sebzeler grubundan hıyardır. Toplam üretim alanı 225 hektar olup, sebze 

üretiminin % 61,81’ini teşkil etmektedir. Bunun haricinde kavun, karpuz, patlıcan, kuru 

ve taze soğan, pırasa, lahana, dolmalık ve sivri çarliston biber, domates ve ıspanak 

üretimleri de mevcuttur (Çizelge 4.5). 
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Çizelge 4.5 Şuhut İlçesi bitkisel ürünlerin ekim alanları ve üretim miktarları    
 

Kaynak: Şuhut Tarım İlçe Müdürlüğü Değerlendirme Raporu (Anonim 2005b) 
 

Ürünler Ekim Alanı 
(Ha) 

Verim 
(Kg/Ha) 

Üretim Miktarı 
(Ton) 

TAHILLAR 14.400,00  53.025,00
Buğday 9.500 3.000 28.500
Arpa 4.500 2.000 9.000
Tritikale 150 3.500 525
Mısır 250 60.000 15.000
BAKLAGİLLER 800,00  4.276,00
Kuru fasulye 50 1.850 93,50
Taze fasulye 300 12.000 3.600
Yeşil mercimek 50 1.250 62,50
Nohut 400 1.300 520
ENDÜSTRİ BİTKİLERİ 7.855,00  161.115,00
Ayçiçeği 1.225 1.000 
Hayvan Pancarı 150 60.000 
Şekerpancarı 980 45.000 
Patates 3.500 30.000 
Haşhaş (tane) 1.000 950 
Haşhaş (kapsül) 1.000 840 

1.225
9.000

44.100
105.000

950
840

YEM BİTKİLERİ 1.010,00  5.035,00
Yonca  350 12.500 4.375
Fiğ (tane) 60 1.000 60
Fiğ (yeşil ot) 600 1.000 600
TOPLAM TAR.BİTKİLERİ 24.065,00  223.451,00
MEY. YENEN SEBZELER  309,00  3.490,00
Patlıcan 5 10.000 50
Sivri çarliston biber 7 10.000 70
Dolmalık biber 7 10.000 70
Domates 15 10.000 150
Kavun 20 20.000 400
Karpuz 20 20.000 400
Hıyar 225 10.000 2.250
Sakız kabağı 5 10.000 50
Bal kabağı 5 10.000 50
YAPRAĞI YENEN SEBZE. 35,00  375,00
Ispanak 15 10.000 150
Beyaz lahana 5 15.000 75
Pırasa 15 10.000 150
SOĞANLI SEBZELER 20,00  375,00
Kuru soğan 15 20.000 300
Taze soğan 5 15.000 75
TOPLAM SEBZE EKİMİ 364,00  4.240,00
TOPLAM EKİM ALANI  24.793,00  
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4.1.4.3 Hayvan varlığı 

 
 
Şuhut İlçesi büyükbaş hayvan varlığı 20.942 adet olup, bunun % 55,27’sini kültür 

melezi sığırlar oluşturmaktadır. İlçenin büyükbaş hayvan varlığı içinde saf kültür ırkı 

sığırlar % 23,37, yerli sığırlar % 21,12 ve mandalar ise % 0,24’lük payla yer 

almaktadırlar (Çizelge 4.6).  

 
 
İlçede küçükbaş hayvan varlığı ise 60.000 adet küçükbaş hayvandan oluşmaktadır. 

Küçükbaş hayvan varlığı içinde en yüksek payı 33.000 adet ve % 55,00’lik oranıyla 

melez ırk almaktadır. Melez ırkı, % 25,83 (15.500 adet) ile yerli koyun, % 14,17 (8.500 

adet) ile merinos, % 3,33 (2.000 adet) ile kıl keçisi ve % 1,67 (1.000 adet) ile tiftik 

keçisi takip etmektedir. 

 
 
Çizelge 4.6 Şuhut İlçesinde hayvan varlığı  
 

I. Küçükbaş hayvan varlığı Adet Oran (%) 
- Yerli koyun 
- Merinos 
- Melez 
- Kıl keçisi 
- Tiftik keçisi 

15.500
8.500

33.000
2.000
1.000

25,83 
14,17 
55,00 
3,33 
1,67 

Toplam 60.000 100,0 
II. Büyükbaş hayvan varlığı Adet Oran (%) 

- Saf kültür ırkı sığır 
- Kültür melezi sığır 
- Yerli sığır 
- Manda 

4.895
11.574
4.423

50

23,37 
55,27 
21,12 
0,24 

Toplam 20.942 100,00 
Kaynak: Şuhut Tarım İlçe Müdürlüğü Değerlendirme Raporu (Anonim 2005b) 
 
 
4.1.4.4 Hayvansal üretim 

 
 
Araştırma alanında hayvancılık faaliyetleriyle ve buna bağlı olarak hayvansal ürün 

üretimiyle de ülke ekonomisine katkı yapılmaktadır. İlçede süt ve süt ürünleri 

üretiminin yanında küçükbaş ve büyükbaş hayvancılık işletmelerinde et, tavukçuluk 

işletmelerinde yumurta ve arıcılık işletmelerinde de bal üretimi yapılmaktadır. 
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4.1.4.4.1 Araştırma alanında süt ve süt ürünleri üretimi 
 
 
İlçede süt üretiminin yanında beyaz peynir, kaşar peyniri, tereyağı ve yoğurt üretimleri 

de yapılmaktadır. Süt ve süt ürünlerinin yıllık üretim miktarları, birim fiyatları, toplam 

tutarları ve üretimin toplam tutarı içindeki oranları gösterilmiştir. İlçede 2005 yılında 

süt ve süt ürünleri üretiminin toplam tutarı 11.767.500 YTL olarak gerçekleşmiştir 

(Çizelge 4.7).   

 
 
Çizelge 4.7 İlçede süt ve süt ürünleri üretimi  

Ürün Üretim Miktarı 
(Ton) 

Birim Fiyatı 
(YTL/kg) 

Toplam Tutarı 
(YTL) Oran (%) 

Süt Üretimi 15.000 0,40 6.000.000 50,99
Beyaz Peynir 1.500 3,00 4.500.000 38,24
Kaşar Peyniri 200 6,00 1.200.000 10,20
Tereyağı 5 6,00 30.000 0,25
Yoğurt 15 2,50 37.500 0,32
Toplam 11.767.500 100,00

Kaynak: Şuhut Tarım İlçe Müdürlüğü Değerlendirme Raporu (Anonim 2005b) 
 

 

Toplam tutar içinde en yüksek payı % 50,99 ile süt üretimi alırken, bunu % 38,24 ile 

beyaz peynir üretimi, % 10,20 ile kaşar peyniri üretimi, % 0,32 ile yoğurt üretimi, % 

0,25 ile tereyağı üretimi takip etmektedir. İlçede üretilen toplam süt üretimi 15.000 ton, 

kaşar peyniri üretimi 1.500 ton, kaşar peyniri üretimi 200 ton, tereyağı üretimi 5 ton ve 

yoğurt üretimi 15 ton olarak gerçekleşmiştir. 

 
 
4.1.4.4.2 Araştırma alanında et, yumurta ve bal üretimi 

 
 
İlçede et üretimi önemli bir paya sahiptir. Ağırlıklı olarak büyükbaş hayvan et üretimi 

yapılmasına karşın küçükbaş hayvan et üretimi de mevcuttur. Bunun yanında yumurta 

ve bal üretimleri de küçük ölçekte yapılmaktadır.   
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Çizelge 4.8 İlçede et, yumurta ve bal üretimi   

Ürün Üretim Miktarı 
(Ton) 

Birim Fiyatı 
(YTL/kg) 

Toplam Tutarı 
(YTL) Oran (%) 

Büyükbaş Hayvan 
Et Üretimi 4.860 8,00 38.880.000 93,28 

Küçükbaş Hayvan 
Et Üretimi 27 8,00 216.000 0,52 

Bal Üretimi 34 5,50 187.000 0,45 

Yumurta (adet) 20.000.000 0,12 2.400.000 5,75 

Toplam  41.683.000 100,00 
Kaynak: Şuhut Tarım İlçe Müdürlüğü Değerlendirme Raporu (Anonim 2005b) 
 
 
Araştırma alanı olan Şuhut ilçesinde 2005 yılı değerlendirmelerine göre büyükbaş 

hayvan et üretimi, küçükbaş hayvan et üretimi, bal üretimi ve yumurta üretiminin 

toplam tutarı 41.683.000 YTL olarak gerçekleşmiştir. Üretimin toplam tutarını 

oluşturan bu miktarın en büyük bölümünü % 93,28 ile büyükbaş hayvan et üretimi 

oluşturmaktadır. Bunu yumurta üretimi % 5,75 ile küçükbaş hayvan et üretimi % 0,52 

ile ve bal üretimi % 0,45 ile izlemektedirler (Çizelge 4.8). 

 
 
Üretim miktarları ise büyükbaş hayvan et üretimi 4.860 ton, küçükbaş hayvan et üretimi 

27 ton, bal üretimi 34 ton ve yumurta üretimi 20.000.000 adet şeklinde gerçekleşmiştir. 

 
 
4.1.5 Araştırma alanında alet-makine varlığı 

 
 
Araştırma alanı olan Şuhut İlçesi’nde alet ve makine varlığı ve kullanımı incelenmiştir. 

İlçede alet-makine varlığı 11.049 adet olup, bunun 1852 adetini (% 16,76) pulluk 

oluşturmaktadır (Çizelge 4.9). 

 
 
Hayvan pulluğu varlığı da yüksek oranıyla (% 16,29) dikkat çekmektedir. İlçede, 1370 

adet (% 12,40) traktör, 1370 adet (% 12,40) römork, 980 adet (% 8,87) sırt 

pülvarizatörü, 490 adet (% 4,43) yağmurlama tesisi, 479 adet (% 4,33) mibzer, 470 adet 

(% 4,25) diskli tırmık, 420 adet (% 3,80) krema makinası, 390 adet (% 3,53) termik 
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motorlu motopomp, 210 adet (% 1,90) patates söküm makinası, 180 adet (% 1,63) 

kimyevi gübre dağıtıcısı, 150 adet (% 1,36) döven ve 150 adet (% 1,36) elektrikli 

motopomp bulunmaktadır. 

 
 
İlçede bunların haricinde de alet ve makine varlığı da mevcuttur. Geri kalan alet ve 

makine varlıkları ve toplam alet-makine varlığı içindeki oranları Çizelge 4.9’da 

gösterilmiştir.  
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Çizelge 4.9 Şuhut İlçesi alet ve makine varlığı  

Kaynak: Şuhut Tarım İlçe Müdürlüğü Değerlendirme Raporu (Anonim 2005b) 
 
 
 

Alet-Makine cinsi Adet Oran (%) 
Traktör    1.370 12,40 
Tarım Arabası (Römork) 1.370 12,40 
Hayvan Pulluğu 1.800 16,29 
Karasaban 45 0,41 
Pulluk 1.852 16,76 
Ark Pulluğu 65 0,58 
Toprak Frezesi 19 0,17 
Kültüvatör 40 0,36 
Merdane 88 0,80 
Diskli Tırmıklar vd. 470 4,25 
Hayvanla Çekilen Çapa Makinası 18 0,16 
Traktörle Çekilen Çapa Makinası 32 0,29 
Mibzer 479 4,33 
Patates Söküm makinesı 210 1,90 
Kimyevi Gübre Dağıtıcısı 180 1,63 
Orak makinesı 30 0,27 
Balya makinesı 12 0,11 
Döven 150 1,36 
Kendi Yürür Biçerdöver 1 0,01 
Pancar Sökme makinesı 50 0,45 
Traktörle Çekilen Çayır Biçme Makinası 12 0,11 
Silaj makinesı 9 0,08 
Selektör 3 0,03 
Sırt Pülverizatörü 980 8,87 
Sedyeli Motorlu Pülverizatör 1 0,01 
Kuyruk Milinden Hareketli Pülverizatör 57 0,52 
Motorlu Pülverizatör 70 0,63 
Tozlayıcı 12 0,11 
Atomizer 50 0,45 
Santrifüj Pompa 5 0,05 
Elektrikli Motopomp 150 1,36 
Termik Motorlu Motopomp 390 3,53 
Derin Kuyu Pompası 66 0,60 
Yağmurlama Tesisi 490 4,43 
Krema makinesı 420 3,80 
Süt Sağma Makinası (seyyar) 44 0,40 
Su Tankeri 5 0,05 
Saman Makinası ve Römorku 1 0,01 
Dipkazan 3 0,03 
Toplam 11.049 100,00 
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4.1.6 İlçenin ulaşım ve pazar durumu 

 
 
İlçenin Afyon il merkezine olan uzaklığı 28 km.dir. İl merkezine yakınlığı nedeniyle, 

üreticiler ürettikleri ürünleri pazarlamada bir sıkıntı yaşamamaktadırlar. Şekerpancarı ve 

patates dışında üretilen diğer ürünler büyük oranda iç tüketim ihtiyacının karşılanması 

için üretilir. Hububat fazlalığının satışı Toprak Mahsulleri Ofisi ve özel şirketlere, 

patates satışları ise özel şirketlere yapılmakta, şekerpancarı üretimi ve alımı ise pancar, 

Türkiye Şeker Fabrikaları A.Ş. tarafından ve yıllık üretim Afyon Şeker Fabrikasında 

işlenmektedir (Türker 1990). 

 
 
Şuhut ilçesi merkez ilçe ve 6 kasabadan oluşan toplam 7 belediyeye sahiptir. İlçenin 31 

adet köy yerleşimi mevcuttur. İlçe merkezinde altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, 

kanalizasyon ve içme suyu problemi bulunmamaktadır. İlçenin 3 kasabası ve 4 köy 

yerleşim biriminde kanalizasyon bulunmaktadır. İlçe ve köylerin ulaşım durumları 

kolaylıkla sağlanabilecek durumdadır. İlçenin köylerle ve köylerinde kendi aralarında 

bağlantılarını sağlayan yollar büyük oranda asfalt ve iyi durumda stabilize yollarla 

sağlanmaktadır.  

 
 
4.1.7 Üretici Örgütlenmesi 
 
 
Araştırma alanında üretici örgütlenmesi yeraltısuyu sulamaları nedeniyle gelişme 

göstermektedir. Ancak mevcut üretici örgütlenmesi tarım ürünleri ve girdilerin 

pazarlanması konusunda yeterince etkili olamamaktadır. Ovada 22 adet tarımsal sulama, 

4 adet tarımsal kalkınma kooperatifi (Balçıkhisar, Karacaören, Karaadilli, İçikli) olmak 

üzere 26 adet tarımsal amaçlı kooperatif bulunmaktadır (Çizelge 4.10).  
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Çizelge 4.10 Şuhut İlçesinde faaliyet gösteren tarımsal sulama kooperatifleri  

Tarımsal Sulama Kooperatifleri 
1 Şuhut Merkez 12 Hallaç 
2 Çakırözü 13 Mahmut 
3 Yarışlı 14 Karlık 
4 Koçyatağı 15 Oynağan 
5 Ortapınar 16 Balçıkhisar 
6 Kayabelen 17 Akyuva 
7 Karaadilli 18 Anayurt 
8 Çobankaya 19 Kılınçkaya 
9 Atlıhisar 20 Ağzıkara 
10 Efe 21 Demirbel 
11 Güneytepe 22 Aydın 

Kaynak: Şuhut Tarım İlçe Müdürlüğü Değerlendirme Raporu (Anonim 2005b) 
 

 

Tarımsal sulama kooperatiflerinin sulama haricinde faaliyeti bulunmamakta, üreticilere 

tohum, gübre, yem, ilaç ve diğer girdiler ile nakdi kredi sağlama gibi yardımları 

bakımından eksiklikleri bulunmaktadır. Tarımsal kalkınma kooperatifleri faaliyetlerine 

yakın zamanlarda başladıklarından üreticilerin sulama haricindeki ihtiyaçlarını 

karşılama konusunda henüz yeterli değillerdir. Ayrıca yörede genellikle üreticilerin 

ziraat odalarına üye oldukları görülmektedir. Üreticiler, ilaç, yem ve gübre gibi temel 

girdi ihtiyaçlarını genellikle ziraat odasından karşılamaktadırlar. Araştırma alanında 

tarım ürünlerinin işlenmesi ve pazarlanması konuları ile tarım teknikleri konusunda 

üreticileri bilgilendirebilecek ve yönlendirebilecek üretici organizasyonlarına 

gereksinim duyulmaktadır. Bu eksikliği tarım ilçe müdürlüğü, periyodik olarak 

düzenlenen toplantılar sonrası alınan kararlarla gidermeye ve üreticilere yol göstermeye 

çalışmaktadır.    

 
 
4.2 Türkiye’de Sulama Organizasyonları ve Sulama Suyu Fiyatlandırma                 

Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi 
 
 
Dünyada ve Türkiye’de su fiyatlandırması için metodoloji geliştirme çabaları son 

yıllarda ağırlık kazanan önemli çalışma konularından birini oluşturmaktadır. Bunun 

nedeni suyun artık tükenmeyen bir kaynak olduğu düşüncesinden her geçen gün 

uzaklaşılması ve su kaynaklarının etkin kullanılması gereğinin ortaya çıkmasıdır. Bunun 
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için öncelikle ülkemizde toprak ve su kaynaklarının ve su potansiyeli genel olarak 

incelenecek olup, sulama örgütlerinde sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımları kısaca 

incelenmiştir.  

 
 
4.2.1 Türkiye’de toprak-su kaynakları ve sulama alanındaki gelişmeler 

 
 
Ülkemizde yıllık yağış ortalaması 643 mm ve bunun su olarak karşılığı 501 milyar 

m3’tür. Çeşitli nedenlerle kaybolan suyun yaklaşık 234 milyar m3’ü kullanılabilir 

niteliktedir. Ancak teknik ve ekonomik olarak tüketilebilecek yeraltı ve yerüstü su 

miktarı 110 milyar m3’tür. Bunun 95 milyar m3’ü yurt içinden doğan akarsulardan, 3 

milyar m3’ü yurt dışından ulaşan akarsular tarafından ve 12 milyar m3’ü ise yeraltı 

suyundan sağlanmaktadır.  

 
 
Havza bazında, yıllık su potansiyeli de büyük değişiklikler göstermektedir. Su 

kaynakları gelişmesi ile ilgili sorunları kapsamlı olarak incelemek üzere Türkiye, drenaj 

sahaları itibariyle 26 havzaya ayrılmıştır. Bu 26 havzanın her birinde hesaplanan su 

potansiyeli toplamı diğer bir ifadeyle, su kaynakları toplam miktarı 186,05 milyar 

m3’tür (Çizelge 4.11). 

 
 
Türkiye’nin yüzölçümü 78 milyon hektar olup, bu alanın yaklaşık üçte birine karşılık 

olan 28 milyon hektarı tarımda kullanılan sahaları oluşturmaktadır. Yapılan etütlere 

göre; mevcut su potansiyeli ile teknik ve ekonomik olarak sulanabilecek arazi miktarı 

8,5 milyon hektar olup, bu miktarın 2,8 milyon hektarı DSİ tarafından inşa edilmiş 

sulama şebekesine sahiptir. Diğer kamu kurum ve kuruluşları ve halk sulamalarıyla 

birlikte toplam sulanan alan 4,9 milyon hektarı bulmaktadır (http://www.dsi.gov.tr, 2005).  
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Çizelge 4.11 Türkiye havzalarına göre yıllık su potansiyeli  

Ortalama Yıllık Akış Havzalar 
Miktarı  (milyar m3) Oran (%) 

Fırat 31,61 17,00 
Dicle 21,33 11,50 
Doğu Karadeniz 14,9 8,00 
Doğu Akdeniz 11,07 6,00 
Antalya 11,06 5,90 
Batı Karadeniz 9,93 5,30 
Batı Akdeniz 8,93 4,80 
Marmara 8,33 4,50 
Seyhan 8,01 4,30 
Ceyhan 7,18 3,90 
Kızılırmak  6,48 3,50 
Sakarya 6,40 3,40 
Çoruh 6,30 3,40 
Yeşilırmak 5,80 3,10 
Susurluk  5,43 2,90 
Aras 4,63 2,50 
Konya 4,52 2,40 
Büyük Menderes 3,03 1,50 
Van Gölü 2,39 1,30 
Kuzey Ege 2,09 1,10 
Gediz 1,95 1,10 
Meriç 1,33 0,70 
Küçük Menderes 1,19 0,60 
Asi 1,17 0,60 
Burdur Göller Yöresi 0,50 0,30 
Akarçay 0,49 0,30 
Toplam 186,05 100,00 

Kaynak: DSİ Haritalı İstatistik Bülteni (Anonim 2001c) 
 
 
GTS (2001) sonuçlarına göre, Türkiye’de tarımsal işletmelerin % 42,87’sinde tarımsal 

amaçlı sulama yapılmakta olup tarımsal işletmelerin tasarrufunda bulunan toplam 

arazinin % 19,02’si sulanmaktadır. Sulanan arazinin % 81,73’ü salma, % 16,62’si 

yağmurlama, % 1,65’i ise damla sulama sistemi ile sulanmaktadır. Yağmurlama sulama 

sistemi ile sulama yapan işletme ve sulanan alan oranlarının en yüksek olduğu iller 

sırasıyla Konya (%12,76), Eskişehir (% 6,62), Bursa (% 5,35) ve Afyon (% 5,19)’dur. 

Türkiye’de sulama yapan işletme sayısı 1.295.676 kadar, Afyon’da ise 19.645 kadar ve 

yüzdesi 1,52’dir. Afyon’da sulama yapan işletmelerin %70,65’i (13.880 adet) salma 

sulama, % 29,27’si (5.750 adet) yağmurlama sulama ve % 0,08’i (15 adet) damla 
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sulama yöntemini kullanmaktadır. Türkiye’de sulanan arazinin % 37,56’sı kuyudan, % 

28,63’ü akarsudan, % 15,87’si barajdan, % 10,05’i kaynaktan, % 2,85’i göletten, % 

1,93’ü gölden ve % 3,11’i diğer kaynaklardan sağlanan su ile sulanmaktadır (Anonim 

2001b). 

 
 
Türkiye’de tarımda kullanılan toplam arazinin içinde sulamaya açılan arazi miktarı % 

17,00 düzeyinde kalmıştır. Bu oran İspanya’da % 20,00, Portekiz’de % 24,00, İtalya’da 

% 25,00 ve Yunanistan’da % 38,00’dir. Bu değerler, Türkiye’nin bazı Avrupa Birliği’ne 

üye Akdeniz Havzası ülkelerinden daha az araziyi sulayabildiğini göstermektedir.  

 
 
Türkiye’de nüfus 70 milyon kabul edildiğinde, kişi başına düşen kullanılabilir su 

miktarı 1.700 m3/yıl’dır. Dünyada kabul edilen kıstaslara göre, kişi başına düşen su 

potansiyeli 1.000 m3/yıl’dan az olan ülkeler su fakiri, 10.000 m3/yıl’dan fazla olan 

ülkeler ise su zengini olarak kabul edilmektedir. Ülkemizde kişi başına düşen su 

miktarı, su zengini ülkelerin 1/5’ine karşılık gelmektedir. 2025 yılında Türkiye’de kişi 

başına düşen su miktarının 1000 m3’ün altına düşeceği tahmin edilmektedir. En fazla 

suyun tüketildiği sulama sektöründe, mevcut durumda kullanılan su miktarı 30 km3 

olmasına karşın, 2030’da bu rakamın 71,50 km3 olacağı tahmin edilmektedir. Mevcut 

durumda kapasitenin % 36,00’ını oluşturan 39,30 km3’ü kullanılmaktadır. Geriye kalan 

70,70 km3 su ise kullanılamamaktadır (Aküzüm vd. 2003). 110 milyar m3/yıl suyun 

tamamının kullanılması için, 730 adet baraj ile 2.000’den fazla göletin yapılması 

gerekmektedir.  

 
 
Türkiye’de 2025 yılında su talebinin mevcut tüketimin % 183,00’ü kadar olacağı 

tahmin edilmektedir (Seckler et al. 1998). Bu koşullarda Türkiye’de Trakya, İç Anadolu 

ve Batı Anadolu gibi bazı bölgelerde ciddi su sıkıntısı görülebilecektir. Bu nedenle her 

alanda su tasarrufunu sağlayacak önlemlerin alınması gerekmektedir. Sulama ve drenaj 

projelerinin performans seviyesinde beklenen düzeylere henüz ulaşılamamıştır. 

Kullanılabilir su ve toprak kaynaklarının sınırlı olması, sulama şebekelerinde iyileştirme 

ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Bu amaçla birçok ülkede sulama projelerinin yönetimi 

kullanıcılara devredilmektedir. Sulama yönetimine aktif katılımın sağlanmasıyla sulama 
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sisteminin performansının arttırılması veya suyun etkin kullanımının sağlanması için 

sulama birliklerinin kurulması gerekmektedir.  

 
 
Ülkemizdeki sulama işletmelerinin üretici organizasyonlarına devir işlemindeki asıl 

amaç, devlet tarafından inşa edilen tesislerin kullanıcılarca benimsenmesi, işletme 

bakım ve onarım ile su yönetim hizmetlerine kullanıcıların aktif katılımlarının 

sağlanması ve böylece sulama işletmeciliğinin devlete getirdiği yükün azaltılmasıdır. 

Bu amaçla, 1993 yılında Dünya Bankasının desteğiyle sulama tesislerinin su 

kullanıcılarına devri çalışmalarına hız verilmiştir. Bu kapsamda çok önemli gelişmeler 

sağlanmış olup, 1993 yılında DSİ tarafından sulamaya açılan alanların % 95,2’si DSİ 

tarafından işletilirken, bu oran % 10’un altına düşmüştür (Çakmak 2004).  

 
 
Ülkemizdeki sulama işletmelerinin çiftçi organizasyonlarına devir işlemindeki asıl 

amaç, devlet tarafından inşa edilen tesislerin kullanıcılarca benimsenmesi, işletme, 

bakım ve onarım ile su yönetim hizmetlerine kullanıcıların aktif olarak katılımlarının 

sağlanması ve böylece sulama işletmeciliğinin devlete getirdiği yükün azaltılmasıdır. 

Ülkemizde 2005 yılı sonu verilerine göre devredilen toplam sulama alanı 1.860.969 ha 

ve toplam devir sayısı 779 olmuştur. Devredilen sulama tesislerinin 330 adedi (% 

42,40) sulama birliklerine bırakılmıştır. Sulama birliklerini, % 28,90 (225 adet) ile köy 

tüzel kişiliği, % 18.30 (143 adet) ile belediyeler, % 9,90 (77 adet) ile sulama 

kooperatifleri ve % 0,50 (4 adet) ile diğer organizasyonlar takip etmektedirler (Çizelge 

4.12). 

 
Çizelge 4.12 Türkiye’de devredilen sulamaların devralan organizasyonlara göre 

dağılımı (http://www.dsi.gov.tr, 2005)  
Devredilen Sulama Alanı (Ha) ve Sayısı (Adet) Kurum ve 

Organizasyon Adı Adet Oran (%) Alan (Ha) Oran /%) 

Köy Tüzel Kişiliği  225 28,90 38.061 2,00  
Belediye  143 18,30 58.348 3,10  
Sulama Birliği  330 42,40 1.685.529 90,60  
Kooperatif  77 9,90 77.999 4,20  
Diğer  4 0,50 1.032 0,10  
Toplam 779 100,00 1.860.969 100,00 
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Sulama birliklerinin yönetimi devralmasıyla işletme ve bakım masraflarında azalma, 

hizmetlerde yeterlilik ve verimlilik, tesislerinin sahiplenilmesi ve korunması, su 

ücretlerinin zamanında tahsili gibi olumlu gelişmeler görülmüştür. Devirle birlikte 

tesisler sahiplenilerek adil bir su düzeni kurulmuş, tesislere verilen zararlar azalmış ve 

giderilmeye başlanmış, birim alanda kullanılan su miktarında önemli oranda azalma 

görülmüş, pompaj sulamalarında tüketilen enerji miktarında büyük ölçüde tasarruf 

sağlanmış, devirden sonra DSİ işletme ve bakım personelinde % 35,00 oranında bir 

azalma meydana gelmiş, tahsilat oranı % 40,00 düzeyinde gerçekleşirken % 90,00’nın 

üzerine çıkmıştır (Özlü vd. 2002). 2005 tarih ve 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri 

Kanunu ile sulama birlikleri için yasal altyapı oluşturulmuş ve birlikler doğrudan yerel 

yönetimler ve İçişleri Bakanlığı ile ilişkili örgütler haline getirilmiştir2. Sulama 

birliklerinin etkin çalıştırılması ve denetimi büyük ölçüde mevcut yasanın 

uygulanmasına bağlı olacak olup, birliklere sağlanacak teknik ve mali destekler de 

performansı etkileyecektir. Birliklerde bakım ve onarım için yeterli alet ve makine 

parkının bulunmaması da hizmetlerin kalitesini düşürmektedir. 

 
 
4.2.2 Sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımlarının değerlendirilmesi 

 
 
Sulama organizasyonları açısından, sulama suyu maliyet analizi ve tespiti önem 

taşırken, üreticiler/kullanıcılar açısından tahakkuk eden sulama ücretini ödenmesi önem 

kazanacaktır. Bununla birlikte bu araştırmada ‘sulama suyu fiyatlandırması’ kavramı 

kullanılmıştır. Sulama yatırımlarının ve dolayısıyla sulama suyu fiyatlandırma 

yaklaşımlarının gelişmesi, özellikle 1950’lerden sonra olmuştur. Bu dönemde birçok 

ülkede su kullanıcıları, su arzının bütün masraflarını karşılayabilecek şekilde su ücretini 

ödemişlerdir. Aynı yıllarda birçok ülke maliyetlerini düşürebilmek amacıyla büyük 

sulama yatırımlarına yönelmiştir. Bu yatırımların yıllık masrafları, çiftçilerin 

karşılayamayacağı ağır bir mali yük getirmiştir. Bu yüzden ulusal hükümetler, 

genellikle bu yatırımlarla gıda güvenliğini sağlamayı hedeflemişler ve sulama 

yatırımları ile sulu tarım yapan üreticileri sübvanse etmeye başlamışlardır. Bu durum 

1970 ve 1980’li yıllarda bazı değişmeler olmasına karşın, geçerliliğini korumuştur. 

                                                 
2 5355 Sayılı Mahalli İdare Birlikleri Kanunu, TC Resmi Gazete, Tarih: 11 Haziran 2005, Sayı:25842. 
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1980 ve 1990’lı yıllarda ise birçok ülke su fiyatlandırmasında, sulama tesislerinin 

masraflarının geri ödemesini içeren bir yaklaşımı benimsemiştir (Özçelik vd. 1999). 

 
 
Günümüzde su kaynaklarının geliştirilmesinde veya yönetiminde bazı önemli ilkeler ön 

plana çıkmaktadır. Bunların en önemlileri; (i) kamu yararı, (ii) sürdürülebilirlik, (iii) 

eşitlik, (iv) suyun değerini yansıtan fiyatlandırma ve (v) etkin kullanımın sağlanması 

gibi kriterlerdir. 

 
 
Suyun alternatif kullanıcıları arasında rekabetin olduğu yerlerde, su fiyatı tatminkar 

olmadıkça, yalnız başına fiyat, suyun etkin kullanım hedefine ulaşabilmek için yeterli 

olmayacaktır. Yüksek su fiyatı, su kaynağının aşırı kullanılmasını engelleyebilecek 

ancak su kaynaklarının doğrudan insanlık yararına tam olarak kullanımını olumsuz 

etkileyebilecektir. Düşük su fiyatı ise, kaynağın bazı yerlerde aşırı kullanımına engel 

olabilecek ve suyu verimli kullanabilecek potansiyel kullanıcıların bu kaynaktan 

yararlanamamasına neden olabilecektir. 

 
 
Su fiyatlandırması, suyun kullanımı ve korunmasını teşvik eden en önemli faktördür. 

Suyun ekonomisi ve kıtlığına göre belirlenen fiyatlar, kullanıcılara karar aşamasında bir 

fikir vermektedir. Bu bakımdan fiyatlandırma suyun kullanım etkinliğini doğrudan 

etkilemektedir. Eğer fiyatlar, kaynağın gerçek değerinin altında belirlenmişse, bu 

durumda fiyat üreticiler için doğru bir işaret olamamaktadır. Ancak uygulamada sulama 

suyu fiyatlandırmasında, suyun etkin kullanımı dışındaki bazı amaçlarda dikkate 

alınabilmektedir. 

 
 
Gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde fiyatlandırmada çeşitli amaçlar söz konusu 

olabilmektedir. Bazı ülkeler sulama yatırımlarına ayırdıkları sermayeyi kullanıcılardan 

geri almayı, bazı sektörler arasında gelir transferi yapmayı ve bazıları ise su 

kaynaklarının korunması ve kullanılmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Bazı ülkeler ise 

farklı bölgelerdeki farklı su maliyetleri nedeniyle su fiyatlarında havza ve bölgelere 

göre düzeltmeler yapmaktadırlar. 
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Dünyada birçok ülkede sulama suyu fiyatlandırmasında, sadece işletme ve bakım 

masrafları ve çok az sayıdaki ülkede ise işletme ve bakım masraflarına ek olarak belirli 

oranlarda sermaye maliyeti de dikkate alınmaktadır. Dünya bankası ise, hükümetleri 

kullanıcıların uzun dönemde sulamayı sürdürebilmeleri için, sulama tesislerinin toplam 

maliyetini kapsayacak şekilde veya geri ödemeyi de içeren fiyatlandırmayı kullanmaları 

yönünde teşvik etmektedir. 

 
 
Teori ve uygulamada sulama suyu fiyatlandırmasında yaygın olarak kullanılan 

yaklaşımlar aşağıdaki gibi sıralanabilir (Özçelik vd. 1999, Tanrıvermiş vd. 2001). 

 
 
(1) Hacim esasına dayalı fiyatlandırma yöntemleri 

(2) Alan esasına dayalı fiyatlandırma yöntemleri 

(3) Çıktı fiyatlandırması ve girdi fiyatlandırması yöntemleridir. 
 
 
4.2.2.1 Hacim esasına dayalı fiyatlandırma 
 
 
Suyun farklı kullanımlar için fiyatlandırılmasında, doğrudan kullanılan suyun hacim 

(m3 veya ton) olarak ölçülmesi prensibine dayanır (Su Fiyatı = 1 m3 Su Bedeli x 

Kullanılan Su Miktarı). Kullanılan su miktarı ile yapılan ödeme arasında sabit bir 

ilişkinin sürdürülmesi etkin su kullanımını özendirdiği için kullanılması en çok arzu 

edilen fiyatlandırma yöntemidir. Bu yöntemi etkin bir biçimde uygulamak için her bir 

parselde kullanılan suyun miktarını kaydeden bir ölçüm aletinin (sayaç) bulunması 

gerekmektedir. Özellikle yeraltı suyunun kullanıldığı şebekelerde bu miktar sayaçlarla 

belirlenebilmektedir. Ancak birçok yüzey sulamasında ölçümlerin yapılması mümkün 

olmamakta, yaklaşık olarak dağıtım süresi ve prizin tahmini boyutları ile belirlenebilir. 

Suyun kıt olduğu durumlarda ise sulama süresi ve değişen akışın oransal paylaşımı ile 

belirlenebilir.  

 
 
Sulama ücretinin bu yöntemle belirlenmesi, özellikle kıt su kaynağının etkin kullanımı 

ve aşırı su kullanma eğiliminin önlenmesi açısından istenmesine karşın, uygulamada 

bazı güçlüklerle karşılaşılmaktadır. Her sayacın maliyeti, kurulması ve sürekli olarak 
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kontrol edilmesi gerekmektedir. Bu açıdan daha az gözlem ve kontrol gerektiren diğer 

sulama suyu fiyatlandırma yöntemlerine göre daha dezavantajlı görünür. Ayrıca bu 

yaklaşımın kullanımı için, su piyasasının oluşturulması ve fiyatlandırma, sulamanın 

izlenmesi ve değerlendirilmesi ile ücretlerin toplanmasından sorumlu olacak bir sulama 

organizasyonunun kurulması gereklidir (Tanrıvermiş vd. 2001).  

 
 
Hacim esasına dayalı su fiyatlandırmasının uygulanabilmesi için yapılacak işletme 

masraflarının nispi olarak yüksek olması en büyük sorunudur. Buna karşın, kullanılan 

suyun izin verilen miktarlarının ölçülmesi sisteme büyük bir üstünlük sağlamaktadır. Su 

miktarının ölçülmesi sonucu su kullanıcıları suyun bitki gelişimi için gerekli olup 

olmadığını ve harcanan su miktarını net olarak belirleyebilmektedirler. Ancak ölçüm 

aletlerinin hem pahalı oluşu hem de kullanılmalarının ustalık ve bilgi gerektirmesi 

uygulamada bazı güçlüklere neden olabilir. Sayaçlarla su miktarı ölçümü özellikle 

pompajlı yeraltı suyunun kullanıldığı sistemlerde mümkündür. 

 
 
Hacim esasına dayalı yöntemle su fiyatını belirleme yaklaşımlarında hacim temel 

alınmakta, ancak su kullanıcılarının su hacmini çok az ya da hiç denetleyemediği 

koşullar ile bireysel çiftçilerin su hacmini almaya karar verdiği koşullar arasındaki 

ayrımın özenli bir şekilde yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte su kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımı yönünden hacim esasına dayalı fiyatlandırma yöntemlerinin 

uygulanmasının yaygınlaştırılması zorunlu olacaktır. 

   
 
4.2.2.2 Alan esasına dayalı fiyatlandırma 

 
 
Dünyada en yaygın kullanılan yöntemdir. Bu fiyatlandırma yönteminde çiftçi istediği 

kadar suyu alabilmekte fakat ödemeyi arazisinin veya sulanan alanın büyüklüğüne göre 

yapmaktadır. Bu yöntemde sulama suyu fiyatı; TL/da veya TL/ha olarak 

belirlenmektedir. 

 
 
Sulanan alanın birimi başına fiyat saptanırken, sulanan ürünün çeşidi, sulama yöntemi, 

sulama sezonu ve diğer faktörler dikkate alınır. Bu yöntemin uygulanması kolay olup, 
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her bir üreticinin kullandığı su miktarının da ölçülmesine gereksinim olmaz. Diğer bir 

ifadeyle uygulamada yetiştirilen ürün ve sulanan arazi genişliği fiyatlandırma için 

yeterli olmaktadır. Bu ücret yöntemi, basit ve işletme – bakım ve yönetim giderlerini 

karşılamaya yardımcı olmasına karşın, etkin su kullanımını özendirmemektedir. Bu 

nedenle su kıtlığının yaşanmadığı alanlar için tercih edilebilecek bir yöntem değildir. 

Bir sulama sistemindeki tüm su kullanıcıları, yaklaşık aynı hacimde su tüketirlerse, bu 

uygulama iyi bir yöntem olarak düşünülebilir.  

 
 
Bu yöntemin üstünlüğü; hesaplama, faturalama ve ödeme için basit işlemelere 

gereksinim olmasından kaynaklanmaktadır. Bu yöntemde adil olmayan 

fiyatlandırmanın önlenebilmesi için özellikle, bitki su tüketiminde büyük farklılıklar 

mevcut olduğunda bitki çeşidi esas alınarak yetiştirilen ürünün birim alanına ödemenin 

yapılması fikri ortaya konmuştur. Su tüketim miktarı yüksek olan bitkiler diğer bitkilere 

göre aldıkları ek miktar su kadar fazla ödeme yapmaktadır. Bir diğer düzenleme ise su 

kullanıcılarının suyu aldıkları zamanların sayısına göre ücret belirlenmesi şekildedir. 

 
 
4.2.2.3 Ürün (çıktı) ve girdi fiyatlarıyla ilişkili fiyatlandırma yaklaşımları 
 
 
4.2.2.3.1 Ürün (çıktı)  fiyatına dayalı fiyatlandırma yaklaşımları  
 
 
Üreticilerin sulama sonunda ürettikleri ürünlerin birimi üzerinden su fiyatını ödemeleri 

prensibine dayanır. Bunun için her üreticinin üretim düzeyi hakkında sağlıklı kayıtların 

bulunması gerekir. Bu yaklaşımın avantajı, her bir üreticinin sulama suyu tüketim 

miktarlarının saptanmasının yüksek maliyetli olduğu yerlerde (özellikle gelişmekte olan 

ülkelerde) kullanılabilecek bir yaklaşım olmasıdır. Her bir üretim faaliyetinin brüt 

üretim değerlerinin belirli bir oranı (% 1,00; % 2,00; % 5,00 gibi) sulama ücreti olarak 

alınır. Bu yönteme göre fiyatlandırma yapılabilmesi için sulama şebekelerinde ürün 

deseni, üretim miktarı ve maliyetlerle ilgili kayıtların tutulmasına gereksinim 

olmaktadır. Bu yaklaşıma dayalı fiyatlandırmada, ürünlere göre brüt üretim değerine 

uygulanacak oranın seçiminde; hem şebekenin işletme ve bakım giderleri ile yatırım 

geri dönüşü dikkate alınır. 
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4.2.2.3.2 Girdi fiyatlarıyla ilişkili fiyatlandırma yaklaşımları   

 
 
Bu fiyatlandırma yaklaşımında su fiyatı, kullanılan üretim girdilerinin maliyetlerine 

göre belirlenir. Diğer bir ifadeyle, su kullanıcıları, kullanılan her bir birim girdi 

(tohumluk, kimyasal gübre, tarım ilacı gibi) için su ücreti öderler (Tsur and Dinar 

1997). 

 
 
4.2.3 Sulama organizasyonlarında su fiyatlandırma yaklaşımlarının kullanım 

olanakları 
 
 
4.2.3.1 Kamu kuruluşlarında uygulanan fiyatlandırma yöntemleri 

 
 
Devlet sulamalarında, sulama hizmetleri, sulama suyu ücretlerinin tahakkuku ve tahsili, 

ilgili kamu kuruluşları tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle sulamalar, 

kalkınmada öncelikli yöre esasına göre, yatırım ve bakım ile onarım giderleri 

bakımından sınıflandırılmıştır. Sınıflandırılan bu sulamalarda sulanan her bitki için bir 

yıl önceki sulamalarda harcanan işletme ve bakım maliyetlerine göre hazırlanan ve 

Bakanlar Kurulu’nca da onaylanan ücretler alınmaktadır (Özçelik vd. 1999) . 

 
 
Sulama suyu ücret tarifelerinin tespiti için öncelikle tesislerin yıllık işletme ve bakım 

giderleri belirlenmelidir. Yıllık işletme giderleri; tesisin işletme hizmetinde fiilen 

çalışan daimi meslek ve sanat sınıfı personel ile aynı işte fiilen geçici personelin yıllık 

ücret tutarları, enerji, akaryakıt, araç, kira, ısıtma, telefon, elektrik gibi giderleri 

kapsamaktadır. Çok amaçlı tesislerde ise, tesisin toplam işletme, bakım ve onarım 

giderlerinden, sulama hizmeti hissesine düşen işletme – bakım ve onarım giderlerini 

toplamı esas alınmaktadır. DSİ sulama işletmeciliğinde, sulama suyu ücret tarifelerinin 

hazırlanmasında, tesislere bir yıl önce yapılan; 

 
(1) Yıllık işletme giderleri, 

(2) Yıllık bakım ve onarım giderleri, 

(3) Periyodik bakım giderleri esas alınmaktadır. 
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Yıllık yatırım ücretlerinin (amortisman paylarının) belirlenmesinde, öncelikle sulama 

tesislerinin inşaatı için fiilen yapılan yatırım giderlerinin ikinci keşif değerleri dikkate 

alınarak toplam yatırım maliyeti bulunmaktadır (Özçelik vd. 1999). 

 
 
Sulama suyu ücretlerinin tahakkukunda, söz konusu tesis yatırım ücretine tabi ise 

yatırım bedeli ücrete dahil edilir. Sulama tesisinin geri ödemesi bitmiş ise bu tesislerden 

yalnız işletme bakım ücreti tahsil edilir. Devlet sulamalarında, sulama suyu ücretlerinin 

tahsilatı, Maliye Bakanlığı elemanlarınca yapılır. Zamanında ödenmeyen su ücretleri 

için bir defaya mahsus olmak üzere yıllık % 10 gecikme zammı uygulanmaktadır. 

Zamanında ödemeyi teşvik edici olmayan bu ceza, tahsilat oranının her geçen yıl 

düşmesine neden olmaktadır. 

 
 
4.2.3.2 Sulama birliklerinde uygulanan fiyatlandırma yöntemleri 

 
 
Sulama birlikleri tarafından işletilen tesislerde her yıl birlik bütçesi ile birlikte ücret 

tarifesi de hazırlanmaktadır. Birliklerde, birlik teknik elemanları tarafından hazırlanan 

sulama ücret tarifeleri birlik meclisinde kabul edildikten sonra uygulanmaktadır. Ayrıca 

her yıl belirlenen ücret tarifeleri, DSİ Bölge Müdürlüklerine de sunulmaktadır (Özçelik 

vd. 1999). 

 
 
Sulama ücreti olarak alınan bedeller, tesislerin işletme, bakım ve onarım giderlerinin 

üreticilerden tahsil edilmesi esasına dayanır. Bu ücreti oluşturan masraf kalemleri iki 

grupta toplanabilir. Bunlar; (i) sabit masraflar (amortismanlar, daimi personel giderleri 

ve yatırımın geri ödeme taksiti) ve (ii) değişen masraflar (geçici işçi masrafları, cari yıl 

içinde yapılan bakım masrafları, büro ve kırtasiye masrafları, enerji ve akaryakıt 

masrafları, bakım ve onarım masrafları)’dan oluşmaktadır.   

 
Sulama ücretinin tahakkuku, sulanan ürünün çeşidine ve arazi genişliğine göre 

yapılmaktadır. Sulama mevsimi sonunda yapılan arazi ölçümleri ile kullanıcıların mülk 

ile ortağa ve/veya kiracılıkla işlettikleri arazi varlıkları detaylı olarak kaydedilmektedir. 

Arazi ölçümü ve tahakkuk işlemleri, su dağıtım ve tahakkuk memurları tarafından 
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yapılmaktadır. Tahsilat ise yine birlikte çalışan tahsildarlar tarafından yapılmaktadır. 

Tahsilat işlemleri, birlik kararlarına göre 2–3 taksit halinde olabilmektedir. Kamu 

sulamalarında tahsil edilemeyen borçlar için yıllık bir defaya mahsus  % 10 gecikme 

zammı uygulanırken, birliklerde aylık faiz uygulaması yapılmaktadır. Tesislerin 

birliklere devredilmesi ile kamu işletmeciliği döneminde % 36–50 arasında değişen 

tahsilat oranları, birliklerdeki uygulamalarla % 90’ın üzerine çıkarılmıştır (Özçelik vd. 

1999). 

 
 
4.2.3.3 Sulama kooperatiflerinde uygulanan fiyatlandırma yöntemleri 

 
 
Kooperatifler tarafından işletilen tesislerde sulama suyu ücreti olarak alınan bedeller, 

tesislerin işletilmesi ve devamlılığının sağlanması için yapılan masrafların ortaklardan 

tahsil edilmesi esasına dayanır. Sulama suyu ücretleri, yönetim kurulu tarafından tesisin 

genel yönetim ve işletme masraflarını karşılayabilecek şekilde hesaplanmaktadır. 

 
 
Kooperatiflerde sulama ücretleri ilke olarak peşin tahsil edilir. Ancak ekonomik 

durumları uygun olmayan üreticiler, bu durumu kooperatif yönetimine bildirdikleri 

takdirde, yönetim kurulu bu kişilere ürün hasadı veya satışına kadar vade verebilir. Su 

ücretini zamanında ödemeyen çiftçiye, borcunu kapatana kadar su verilmez ve yönetim 

kurulu yasal haklarını kullanır (Türker 1998). 

 
 
Kooperatiflerde yıllık sulama suyu ücretinin belirlenmesinde esas alınan masraf 

unsurları; 

 
 
(1) Enerji masrafları 

(2) Yatırım ve geri ödeme taksitleri 

(3) Geçici ve sürekli işçi masrafları 

(4) Bakım ve onarım masrafları 

(5) Muhasebe ücretleri 

(6) Akaryakıt, tamir ve bakım masrafları 

(7) Kırtasiye, büro ve diğer masraflar gibidir. 
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Bu masraflar toplanarak m3, saat veya dekara düşen masraflar hesaplanmakta ve 

böylece birim alana hesaplanan değere, % 10–15 gibi düşük bir kar payı eklenerek 

sulama suyu ücreti belirlenmektedir (Özçelik vd. 1999). 

 
 
Kooperatiflerce işletilen tesislerde ortaklardan sulama ücretleri genellikle sulama süresi 

-saat esasına göre “TL/saat” veya su kullanım miktarına göre m3/saat olarak tespit ve 

tahsil edilmektedir. Böylece üreticilerin aşırı sulama eğilimleri önlenebilmekte ve su 

kayıpları da azaltılabilmektedir. Su daha tasarruflu ve ekonomik kullanılabilmekte, kıt 

kaynakların sürdürülebilir kullanımına katkı yapılmaktadır. 

 
 
4.2.3.4 Yerel yönetimlerde uygulanan fiyatlandırma yöntemleri   

  
 
Yerel yönetimler tarafından işletilen tesislerde işletme ve bakım hizmetleri ve sulama 

suyu fiyatlandırması ile ilgili yeterli düzenleme yapılmamıştır. Köy tüzel kişiliklerine 

devredilen sulamalarda genellikle kullanıcılardan sulama ücreti alınmamaktadır. 

Belediyelere devredilen sulama tesislerinde ise sulama ücretlerinin toplanması, belediye 

yöneticilerinin inisiyatifine bırakılmıştır. Belediyelerde genellikle su arzı ve tesislerin 

özelliklerine bağlı olarak alan ve saat esasına dayalı su ücreti belirlenmekte ve bu 

amaçla tesislerin işletme ve bakım giderlerinin kullanıcılardan alınmasına dikkat 

edilmektedir (Özçelik vd. 1999). 

 
 
4.3 Afyon İli Şuhut Ovası Sulama Organizasyonlarından Yararlanan İşletmelerin 

Bazı Özellikleri 
 
 
Araştırma alanında sulama kooperatiflerinde su kullanan tarım işletmelerinde arazi 

varlığı ve kullanımı, nüfus ve işgücü varlığı, nüfusun eğitim düzeyi, işletmelerde 

bitkisel ve hayvansal üretim, alet ve makine varlığı ile üreticilerin örgütlenme düzeyleri 

incelenmiştir.  
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4.3.1 İncelenen işletmelerde arazi varlığı ve kullanımı  

 
 
Tarım işletmelerinde işletme arazisi; mülk arazi ile ortakçılık ve kiracılıkla tutulan arazi 

miktarından, kendi mülkünden ortak veya kiraya verilen arazi miktarı çıkarılarak 

bulunmuştur. Kiracılıkla arazi işletilmesi, arazide tarımsal üretim yapan çiftçinin 

kiraladığı arazinin karşılığını mal veya kira bedeli olarak ödemesi esasına dayanır. 

Araştırma alanında, kiracılıkla arazi işlemek yaygın iken, ortakçılık yaygın değildir.  

 
 
İşletmelerde mülk arazi ortalama olarak 55,70 da iken, kiraya tutulan arazi genişliği 

21,95 da ve ortağa tutulan arazi genişliği ise ortalama 4,67 da olarak saptanmıştır. 

Kiraya ve ortağa verilen arazi ise işletmeler ortalamasında 0,82 da saptanmıştır.  İşletme 

arazisinin % 68,34’ünü mülk arazi oluşturmakta olup, kiracılıkla işletilen arazi payı da 

yüksektir. İncelenen işletmelerdeki ortalama işletme arazisi 81,50 da olarak saptanmıştır 

(Çizelge 4.13). 

 
 
Çizelge 4.13 İncelenen işletmelerde arazi tasarruf durumu  

Arazi Tasarruf Şekilleri Miktar (da) 

Mülk Arazi 55,70 
Kiracılıkla Tutulan Arazi 21,95 
Ortağa Tutulan Arazi 4,67 
Kiraya ve Ortağa Verilen Arazi 0,82 
Ortalama İşletme Arazisi 81,50 

 
 
Tarım işletmelerinde 81,50 da olan işletme arazisinin 62,40 dekarı (% 76,56) sulu arazi, 

17,74 dekarı (% 21,77) kuru arazi ve 1,36 dekarı (% 1,67) ise sebze arazisidir. Toplam 

55,70 dekar olan mülk arazinin; 16,59 dekarı kuru, 37,93 dekarı sulu, 1,18 dekarı sebze 

arazisinden, kiraya tutulan 21,95 dekar arazinin; 1,44 dekarı kuru, 20,33 dekarı sulu, 

0,18 dekarı sebze arazisinden, ortağa tutulan 4,67 dekarlık arazinin; 0,38 dekarı kuru,  

4,29 dekarı sulu araziden ve kiraya verilen 0,82 dekar arazinin; 0,67 dekarı kuru, 0,15 

dekarı ise sulu arazilerden oluşmaktadır (Çizelge 4.14). 

 



 53

Çizelge 4.14 İncelenen işletmelerde arazi nev’ine göre tasarruf durumu 

İşletme Arazisi  
Arazi nevi Mülk Arazi 

(da) 

Kiraya 
Tutulan 

Arazi (da) 

Ortağa 
Tutulan 

Arazi (da) 

Kiraya 
Verilen 

Arazi(da) Miktar 
(da) 

Oran 
(%) 

Kuru 16,59 1,44 0,38 0,67 17,74 21,77
Sulu 37,93 20,33 4,29 0,15 62,40 76,56
Sebze 1,18 0,18 - - 1,36 1,67
Toplam 55,70 21,95 4,67 0,82 81,50 100

 
 
 
İşletmelerde şekerpancarı, patates, yonca, fasulye, mısır, hıyar ve soğan yalnızca sulu 

arazilerde yetiştirilirken, buğday, arpa, ayçiçeği, fiğ ve haşhaş ise hem sulu, hem de 

kuru arazilerde yetiştirilmektedir.  

 
 
Sulu arazilerde ortalama ekim alanı içinde en yüksek payı 23,98 dekar ekim alanı ve % 

29,42’lik oranı ile patates alırken, bunu sırasıyla buğday % 19,83’le (16,16 da), 

şekerpancarı % 12,69 ile (10,34 da), arpa % 4,76 ile (3,88 da), haşhaş % 4,04 ile (3,29 

da), yonca ve ayçiçeği % 1,15 ile (0,94 da), hıyar % 1,03 ile (0,84 da), fasulye, mısır ve 

fiğ % 0,36 ile (0,29 da) ve soğan % 0,27 ile (0,22 da) izlemektedir. Sulu arazilerde 

nadas alanı 2,29 (% 2,81) dekardır. Kuru arazilerde ise arpanın aldığı pay % 10,48 (8,54 

da), buğdayın % 9,93 (8,09 da), ayçiçeğinin % 0,66 (0,54 da), fiğin % 0,57 (0,47 da), 

haşhaşın % 0,13 (0,11da) olarak tespit edilmiştir (Çizelge 4.15). 

 
 
Dekara ortalama ürün verimleri buğday; suluda 534,52 kg/da, kuruda 244,51 kg/da, 

arpa; suluda 407,45 kg/da, kuruda 295 kg/da, şekerpancarı; 4.899,37 kg/da, patates; 

3.096,85 kg/da, ayçiçeği; suluda 89,41 kg/da, kuruda 125,00 kg/da, fasulye; 500,00 

kg/da, haşhaş; suluda 246,82 kg/da, kuruda 50,00 kg/da, mısır; 1.423,07 kg/da, hıyar; 

1.710,53 kg/da, soğan; 3.000,00 kg/da, fiğ; suluda 373,08 kg/da, kuruda 221,43 

kg/da’dır (Çizelge 4.15).  
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Çizelge 4.15 İncelenen işletmelerde yetiştirilen ürünlerin ortalama ekim alanları ve 
ortalama ürün verimleri 

 Ürünler Ortalama Arazi 
Genişliği (Da) Oran (%) Verim (kg/da) 

Buğday 16,16 19,83 488,03 
Arpa 3,88 4,76 407,45 
Şekerpancarı 10,34 12,69 4.908,90 
Patates 23,98 29,42 3.096,85 
Yonca 0,94 1,15 930,82 
Ayçiçeği 0,94 1,15 89,41 
Fasulye 0,29 0,36 500,00 
Haşhaş 3,29 4,04 246,82 
Mısır 0,29 0,36 1.423,07 
Hıyar 0,84 1,03 1.710,53 
Soğan 0,22 0,27 3.000,00 
Fiğ 0,29 0,36 373,08 
Nadas 2,29 2,81 - 

Su
lu

 

Toplam 63,75 78,23 - 
Buğday 8,09 9,93 244,51 
Arpa 8,54 10,48 295,97 
Ayçiçeği 0,54 0,66 125,00 
Fiğ 0,47 0,57 221,43 
Haşhaş 0,11 0,13 50,00 

K
ur

u 

Toplam 17,75 21,77 - 
Ortalama Arazi Varlığı 81,50 100,00  

 
 
 
4.3.2 İncelenen işletmelerde nüfus ve işgücü varlığı  
 
 
 
Tarımsal faaliyetleri yürüten işletme nüfusunun sosyal ve ekonomik yönleriyle ortaya 

konulması önem taşır. Nüfus, tarımsal yapı üzerinde büyük ölçüde etkili olmaktadır 

(Erkuş vd. 1995). Nüfusun ekonomideki yönünün ortaya konulması için nüfus 

yoğunluğunun, nüfusun yaş ve cinsiyete göre dağılımı ve nüfusun eğitim durumlarının 

incelenmesi gerekmektedir.  
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Çizelge 4.16 İncelenen işletmelerde ortalama nüfusun yaş ve cinsiyetlere göre dağılımı 
 

Yaş Grupları Cinsiyet Kişi Oran (%) 
E* 0,31 10,20
K* 0,18 6,270–6 
T* 0,49 8,29
E* 0,47 15,46
K* 0,49 17,077–14 
T* 0,96 16,24
E* 2,04 67,11
K* 2,02 70,3815–64 
T* 4,06 68,7
E* 0,22 7,24
K* 0,18 6,2765-+ 
T* 0,40 6,77
E* 3,04 51,44
K* 2,87 48,56İşletmeler Ortalaması 
T* 5,91 100,00

* E: Erkek, K: Kadın, T: Toplam 
 
 
İncelenen işletmelerde yaş gruplarına göre nüfusun % 8,29’u 0–6 yaş, % 16,24’ü 7–14 

yaş, % 68,70’i 15–64 yaş, ve % 6,77’si 65 ve üzeri yaş grubuna aittir. İşletmelerdeki 

ortalama nüfusun % 51,44’ünü erkek nüfus ve % 48,56’sını kadın nüfus 

oluşturmaktadır. İşletmeler ortalamasında nüfus 5,91 kişi olarak saptanmış olup, bunun 

3,04 kişisi erkek, 2,87 kişisi ise kadın nüfustur (Çizelge 4.16). 

 
 
İşletmelerde nüfusun eğitim durumu, işgücünün tarımsal ve tarım dışı faaliyetlerde 

istihdamı açısından önem taşır. İşletmelerde 6 yaş ve üstü nüfusun % 6,09’unun okur-

yazar olmadığı, % 54,48’inin ilkokul, % 14,21’inin ortaokul, % 13,88’inin lise, % 

3,05’inin yüksekokul ve üniversite mezunu olduğu tespit edilmiştir. 6 yaş ve üstü 

nüfusun % 93,36’sının okur-yazar olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.17). İncelenen 

işletmelerdeki okur-yazarlık oranının ülke ortalamasının (% 87,30) üzerinde olduğunu 

göstermektedir. Ayrıca araştırma alanındaki işletmelerde eğitim düzeyinin erkeklerde 

kadınlara oranla daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  
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Çizelge 4.17 İncelenen işletmelerde eğitim durumunun yaşlara göre dağılımı (kişi) 

Yaş Grupları 0–6 7–14 15–64 65-+ Toplam 
*Okur-Yazar Nüfus 
-İlkokul mezunu 
-Ortaokul mezunu 
-lise mezunu 
-Yüksek okul mezunu 

-
-
-
-

0,82
0,13

-
-

2,27
0,71
0,82
0,18

 
0,13 

- 
- 
- 

 
3,22 
0,84 
0,82 
0,18 

*Okur-Yazar Olmayan Nüfus 0,49 - 0,09 0,27 0,85 
Toplam 0,49 0,95 4,07 0,40 5,91 

 
 
İşletmelerde nüfusun yaş ve cinsiyetine göre iş başarma katsayıları göz önüne alınarak 

mevcut işgücü varlığında eğitim, askerlik, işletme dışında çalışma ve tatil nedeniyle 

işletme faaliyetlerine katılamayanlar düşülmüş ve işletmelerde kullanılabilir işgücü 

varlığı hesaplanmıştır. İşletmelerde hane başına ortalama 4,30’luk EİB düşmektedir 

(Çizelge 4.18). İşletme dışında faaliyet gösteren işletmeci ve aile fertlerine 

rastlanmamıştır.  

 
 
Çizelge 4.18 İncelenen işletmelerde işgücü varlığı 

Nüfus Yaş Grupları Erkek Kadın 
Erkek İşgücü 

Birimi 
0–6 0,31 0,18 - 
7–14 0,47 0,49 0,48 
15–64 2,04 2,02 3,56 
65-+ 0,22 0,18 0,26 
Toplam 3,04 2,87 4,30 

 
 
4.3.3 İncelenen işletmelerde bitkisel üretim değeri ve dağılımı 

 
 
İşletmelerde ortalama bitkisel üretim değeri 37.002,59 YTL olarak bulunmuştur. Bunun 

34.948,96 YTL’si (% 94,45) sulu, 2.053,63 YTL’si (% 5,55) kuru tarım yapılan 

arazilerden elde edilmiştir.  

 
 
Patatesin sulu üretimde ortalama bitkisel üretim değerinden aldığı pay % 61,62, 

şekerpancarının % 15,98 buğdayın % 10,90, haşhaşın % 5,05, arpanın % 1,94, hıyarın 

% 1,81, mısırın % 0,59, yoncanın % 0,88, soğanın % 0,94, fasulyenin % 0,09, 
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ayçiçeğinin % 1,11, fiğin % 0,09’dur. Kuru üretimde arpanın ortalama bitkisel 

üretimden aldığı pay % 50,84, buğdayın % 45,61, ayçiçeğinin % 1,51, fiğin % 1,47, 

haşhaşın % 0,57’dir. Kuru tarımda arpanın bitkisel üretim değeri 1.044,13 YTL, 

buğdayın 936,58 YTL, ayçiçeğinin 31,05 YTL, fiğin 30,13 YTL, haşhaşın 11,74 

YTL’dir (Çizelge 4.19).  

 
 
Tarım işletmelerinde ortalama işletme arazisi tahsis edildiği ürünlerden buğday, patates 

şekerpancarı ve arpa gibi dört temel üretim faaliyetinin bitkisel üretim değeri içindeki 

payı % 90,77 olmuştur. İşletmelerde belirli ölçüde çeşitlendirmeye gidilmiş olmakla 

birlikte arpa ve buğday dışındaki ürünlerde sulama suyu talebi genellikle aynı döneme 

rastlamakta ve bu durum belirli zamanlarda YAS talebini ve sulama işçiliğinde yabancı 

işgücü taleplerinin yükselmesine neden olmaktadır.  

 
 
Çizelge 4.19 İncelenen işletmelerde ortalama bitkisel üretim değeri (YTL) dağılımı (%) 

 Ürün Üretim 
(Kg) 

Verim 
(Kg/da) 

Satış Fiyatı 
(YTL/Kg) BÜD (YTL) Oran (%) 

Buğday Tane 
Buğday Sam. 

  7.886,56 
  9.022,45

488,03 
558,32

0,30 
0,16 3.809,56 10,90

Arpa Tane  
Arpa Saman 

1.580,91 
1.769,90

407,45 
456,16

0,25 
0,16 678,41 1,94

Şekerpancarı 50.757,51 4.908,90 0,11 5.583,33 15,98
Patates 74.262,46 3.096,85 0,29 21.536,11 61,62
Yonca 874,97 930,82 0,35 306,24 0,88
Ayçiçeği 84,05 89,41 0,46 38,66 0,11
Fasulye      145,00 500,00 0,21 30,45 0,09
Haşhaş (Kapsül) 
Haşhaş (Tohum) 

396,45 
415,59

120,50 
126,32

1,52 
2,80 1.766,26 5,05

Mısır 412,69 1.423,07 0,50 206,35 0,59
Hıyar 1.436,85 1.710,53 0,44 632,21 1,81
Soğan      660,00 3.000,00 0,50 330,00 0,94
Fiğ 108,19 373,08 0,29 31,38 0,09

Su
lu

 

Toplam 34.948,96 100,00
Buğday Tane 
Buğday Sam. 

1.978,09 
2.144,74

244,51 
265,11

0,30 
0,16 936,58 45,61

Arpa Tane 
Arpa Saman 

2.527,58 
2.576,43

295,97 
301,69

0,25 
0,16 1.044,13 50,84

Ayçiçeği 67,50 125,00 0,46 31,05 1,51
Haşhaş (Kapsül) 
Haşhaş (Tohum) 

2,86 
2,64

       26,00 
       24,00  

1,52 
2,80 11,74 0,57

Fiğ 104,07 221,43 0,29 30,13 1,47

K
ur

u 

Toplam 2.053,63 100,00
Toplam BÜD 37.002,59 
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4.3.4 İncelenen işletmelerde hayvan varlığı  
 
 
İşletmelerdeki hayvan varlığını büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar, kümes hayvanları ve 

az sayıda iş hayvanları oluşturmaktadır. İncelenen işletmelerde hayvan varlığı büyükbaş 

hayvan birimi (BHBB) cinsinden verilmiştir.  

 
 
Çizelge 4.20 İncelenen işletmelerde ortalama hayvan varlığı (BBHB) ve dağılımı (%) 
 
Hayvan Nev’ileri BHBB Oran (%) 
BÜYÜKBAŞ 4,81 90,93 
-Süt Sığırı 
-Düve 
-E. Dana 
-D. Dana 
-Buzağı 
-Tosun/Boğa 

2,36
0,61
0,59
0,08
0,21
0,96

44,61 
11,53 
11,15 
1,51 
3,98 

18,15 
KÜÇÜKBAŞ 0,36 6,81 
-Koyun 
-Toklu 
-Kuzu 

0,21
0,04
0,11

3,97 
0,76 
2,08 

KÜMES HAYVANLARI (Tavuk/Horoz) 0,03 0,56 
İŞ HAYVANI (At/Eşek) 0,09 1,70 
TOPLAM BBHB 5,29 100,00 

 
 
İncelenen organizasyonlarda işletme başına toplam hayvan varlığı 5,29 BHBB’dir. 

İşletmelerde ortalama büyükbaş hayvan varlığı 4,81 BHBB’dir. İşletme başına ortalama 

2,36 adet süt sığırı, 0,61 adet düve, 0,59 adet erkek dana, 0,08 adet dişi dana, 0,21 adet 

buzağı, 0,96 adet tosun/boğa düşmektedir. Büyükbaş hayvan varlığı işletmelerin hayvan 

varlığının % 90,93’ünü oluşturmaktadır. Büyükbaş hayvan varlığının % 44,61’ini süt 

sığırı, % 18,15’ini tosun/boğa, % 11,53’ünü düve, % 11,15’ini erkek dana, % 3,98’ini 

buzağı ve % 1,51’ini dişi dana oluşturmaktadır. 

 
 
İşletmelerde küçükbaş hayvancılık küçük ölçekte yapılmaktadır. İncelenen işletmelerde 

işletme başına toplam küçükbaş hayvan varlığı 0,36 BBHB’dir. İşletme başına 0,21 adet 

koyun, 0,04 adet toklu, 0,11 adet kuzu düşmektedir. Küçükbaş hayvan varlığı toplam 

hayvan varlığının % 6,81’ini oluşturmaktadır. Bu oran içinde koyun % 3,97, toklu % 
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0,76 ve kuzu % 2,08 pay almaktadır. İşletmelerde düşük miktarda kümes (0,03 BBHB) 

ve iş hayvanları da (0,09 BBHB) bulunmaktadır (Çizelge 4.20).  

 
 
4.3.5 İncelenen işletmelerde alet ve makine varlığı ve kullanımı 
 
 
İşletmelerde ortalama 0,89 adet traktör bulunmakta, traktör ve ekipmanları genellikle 

işletmenin mülküdür. Ekipmanlar içinde özellikle römork ve patoz varlığının yüksek 

olduğu görülmektedir. Yetiştirilen ürünlerde basınçlı sulama yapıldığından, her 

işletmede motopomp bulunmaktadır (Çizelge 4.21). İncelenen işletmelerde traktör 

başına 91,57 da arazi düşmekte olup, bu miktar ülke ortalamalarından daha yüksektir. 

 
 
Çizelge 4.21 İncelenen işletmelerde alet ve makine varlığı (adet) ve dağılımı (%) 
 

Alet ve Makinalar Adet 
Traktör 0,89
Römork 1,07
Patoz 0,49
Mibzer 0,36
Pülverizatör 0,31
Orak M. 0,44
Gübre Dağ Makinesi 0,31
Motopomp 1,00
Derinkuyu Pompası 0,60
Tırmık 0,13
At Arabası 0,04
Hayvan İle Çekilen Pulluk 0,04
Motosiklet 0,56

 
 
 
İşletmelerde ileri tarım tekniklerinin kullanıldığı ve tarımda mekanizasyonun yaygın 

olduğu görülmektedir. Türker (1990) tarafından yapılan araştırmada alet ve makine 

sermayesinin aktif içindeki payı ortalama % 22,14 olarak tespit edilmiştir. Alet ve 

makine sermayesinin, normal bir işletmede olması beklenen oranın (% 10) üzerinde 

olduğu vurgulanmıştır. Bununla birlikte özellikle alım gücü yetersiz olan küçük aile 

işletmelerin alet ve makine ihtiyaçlarını ortak makine alımı veya kiralama usulü ile 

karşıladıkları gözlenmiştir.     
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4.4 İşletmelerde Yetiştirilen Ürünlere Göre Sulama Yöntemleri ve Yaklaşımları 
 
 
İşletmelerde yetiştirilen ürünler genellikle yağmurlama sulama yöntemiyle 

sulanmaktadır. Araştırma alanında ekim alanı en fazla olan ürünler olmamakla birlikte, 

yetiştirici sayısı yönünden en yaygın olan buğday, şekerpancarı ve yonca üretim 

faaliyetlerinde sulama yöntemleri, maliyetleri ve karlılık analizleri yapılmıştır. 

İşletmelerde şekerpancarı yaklaşık olarak 5, buğday 2, patates ve yonca 8 defa 

sulanmaktadır. Ortalama sulama aralığı ürünlere göre 8–23 gün arasında değişmektedir. 

Şekerpancarı tarımında sulama aralığı 13 gün, buğday için 23 gün, patates için 8 gün ve 

yonca yetiştiriciliğinde ise 14 gündür. İlk sulama 15 Mayıs ve son sulama 15 Ekim’de 

yapılmaktadır (Çizelge 4.22). 

 
 
Çizelge 4.22 Ürünlerin sulama yöntemleri ve sulama sayıları 

Ürünler Şekerpancarı Buğday Patates Yonca 

Sul. Yöntemi Yağmurlama Yağmurlama Yağmurlama Yağmurlama 

Sul. Sayısı (adet) 5,04 1,89 7,53 7,67 

Sul. Aralığı (gün) 12,78 22,30 8,11 13,67 

İlk Sul. Zamanı 20 May – 5 Haz 15 May –15 Haz 15 May -5 Haz 15 May–10 Haz 

Son Sul. Zamanı 20 Eyl–15 Ekim 15 Haz–15 Tem 5- 20 Eylül 15 Ağu –15 Eyl 
 
 
 
4.5 İşletmelerde Buğday Üretim Faaliyetinde Fiziki Girdi Kullanımı, Maliyetler ve 

Karlılık Analizleri 

 
 
Ovada buğday üretim faaliyetinde işletmelerde birim alana (1 dekara) gereksinim duyan 

işgücü, makine çekigücü, kullanılan materyaller ve maliyetleri, üretim işlemleri tarihleri 

ve işlem sayıları ile birim ürün maliyetleri saptanmıştır. İşletmelerde bir dekar buğday 

üretimi için 11,92 saat işgücü ve 6,52 saat makine çekigücü kullanıldığı belirlenmiştir. 

Pancar motorunun çalışma süresi, makine çekigücüne dahil edilmiştir. İşletmelerde 

ortalama 42 kg tohum ve fiziki toplam olarak 58,14 kg/da kimyasal gübre 

kullanılmaktadır (Ek 1). 
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Buğday üretim faaliyetinde yapılan işlemlerin işgücü ve çekigücü talepleri içindeki 

paylarının dağılımı incelenmiştir. İşletmelerin işgücü talebinin % 71,64’ü sulama, % 

14,85’i hasat ve taşıma, % 8,39’u toprak hazırlığı, % 2,60’ı bakım ve % 2,52’si ekim 

için, çekigücü talebinin ise % 67,64’ü sulama, % 15,03’ü toprak hazırlığı, % 9,05’i 

hasat ve taşıma, % 4,45’i bakım ve % 3,83’ü ise ekim için kullanılmıştır. (Çizelge 4.23). 

 
 
Çizelge 4.23 Buğday üretim faaliyetinde işgücü ve çekigücü talepleri 

İşgücü Talebi Çekigücü Talebi 
Üretim İşlemleri 

Saat Oran (%) Saat Oran (%) 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Taşıma 

Sulama 

1,00

0,30

0,31

1,77

8,54

8,39

2,52

2,60

14,85

71,64

0,98 

0,25 

0,29 

0,59 

4,41 

15,03

3,83

4,45

9,05

67,64

Toplam 11,92 100,00 6,52 100,00

 
 
 
Sulama suyu kullanımının net ekonomik faydasının ortaya konulabilmesi için, dekara 

sabit ve değişen masraflar ile brüt ve net analizinin yapılması gerekmektedir. 

İşletmelerde, toplam üretim masraflarının % 79,10’u değişen ve % 20,90’ı sabit 

masraflardır. Üretim masrafları içinde pay alan değişen masraflar; materyal (% 47,57), 

işgücü (% 11,02), çekigücü (% 11,02), döner sermaye faizi (% 7,19), sabit masraflar ise; 

genel idare giderleri (% 2,38), arazi kirası (% 13,87), sulama ekipmanları amortismanı 

(% 3,64) ve sulama ekipmanlarının faizidir (% 1,01) (Çizelge 4.24).  
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Çizelge 4.24 Buğday üretim faaliyetinde masrafların dağılımı (%) 

Masrafların Dağılımı Tutarı 
 (YTL/da) 

Oran 
(%) 

Oran 
(%) 

Değişen Masraflar  
• İşgücü 
• Materyal  
• Çekigücü 
• Döner Sermaye Faizi 

141,54
23,84
85,12
19,71
12,87

100,00
16,84
60,14
13,93
9,09

79,10 
13,32 
47,57 
11,02 
7,19 

Sabit Masraflar 
• Gene İdare Gideri 
• Arazi Kirası 
• Sulama Ekipmanları Amortismanı 
• Sulama Ekipmanları Faizi 

37,39
4,25

24,82
6,51
1,81

100,00
11,37
66,38
17,41
4,84

20,90 
2,38 

13,87 
3,64 
1,01 

Üretim Masrafları Toplamı 178,93 100,00 
 
 
 
Tarım işletmelerinde 2005 üretim dönemi fiyatlarıyla buğday üretim faaliyetinde dekara 

toplam 178,93 YTL masraf yapılarak 488,03 kg/da ürün alınmış ve birim ürün maliyeti 

ise 0,17 YTL/kg olarak saptanmıştır. İşletmelerde üretici eline geçen ortalama ürün satış 

fiyatı 0,30 YTL/kg, birim ürün başına üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki marj 

0,13 YTL/kg olmuştur. Ürünün birimi başına saptanan net marjın satış fiyatına oranı % 

43,33 olmaktadır. Buğday üretim faaliyetinde sulama suyu kullanmayan işletmelerde 

ortalama verim 250,00 kg/da olarak saptanmıştır (Çizelge 4.25). 

 
 
Tarımda uygulanan üretim yöntemlerindeki değişmelerin (sulama suyu kullanımı, ilaç 

kullanımı gibi) faaliyetin karlılığı üzerindeki etkileri, sabit masraflarının değişmediği 

varsayımının kabul edilmesi ile brüt kardaki değişme ile ortaya konulmaktadır 

(Tanrıvermiş 2000). Tarımda sulama suyunun ekonomik etkilerinin analizinde sulama 

yapılması ve yapılmaması halinde, arazinin dekarı başına düşen net karı arasındaki 

farklılık esas alınmış ve fayda/maliyet analizi yaklaşımıyla sulamanın ekonomik etkileri 

değerlendirilmiştir. Bu amaçla araştırma alanın sulanan ve sulama yapılmaksızın 

yetiştirilen ürünlerde birim araziye düşen net kar farklılıkları hesaplanarak net 

ekonomik fayda hesaplanmıştır.    
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Çizelge 4.25 Sulamanın buğday tarımında maliyet ve karlılık üzerine etkileri   

Göstergeler Sulu Kuru 
Ortalama Verim (kg/da) 488,03 250,00
Çiftçi Eline Geçen Ürün Fiyatı (YTL/kg) 0,30 0,33
Birim Ürün Maliyeti (YTL/kg) 0,17 0,27
Değişen Masraflar 141,54 93,33
Sulama Maliyetleri 56,55 -
Sabit Masraflar 37,39 17,80
Sulama Masrafları 8,32 -
Toplam Üretim Masrafları 178,93 111,13
GSÜD 237,54 132,50
Brüt Kar 96,00 39,17
Net Kar 58,61 21,37
Net Ekonomik Fayda  37,24

 
 
 
Araştırmada buğday üretim faaliyetinde su kullanımının, faaliyetin karlılık üzerindeki 

etkisi, brüt kar ve net kar analizleriyle incelenmiş ve saptanan sonuçlar tartışılmıştır. 

Birim alana düşen brüt kar, birim alana buğday üretiminden elde edilen gayrisafi üretim 

değerlerinden, buğday üretimi için yapılan değişen masrafların çıkarılmasıyla 

saptanmıştır. Buğday üretiminde sulama suyu kullanan işletmelerde dekara gayrisafi 

üretim değeri 237,54 YTL, değişen masraflar 141,54 YTL olup, birim alana brüt kar 

96,00 YTL/da olarak saptanmıştır. Sulama suyu kullanmayan işletmelerde ise gayrisafi 

üretim değeri 132,50 YTL, değişen masraflar 93,33 YTL ve brüt kar ise 39,17 

YTL/dekardır. Bu araştırmanın varsayımlarına göre, buğday tarımında sulama suyu 

kullanımıyla brüt kar 56,83 YTL/da artırılabilmiştir (Çizelge 4.25). Araştırma alanında 

su kullanımı dışındaki üretim işlemleri genel olarak benzer olduğundan, brüt karda 

ortaya çıkan farkın nedeni sulama suyu kullanımı ile açıklanabilir.  

 
 
Faaliyetlerin ekonomik yönden değerlendirilmesinde, bir başarı ölçüsü olarak kullanılan 

net kar, birim alana elde edilen gayrisafi üretim değerinden, üretim masrafları 

çıkarılarak hesaplanmıştır. Sulama suyu kullanan işletmelerde net kar 58,61 YTL/da, 

sulu üretim yapmayan işletmelerde ise, dekara net kar 21,37 YTL olarak saptanmıştır. 

Birim alana düşen net kar yönünden sulama suyu kullanan işletmelerle kullanmayan 

işletmeler arasında 37,24 YTL/da fark bulunmaktadır.  
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Bireysel tarım işletmelerinde sulu koşullarda buğday tarımında dekara ortalama 56,55 

YTL sulama masrafı yapılarak kuru tarıma oranla 37,24 YTL ilave ekonomik fayda 

yaratılmıştır. Sulu ve kuru koşullarda buğday tarımının dekara net karı arasında 2,74 kat 

farklılık bulunduğu saptanmıştır. 3402 Sayılı Kadastro Kanuna göre sulu ve kuru 

arazilerin gelirleri ve değerleri arasında % 250 oranında farklılık olacaktır. Araştırma 

sonuçlarına göre sulu koşullarda buğday tarımında net kar, kuru koşullara oranla % 

174,26 oranında daha yüksek olacaktır.     

 
 
4.6 İşletmelerde Şekerpancarı Üretim Faaliyetinde Fiziki Girdi Kullanımı ve 

Maliyetleri 
 
 
Tarım işletmelerinde şekerpancarı üretim faaliyetinde birim alana (1 dekara) işgücü ve 

makine çekigücü talepleri kullanılan materyaller ve maliyetleri, üretim işlemlerinin 

yapılma tarihleri ve işlem sayıları ile birim ürün maliyetleri belirlenmiştir. İşletmelerde 

şekerpancarı üretiminde 114,07 saat/da işgücü ve 14,48 saat/da makine çekigücü 

kullanılmaktadır. İşletmelerde ortalama 0,36 kg tohum ve fiziksel toplam olarak 76,83 

kg/da kimyasal gübre kullanıldığı saptanmıştır (Ek 2). 

 
 
İşletmelerde şekerpancarı üretim faaliyetinde yapılan işlemlerin işgücü ve çekigücü 

taleplerinin oransal dağılımı analiz edilmiştir. İşletmelerin işgücü talebinin % 43,75’i 

hasat ve taşıma, % 36,80’i bakım, % 18,16’si sulama, % 0,83’ü toprak hazırlığı ve % 

0,46’sı ekim için, çekigücü talebinin ise % 71,34’ü sulama, % 19,13’ü hasat ve taşıma, 

% 6,56’sı toprak hazırlığı, % 1,61’i bakım ve % 1,31’i ise ekim için kullanılmıştır 

(Çizelge 4.26). İşletmelerde, toplam üretim masraflarının % 86,76’sı değişen ve % 

13,24’ü sabit masraflardır. Üretim masrafları içinde pay alan değişen masraflar; işgücü 

(% 46,38), materyal (% 22,90), çekigücü (% 9,59), döner sermaye faizi (% 7,89), sabit 

masraflar ise; arazi kirası (% 8,63), genel idare giderleri (% 2,60), sulama ekipmanları 

amortismanı (% 1,56) ve sulama ekipmanlarının faizidir (% 0,45) (Çizelge 4.27).  
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Çizelge 4.26 Üretim işlemlerinin işgücü ve çekigücü talepleri 

İşgücü Talebi Çekigücü Talebi 
Üretim İşlemleri 

Saat Oran (%) Saat Oran (%) 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Taşıma 

Sulama 

0,95

0,52

41,98

49,90

20,72

0,83

0,46

36,80

43,75

18,16

0,95 

0,19 

0,24 

2,77 

10,33 

6,56

1,31

1,66

19,13

71,34

Toplam 114,07 100,00 14,48 100,00

 
 
İşletmelerde 2005 yılı birim fiyatlarına göre şekerpancarı üretim faaliyetinde bir dekara 

toplam 447,22 YTL masraf yapılarak 4.908,90 kg ürün alınmış ve birim ürün maliyeti 

ise 0,09 YTL/Kg olarak saptanmıştır. İşletmelerde üretici eline geçen ortalama ürün 

satış fiyatı 0,11 YTL/Kg, birim ürün başına üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki 

marj 0,02 YTL/kg olmuştur (Çizelge 4.28). 

 
 
Çizelge 4.27 Şekerpancarı üretim faaliyetinde masrafların dağılımı (%) 

Masrafların Dağılımı Tutarı 
 (TL/da) 

Oran 
(%) 

Oran 
(%) 

Değişen Masraflar  
• İşgücü 
• Materyal  
• Çekigücü 
• Döner Sermaye Faizi 

388,00 
207,42 
102,40 
42,91 
35,27 

100,00 
53,46 
26,39 
11,06 
9,09 

86,76 
46,38 
22,90 
9,59 
7,89 

Sabit Masraflar 
• Gene İdare Gideri 
• Arazi Kirası 
• Sulama Ekipmanları Amortismanı 
• Sulama Ekipmanları Faizi 

59,22 
11,64 
38,60 
6,99 
1,99 

100,00 
19,66 
65,18 
11,80 
3,36 

13,24 
2,60 
8,63 
1,56 
0,45 

Üretim Masrafları Toplamı 447,22  100,00 
 
 
 
Bu araştırmada şekerpancarı üretim faaliyetinde su kullanımının, faaliyetin karlılık 

üzerindeki etkisi, brüt kar ve net kar analizleriyle incelenmiş ve saptanan sonuçlar 

tartışılmıştır. Birim alana düşen brüt kar, birim alana şekerpancarı üretiminden elde 
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edilen gayrisafi üretim değerlerinden, şekerpancarı üretimi için yapılan değişen 

masrafların çıkarılmasıyla saptanmıştır.  

 
 
Çizelge 4.28 Şekerpancarı üretim faaliyetinde maliyet ve kar analizi 

Ortalama Verim 4.908,90 
Çiftçi Eline Geçen Ürün Fiyatı (TL/kg) 0,11 
Birim Ürün Maliyeti (YTL/kg) 0,09 
Değişen Masraflar 388,00 
Sulama Maliyetleri 103,93 
Sabit Masraflar 59,22 
Sulama Masrafları 8,98 
Toplam Üretim Masrafları 447,22 
GSÜD 539,98 
Net Kar 92,76 
Brüt Kar 151,98 
Kar Marjı  0,02 

 
 
Şekerpancarı üretiminde sulama suyu kullanan işletmelerde dekara gayrisafi üretim 

değeri 539,98 YTL, değişen masraflar 388,00 YTL olup, birim alana brüt kar 151,98 

YTL/da olarak saptanmıştır. İşletmelerde şekerpancarı üretim faaliyetinde birim alana 

net kar gayrisafi üretim değerinden üretim masraflarının çıkarılmasıyla hesaplanmıştır. 

İşletmelerde dekara net kar 92,76 YTL/da olarak saptanmıştır (Çizelge 4.28). 

 
 
4.7 İşletmelerde Patates Üretim Faaliyetinde Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetleri 
 
 
Tarım işletmelerinde patates üretim faaliyetinde birim alana (1 dekara) işgücü ve 

makine çekigücü talepleri kullanılan materyaller ve maliyetleri, üretim işlemlerinin 

yapılma tarihleri ve işlem sayıları ile birim ürün maliyetleri belirlenmiştir. İşletmelerde 

patates üretiminde 93,16 saat/da işgücü ve 45,80 saat/da makine çekigücü 

kullanılmaktadır. Pancar motorunun çalışma süresi, makine çekigücüne dahil edilmiştir. 

İşletmelerde ortalama 480 kg tohum ve fiziksel toplam olarak 50 kg/da kimyasal gübre 

kullanıldığı saptanmıştır (Ek 3). 

 
 
İşletmelerde patates üretim faaliyetinde yapılan işlemlerin işgücü ve çekigücü 

taleplerinin oransal dağılımı analiz edilmiştir. İşletmelerin işgücü talebinin % 44,31’i 
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hasat ve taşıma, % 40,79’u sulama, % 12,68’i ekim, % 1,20’si bakım ve % 1,02’si 

toprak hazırlığı için, çekigücü talebinin ise % 82,97’si sulama, % 5,15’i ekim, % 8,21’i 

hasat ve taşıma, % 2,05’i toprak hazırlığı, % 1,62’si ise bakım için kullanılmıştır 

(Çizelge 4.29). İşletmelerde, toplam üretim masraflarının % 90,06’sı değişen ve % 

9,94’ü sabit masraflardır. Üretim masrafları içinde pay alan değişen masraflar; işgücü 

(% 25,05), materyal (% 49,31), çekigücü (% 8,26), döner sermaye faizi (% 7,44), sabit 

masraflar ise; arazi kirası (% 5,30), genel idare giderleri (% 2,70), sulama ekipmanları 

amortismanı (% 1,51) ve sulama ekipmanlarının faizidir (% 0,43) (Çizelge 4.30).  

 
 
Çizelge 4.29 Üretim işlemlerinin işgücü ve çekigücü talepleri 

İşgücü Talebi Çekigücü Talebi 
Üretim İşlemleri 

Saat Oran (%) Saat Oran (%) 

Toprak Hazırlığı 

Ekim 

Bakım 

Hasat ve Taşıma 

Sulama 

0,95

11,81

1,12

41,28

38,00

1,02

12,68

1,20

44,31

40,79

0,94 

2,36 

0,74 

3,76 

38,00 

2,05

5,15

1,62

8,21

82,97

Toplam 93,16 100,00 45,80 100,00

 
 
 
İşletmelerde 2005 yılı birim fiyatlarına göre patates üretim faaliyetinde bir dekara 

toplam 666,08 YTL masraf yapılarak 3096,85 kg ürün alınmış ve birim ürün maliyeti 

ise 0,22 YTL/Kg olarak saptanmıştır. İşletmelerde üretici eline geçen ortalama ürün 

satış fiyatı 0,24 YTL/Kg, birim ürün başına üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki 

marj 0,02 YTL/kg olmuştur (Çizelge 4.31). 
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Çizelge 4.30 Patates üretim faaliyetinde masrafların dağılımı (%) 

Masrafların Dağılımı Tutarı 
 (TL/da) 

Oran 
(%) 

Oran 
(%) 

Değişen Masraflar  
• İşgücü 
• Materyal  
• Çekigücü 
• Döner Sermaye Faizi 

669,82 
186,33 
366,77 
61,41 
55,31 

100,00 
27,81 
54,76 
9,17 
8,26 

90,06 
25,05 
49,31 
8,26 
7,44 

Sabit Masraflar 
• Gene İdare Gideri 
• Arazi Kirası 
• Sulama Ekipmanları Amortismanı 
• Sulama Ekipmanları Faizi 

73,96 
20,09 
39,45 
11,20 
3,22 

100,00 
27,16 
53,34 
15,15 
4,35 

9,94 
2,70 
5,30 
1,51 
0,43 

Üretim Masrafları Toplamı 743,78  100,00 
 
 
 
Bu araştırmada patates üretim faaliyetinde su kullanımının, faaliyetin karlılık üzerindeki 

etkisi, brüt kar ve net kar analizleriyle incelenmiş ve saptanan sonuçlar tartışılmıştır. 

Birim alana düşen brüt kar, birim alana şekerpancarı üretiminden elde edilen gayrisafi 

üretim değerlerinden, patates üretimi için yapılan değişen masrafların çıkarılmasıyla 

saptanmıştır.  

 
 
Çizelge 4.31 Patates üretim faaliyetinde maliyet ve kar analizi 

Ortalama Verim 3096,85 
Çiftçi Eline Geçen Ürün Fiyatı (TL/kg) 0,29 
Birim Ürün Maliyeti (YTL/kg) 0,24 
Değişen Masraflar 669,82 
Sulama Maliyetleri 171,61 
Sabit Masraflar 73,96 
Sulama Masrafları 14,42 
Toplam Üretim Masrafları 743,78 
GSÜD 898,09 
Net Kar 154,30 
Brüt Kar 228,27 
Kar Marjı  0,05 

 
 
Patates üretiminde sulama suyu kullanan işletmelerde dekara gayrisafi üretim değeri 

898,09 YTL, değişen masraflar 669,82 YTL olup, birim alana brüt kar 228,27 YTL/da 

olarak saptanmıştır. İşletmelerde patates üretim faaliyetinde birim alana net kar 
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gayrisafi üretim değerinden üretim masraflarının çıkarılmasıyla hesaplanmıştır. 

İşletmelerde dekara net kar 154,30 YTL/da olarak saptanmıştır (Çizelge 4.31). 

 
 
4.8 İşletmelerde Yonca Üretim Faaliyetinde Fiziki Girdi Kullanımı ve Maliyetleri 

 
 
İncelenen işletmelerde yonca üretim faaliyetinde, birim alana (1 dekara) gereksinim 

duyan işgücü, makine çekigücü, kullanılan materyaller ve maliyetleri, işlem tarihleri, 

işlem sayıları ile birim ürün maliyetleri analiz edilmiştir. İşletmelerde bir dekar yonca 

üretimi için tesis döneminde 44,96 saat işgücü ve 38,68 saat makine çekigücü 

kullanılırken, üretim döneminde 43,26 saat işgücü ve 37,78 saat makine çekigücünün 

kullanıldığı belirlenmiştir. İşletmelerde ortalama 5,00 kg tohum ve fiziki toplam olarak 

25,00 kg/da kimyasal gübre kullanılmaktadır. Yonca tesisinin 2–6. yıllar arasındaki 

tohum kullanılmamakta, kimyasal gübre miktarı (fiziki toplam) ise değişmemektedir 

(Ek 4).  

 
 
Yonca üretim faaliyetinde tesis döneminde yapılan işlemlerin işgücü ve çekigücü 

talepleri içindeki paylarının dağılımı belirlenmiştir. İşletmelerin işgücü talebinin % 

77,96’sı sulama, % 15,25’i hasat ve taşıma, % 3,25’i bakım, % 2,00’si toprak hazırlığı 

ve % 1,54’ü ekim için, makine çekigücü talebinin ise % 90,62’si sulama, % 7,05’i hasat 

ve taşıma, % 2,33’ü ise toprak hazırlığı için kullanılmaktadır. Tarım işletmelerinde 

yonca yetiştiriciliği küçük ölçeğe sahip işletmelerde yapılmakta olup, ortalama yonca 

arazisi genişliği oldukça düşük olduğundan ekim ve bakım işlemleri çekigücüne gerek 

kalmadan elle yapılmaktadır (Çizelge 4.32).  

 

Çizelge 4.32 Yonca üretim işlemlerinin işgücü ve çekigücü talepleri (tesis dönemi) 

İşgücü Talebi Çekigücü Talebi Üretim İşlemleri 
Saat Oran (%) Saat Oran (%) 

Toprak Hazırlığı 
Ekim 
Bakım 
Hasat ve Taşıma 
Sulama 

0,90 
0,69 
1,46 
6,86 

35,06

2,00 
1,54 
3,25 

15,25 
77,96

0,90 
- 
- 

2,73 
35,06 

2,33 
- 
- 

7,05 
90,62

Toplam 44,97 100,00 38,69 100,00
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Yonca tesislerinde üretim döneminde yapılan işlemlerin işgücü ve çekigücü talepleri 

tespit edilmiştir. Yonca üretim döneminde işletmelerin işgücü talebinin % 81,04’ü 

sulama, % 15,58’i hasat ve taşıma, % 3,38’i bakım için kullanılırken, makine çekigücü 

talebinin % 92,80’i sulama ve % 7,20’si hasat ve taşıma için kullanılmaktadır. Ovada 

üretim döneminde de bakım işlemleri için makine çekigücü kullanılmamaktadır. Pancar 

motorunun çalışma süresi, makine çekigücüne dahil edilmiştir (Çizelge 4.33). 

  
 
Çizelge 4.33 Yonca üretim işlemlerinin işgücü ve çekigücü talepleri (üretim dönemi) 

İşgücü Talebi Çekigücü Talebi 
Üretim İşlemleri 

Saat Oran (%) Saat Oran (%) 

Bakım 

Hasat ve Taşıma 

Sulama 

1,46 

6,74 

35,06 

3,38

15,58

81,04

-

2,72

35,06

- 

7,20 

92,80 

Toplam 43,26 100,00 37,78 100,00 

 
 
 
Araştırma alanında yonca üretimi tesis döneminde, üretim masrafları toplamı 291,82 

YTL/da olarak hesaplanmıştır. Üretim masraflarının % 85,75’i (250,23 YTL/da) 

değişen masraflardan, % 14,25’i (41,59 YTL/da) sabit masraflardan oluşmaktadır. 

Değişen masrafların % 23,28’i işgücü, % 49,67’si materyal, % 17,96’sı çekigücü 

masrafları ve % 9,09’u döner sermaye faizinden oluşmaktadır. Sabit masraflar ise genel 

idare gideri (% 18,06), arazi kirası (% 49,68), sulama ekipmanlarının amortismanı (% 

24,71) ve faizinden (% 7,55) oluşmaktadır (Çizelge 4.34). 
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Çizelge 4.34 Yonca üretim faaliyeti tesis döneminde masrafların dağılımı (%) 

Masrafların Dağılımı Tutarı (TL/da) Oran (%) Oran (%) 
Değişen Masraflar  
• İşgücü 
• Materyal  
• Çekigücü 
• Döner Sermaye Faizi 

250,23
58,25

124,28
44,95
22,75

100,00 
23,28 
49,67 
17,96 
9,09 

85,75
19,96
42,59
15,40
7,80

Sabit Masraflar 
• Gene İdare Gideri 
• Arazi Kirası 
• Sulama Ekipmanları Amortismanı 
• Sulama Ekipmanları Faizi 

41,59
7,51

20,66
10,28
3,14

100,00 
18,06 
49,68 
24,71 
7,55 

14,25
2,57
7,08
3,52
1,08

Üretim Masrafları Toplamı 291,82  100,00
 
 
Araştırma alanında yonca üretimi üretim döneminde, üretim masrafları toplamı 314,02 

YTL/da olarak hesaplanmıştır. Üretim masraflarının % 65,71’i (206,35 YTL/da) 

değişen masraflardan, % 34,29’u (107,67 YTL/da) sabit masraflardan oluşmaktadır. 

Değişen masrafların % 26,56’sı işgücü, % 40,56’sı materyal, % 24,62’si çekigücü 

masrafları ve % 8,26’sı döner sermaye faizinden oluşmaktadır. Sabit masraflar ise genel 

idare gideri (% 5,75), arazi kirası (% 19,19), sulama ekipmanlarının amortismanı (% 

9,55) ve faizi (% 2,92) ile tesislerin yıllık amortisman payından (% 62,59) oluşmaktadır 

(Çizelge 4.35). 

 
 
Çizelge 4.35 Yonca üretim döneminde masrafların dağılımı (%) 

Masrafların Dağılımı Tutarı 
 (TL/da) 

Oran 
(%) 

Oran 
(%) 

Değişen Masraflar  
• İşgücü 
• Materyal  
• Çekigücü 
• Döner Sermaye Faizi 

206,35
54,80
83,69
50,82
17,04

100,00 
26,56 
40,56 
24,62 
8,26 

65,71
17,45
26,65
16,18
5,43

Sabit Masraflar 
• Gene İdare Gideri 
• Arazi Kirası 
• Sulama Ekipmanları Amortismanı 
• Sulama Ekipmanları Faizi 
• Tesislerin Yıllık Amortisman Payı 

107,67
6,19

20,66
10,28
3,14

67,40

100,00 
5,75 

19,19 
9,55 
2,92 

62,59 

34,29
1,97
6,58
3,28
1,00

21,46
Üretim Masrafları Toplamı 314,02  100,00



 72

İşletmelerde 2005 yılı birim fiyatlarına göre yonca üretim faaliyetinde bir dekara toplam 

314,02 YTL masraf yapılarak 930,82 kg ürün alınmış ve birim ürün maliyeti ise 0,34 

YTL/Kg olarak saptanmıştır. İşletmelerde üretici eline geçen ortalama ürün satış fiyatı 

0,41 YTL/Kg, birim ürün başına üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki marj 0,07 

YTL/Kg’dır (Çizelge 4.36).  

 
 
Çizelge 4.36 Yonca üretim faaliyetinde maliyet ve kar analizi 

Ortalama Verim 930,82 
Çiftçi Eline Geçen Ürün Fiyatı (TL/kg) 0,41 
Birim Ürün Maliyeti (YTL/kg) 0,34 
Değişen Masraflar 206,35 
Sulama Maliyetleri 110,33 
Sabit Masraflar 107,67 
Toplam Üretim Masrafları 314,02 
GSÜD 381,64 
Net Kar 67,62 
Brüt Kar 175,29 
Kar Marjı  0,07 

 
 
Araştırma alanında yonca üretim faaliyetinde değişen masraflar toplamı 206,35 YTL, 

sabit masraflar toplamı ise 107,67 YTL olarak hesaplanmıştır. İşletmelerde birim alana 

üretim masrafları toplamı 314,02 YTL, gayrisafi üretim değeri ise 381,64 YTL’dir. 

Buna göre yonca üretim faaliyetinde elde edilen net kar 67,62 YTL, brüt kar ise 175,29 

YTL olmaktadır (Çizelge 4.36). 

 
 
4.9 Sulama Organizasyonlarının Özellikleri ve Sulama Suyu Yaklaşımlarının 

Değerlendirilmesi  
 
 
Afyon Şuhut Ovası’nda seçilen köylerdeki 9 adet sulama kooperatifinde görev yapan 

yöneticilere anket uygulanmış ve bunlar değerlendirilmiştir. Kooperatiflerde görev 

yapan başkanlar çiftçilerden oluşmaktadır. Kooperatif başkanlarından 7’si ilkokul, 2’si 

ortaokul mezunu olup, yaşları 40 ile 60 arasında değişmektedir. Kooperatifte çalışan 

elemanlar arasında mühendis-mimar ve teknisyen-teknikere rastlanılmamıştır. İncelenen 

kooperatiflerde kooperatif başına ortalama 2 adet işçi düşmektedir.  



 73

Kooperatiflerde çalışan eleman sayısını yeterli bulan kooperatif sayısı 7, yetersiz bulan 

kooperatif sayısı 2’dir. Kooperatiflerden sulama yapan toplam üretici sayısı 1.714 iken, 

su talep eden üretici sayısı 1.992’dir. Su talep eden üreticilerin % 86,04’ü kooperatifin 

sulama tesislerinden faydalanabilmektedir. Üreticilerin % 13,96’sı kooperatif 

ortaklığına başvuran, kooperatif ortaklığı harici hizmet talebinde bulunan ve ortaklığı 

kabul edilmeyen üreticilerden oluşmaktadır (Çizelge 4.37). 

  
 
Çizelge 4.37 Kooperatiflerin ortak sayısı, bağlı köy sayıları ve ortaklık taleplerine ilişkin 

bilgiler 

Kooperatifler Kooperatiflere bağlı 
köy sayısı 

Fiilen sulama yapan 
çiftçi sayısı (Adet) 

Su talep eden çiftçi 
sayısı (Adet) 

Merkez 1 410 410
Mahmut  1 183 233
Yarışlı 1 180 250
Efe Kasabası 1 250 250
Anayurt 1 120 120
Ağzıkara 1 141 142
Karlık 1 20 30
Atlıhisar K. 1 200 247
Balçıkhisar K. 1 210 310
Toplam 9 1.714 1.992

 
 

Kooperatiflerde sulama randımanı % 77,78’dir. Kooperatif yöneticilerine göre su 

kayıplarının en büyük nedeni arazilerin belli bölümlerindeki kanalların çok eski ve 

yıpranmış olmasıdır (Çizelge 4.38). 

 
 
Çizelge 4.38 Kooperatiflerde sulama randımanları (%) 

Kooperatif Adı Sulama Randımanı (%) 
Merkez 75,00
Mahmut  80,00
Yarışlı 75,00
Efe Kasabası 80,00
Anayurt 80,00
Ağzıkara 75,00
Karlık 70,00
Atlıhisar K. 75,00
Balçıkhisar K. 90,00
Ortalama Sulama Randımanı (%) 77,78
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İncelenen 9 adet sulama kooperatifinde alet ve makine varlığı olarak toplam 2 adet 

minibüs, 3 adet motosiklet, 1 adet süt soğutma tankı, 1 adet yem yapma makinesi ve 3 

adet pompa bulunmaktadır. Kooperatiflerin 3 tanesi alet ve makine varlığını yeterli 

bulurken, 6 tanesi yeterli bulmadıklarını belirtmişlerdir. Kooperatiflerin bina varlıkları 

ise genelde faaliyetlerini sürdürebilecek yeterliliktedir. Mevcut bina varlığını yeterli 

bulan kooperatif sayısı 8 iken, yeterli olmadığını belirten kooperatif sayısı 1’dir. Ancak 

kooperatiflerin sulamayı geliştirmeye yönelik yatırımları için diğer kaynakları 

yetersizdir.    

 
 
Kooperatiflerin yönetimi ve iç denetimi; başkan, başkan yardımcısı, muhasip üye, 2 

adet yedek üye ve 3 kişiden oluşan denetim kurulu tarafından gerçekleştirilir. 

Faaliyetlerin yürütülmesinde herhangi bir iş bölümüne veya görev paylaşımına 

gidilmemektedir. Yönetim kurulu, kooperatif ortakları tarafından seçilir ve görev 

karşılığı herhangi bir kazanç sağlanmaz. Yönetim kurulundaki herkes kooperatifin 

yürüttüğü her faaliyetten sorumlu olup her işte görev alabilirler. Kooperatiflerin belli 

aralıklarla toplanan genel kurullarında geçmiş dönemin hesapları denetlenmektedir. 

Genellikle denk bütçe hesabına uygun olarak, her yıl gelir ve gider tahmini olarak 

belirlenmekte ve buna göre sulama ücreti tespit edilmektedir. Kooperatifin bütçesi 

belirlenirken; enerji (elektrik, yakıt vs.) masrafları, tamir-bakım masrafları, işçilik 

masrafları, büro masrafları, muhasebe masrafları ve hesapta olmayan diğer masraflar 

göz önüne alınmaktadır. Belirlenen bütçe, su ücreti olarak ortaklara yansıtılmaktadır. 

Kooperatif ortakları yönetimin belirlemiş olduğu birim fiyat üzerinden kullandıkları su 

miktarına (m3 olarak) göre ödeme yaparlar. Kooperatif yöneticilerine göre, bütçe 

belirleme ile ilgili bir sıkıntı yaşanmamasına rağmen, üreticilerin ekonomik 

durumlarının yetersiz olması nedeniyle su ücretlerinin tahsilatında önemli sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Kooperatiflerin en önemli gelir kaynağını oluşturan su ücretlerinin 

tahsilatlarının tam olarak yapılamamasından kaynaklanan sorunlar nedeniyle, 

kooperatifler yeterli gelişmeyi gösterememekte ve yeni yatırımları yapmakta 

zorlanmaktadırlar. 
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Kooperatif ortaklarından alınan sulama ücretlerinin, hizmetler ve bakım-onarım 

masrafları için yeterli olup olmadığı sorulmuştur. Kooperatiflerden 5 tanesi sulama 

ücretlerinin hizmetler için yeterli olduğunu, 4 kooperatif yöneticisi toplanan ücretlerin 

bakım ve onarım masraflarını karşılamakta olduğunu belirtmişlerdir.  

 
 
İncelenen kooperatiflerde ortalama tahsilat oranı % 64 olup, bu oran çok düşüktür. 

Kooperatiflerde su ücretini ödemeyen ve geciktiren ortaklar için ciddi bir yaptırım 

uygulanmamaktadır. İncelenen kooperatiflerde yöneticilerden 4’ü belli bir yaptırım 

uyguladığını belirtirken, 5’i herhangi bir yaptırıma başvurmadığını belirtmiştir. 

Ortaklarına su ücretlerinin geciktirilmesi durumunda yaptırım uygulayan 

kooperatiflerde ilk önce ikaz amaçlı olarak su verilmemesi cezası ve tekrarı halinde ise 

icraya varan yaptırımların uygulandığı belirlenmiştir. 

 
 
Üreticilerin aşırı su kullanma eğilimi ile ilgili olarak 4 kooperatif yöneticisi böyle bir 

eğilimin olduğunu doğrularken, 5 yönetici üreticilerde aşırı su kullanma eğiliminin 

bulunmadığı yönünde görüş belirtmiştir. İncelenen kooperatiflerin 5 tanesi kanal ve 

kanaletlerin yeterince korunmadığını, 2 tanesi yeterince korunduğunu, 2 tanesi de orta 

derecede korunduğunu belirtmektedir. Kanal ve kanaletlerin yeterince korunmamasının 

nedeni; üreticilerin bu konuyla ilgili hizmetleri kooperatiflerden beklemeleridir.  

 
 
İncelenen kooperatiflerin sahip olduğu toplam ve çalışan kuyu sayıları, yıllık fiili su 

çekimleri ve toplam çekim içindeki oranları gösterilmiştir (Çizelge 4.39). İncelenen 

kooperatifler içinde en çok su çekimi Efe Kasabası Sulama Kooperatifi tarafından 

yapılmakla beraber, toplam su çekiminin % 23,46’ına karşılık gelmektedir. Bunu % 

22,55’lik çekim oranıyla Merkez Sulama Kooperatifi ve % 13,85’lik çekim oranıyla 

Ağzıkara Sulama Kooperatifi izlemektedir (Türker 2002). Kooperatif yöneticilerinden 5 

tanesi kooperatifine verilen su miktarını yeterli bulurken 4 tanesi su miktarını yeterli 

bulmadığını belirtmiştir. Ortaklarına herhangi bir eğitim programı uygulayan 

kooperatife rastlanılmamıştır. Üreticilere eğitim programının uygulanmamasının nedeni; 

üreticilerden böyle bir talebin gelmemesi, kooperatiflerin üreticilere eğitim verebilecek 

teknik elemana sahip olmamalarıdır. 
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Çizelge 4.39 Araştırma alanında incelenen kooperatiflerin fiili su çekimleri  

Sulama 
Kooperatifleri 

Kuyu Sayısı 
(Adet) 

Çalışan Kuyu 
Sayısı (Adet) 

Fiili Çekim 
(m3) 

Oran (%) 

Merkez 23 17 2.012.940 22,55 
Mahmut  7 7 930.600 10,42 
Yarışlı 7 7 1.024.920 11,48 
Efe Kasabası 12 12 2.094.300 23,46 
Anayurt 5 5 354.960 3,98 
Ağzıkara 7 7 1.236.276 13,85 
Karlık 3 3 203.076 2,27 
Atlıhisar K. 6 6 498.780 5,58 
Balçıkhisar K. 6 6 571.968 6,41 
Toplam 76 70 8.927.820 100,00 

 
 

Kooperatiflerde su dağıtım planları hazırlanırken, öncelikle çiftçilerin su talepleri göz 

önüne alınmaktadır. Üreticilerin su talepleri kooperatif yöneticileri tarafından su takip 

cetvellerine kaydedilir. Su dağıtımı genellikle talep sırasına göre yapılır ancak arazisinin 

konumu, ürünün su ihtiyacı gibi bazı nedenler de göz önüne alınabilmektedir. Üreticinin 

suyu alacağı ve suyun kesileceği zamanı bildiren, ortak ve yönetici tarafından da 

imzalanmış bir belge olan su verme fişleri doldurulmaktadır (Ek 5). Böylelikle her 

üretici suyu ne zaman alacağını bilmekte, diğer tarımsal faaliyetlerini ve özel işlerini 

ona göre ayarlayabilmekte ve adaletli bir şekilde su dağıtımı sağlanmakta, kooperatif 

yönetimine yapılan itiraz ve şikayet oranlarında ciddi şekilde düşme görülmektedir. 

Üretici suya ihtiyaç duyduğu dönemi kendisi belirlemektedir. Su dağıtım planlaması 

yapılırken talep fişlerinin doldurulduğu anda su ücretleri peşin alınmasına rağmen 

gecikmeler olabilmekte ve bu nedenle ücreti taksite bölme, sulama mevsimi sonunda 

toptan tahsil etme, hasattan sonra tahsil etme gibi yöntemlere başvurulmaktadır. 

 
 
4.10 Sulama Organizasyonları-Üretici İlişkilerinin Değerlendirilmesi 
 
 
Ovada mevcut sulama kooperatiflerinden yararlanan üreticilerin % 8,89’u kooperatif 

ana sözleşmesini okumuş ve diğerleri okumaya gerek duymamıştır. Üreticilerin % 

64,44’üne göre sulama tesisleri kooperatifler, % 15,56’sına göre DSİ, % 8,89’una göre 

sulama birlikleri, % 8,89’una göre üretici birlikleri ve % 2,22’sine göre sulama 

şirketlerince işletilmelidir (Çizelge 4.40). Sulama tesislerinin kooperatiflerce işletilmesi 
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gerektiğini belirten üreticilere göre bunun nedenleri; başka organizasyonları 

bilmemeleri, imkanları yeterli olduğu takdirde kooperatifin en iyi çalışan organizasyon 

olacağını düşünmeleri, katılımın daha fazla olduğu demokratik bir organizasyon olması, 

kolay ulaşılabilir olması ve kooperatiflerin ortaklarına sağladığı diğer avantajlar gibidir. 

 

  
Çizelge 4.40 Sulama kooperatifi ortaklarının tercih ettikleri sulama organizasyonları 

İşletmeler Sulamada Organizasyon 
Türü Sayısı (Adet) Oran (%) 

Sulama Kooperatifi 
Sulama Birliği 
DSİ 
Üretici Birlikleri 
Sulama Şirketi 

29
4
7
4
1

64,44
8,89

15,56
8,89
2,22

Toplam 45 100,00
 
 
 
Üreticilerin % 55,56’sının kooperatifler hakkında bilgi düzeyi iyi, % 42,22’sinin orta 

düzeyde, % 2,22’sinin ise düşük düzeydedir. Üreticilerin, DSİ sulama işletmeciliği 

hakkında % 2’22’si iyi düzeyde, % 60,00’ı orta düzeyde bilgi sahibi iken % 37,78’inin 

bilgi düzeyi düşüktür. Üreticiler diğer sulama organizasyonlarından sulama birlikleri ve 

belediyeler hakkında yeterli bilgiye sahip değillerdir. Üreticilerin % 84,44’nün sulama 

birlikleri, % 93,33’ününde belediye sulama işletmeciliği hakkındaki bilgi düzeyi çok 

düşüktür (Çizelge 4.41). 

 
 
Çizelge 4.41 Sulama kooperatifi ortaklarının sulama organizasyonları hakkındaki bilgi 

düzeyleri 
Bilgi Düzeyi 

İyi Orta Düşük Toplam Sulama 
Organizasyonu Adet (%) Adet (%) Adet (%) Adet (%) 

Sulama Kooperatifi 
 
DSİ 
 
Sulana Birliği 
 
Belediye 
 

 
25 

 
1 

 
1 

 
2 

 
55,56 

 
2,22 

 
2,22 

 
4,45

 
19 

 
27 

 
6 

 
1

 
42,22 

 
60,00 

 
13,33 

 
2,22

 
1 

 
17 

 
38 

 
42

 
2,22 

 
37,78 

 
84,44 

 
93,33 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00 

 
100,00
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Üreticilerin kooperatiflerden birinci derce beklentileri; sulama ücretlerinin düşük olması 

ve sulama suyu gereksinimlerinin karşılanması, kooperatifin girdi temininde bulunması, 

sulama sırasının çabuk gelmesi ve yörede en kolay ulaşılabilir organizasyon olmasıdır 

(Çizelge 4.42). Üreticilerin % 82,22’sine göre kooperatif başkanı ve yönetim ve denetim 

kurulları görevlerini tam olarak yapabilmektedir. Üreticilerin % 17,78’ine göre 

kooperatif çalışanlarının görevlerini yapmama nedenleri; iltimas, gruplaşma, 

işletmecilik sorunlarını ve yöneticilerin kooperatif çalışmalarına ilgisizliğidir. 

Üreticilerin ancak % 22,22’si mali kayıtlarla ilgilenmektedir 

 
 
Çizelge 4.42 Kooperatif ortaklarının sulama kooperatifinden beklentileri 

Tercih sıralaması Üreticilerin kooperatiflerden 
beklentileri 1 2 3 4 Tercihe 

girmez Toplam 

 
- Sulama ücretlerinin düşük    
  olması 
- Sulama sırasının çabuk  
  gelmesi 
- Girdi temini  
- Yörede en kolay ulaşılabilen  
  organizasyon olmalı 
- Diğer (Kredi temini, adaletli   
  su dağıtımı vs) 
 

 
28 

 
4 

 
6 

 
2 

 
5

 
12 

 
15 

 
13 

 
4 

 
1

 
2 

 
20 

 
11 

 
12 

 
-

 
3 

 
5 

 
13 

 
24 

 
-

 
- 
 

1 
 

2 
 

3 
 

39 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
 
Ortakların % 73,33’ü kooperatifin yatırım ve işletmecilik kararlarını yeterli ve tutarlı 

bulmaktadır. Kooperatifin yatırım ve işletmecilik kararlarının ortakların % 26,67’sine 

göre yetersiz olduğu konular; yeni yatırımların yapılmaması, tamir ve bakım 

hizmetlerinin yetersiz oluşudur. 

 
 
İşletmelerde sulamada yabancı işgücü çalıştıranların oranı % 37,78 iken sulama 

faaliyetlerinde yabancı işgücü kullanmayan işletmelerin oranı % 62,22’dir. Üreticilerin 

ekonomik durumları (kooperatiflerden nakit talebi, işletmelerde nakit gereksinimi) 

sulama ücretlerinin ödenmesinde güçlüklerin yaşanmasına neden olmaktadır. Su ücreti 

tahsilinde kooperatiflerin izleyebilecekleri stratejiler; sulama yapıldıktan hemen sonra, 

yıl sonunda toplam saat üzerinden, yarısını sulama mevsimi içinde kalanını sulama 

mevsimi sonunda ve üreticinin elindeki para miktarına göre zamanı belli olmadan 
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tahsilat şeklindedir. Üreticilerin % 48,89’luk kısmı sulama ücretlerinin ekonomik 

durumuna göre zamanı belli olmadan tahsil edildiğini belirtmektedir. Üreticilerin % 

31,11’i sulama ücretlerinin, yarısı sulama mevsimi içinde kalanını sulama mevsimi 

sonunda olacak şekilde , % 11,11’i yıl sonunda toplam saat üzerinden, % 8,89’u ise 

sulama yapıldıktan hemen sonra ödendiğini belirtmişlerdir (Çizelge 4.43). Üreticilerin 

% 80,00’i sulama ücretlerini belirlenen zamanlarda ödediklerini belirtmişlerdir. 

Ücretlerini zamanında ödemeyen üreticiler bunun nedenini, ürün satış fiyatlarının düşük 

olmasından dolayı ellerine geçen nakit miktarının yetersiz olduğuna bağlamaktadırlar. 

 
 
Çizelge 4.43 Sulama kooperatiflerinde sulama ücretlerinin tahsilat zamanı 

İşletmeler Su ücreti tahsilat zamanı Sayısı (Adet) Oran (%) 
 
Sulama yapıldıktan hemen sonra 
 
Yıl sonunda toplam saat üzerinden 
 
Yarısı sulama mevsimi içinde kalanı sulama mevsimi sonunda 
 
Üreticinin elindeki para miktarına göre zamanı değişir 
 

 
4 

 
5 

 
14 

 
22 

 
8,89 

 
11,11 

 
31,11 

 
48,89

Toplam 45 100,00
 
 
İncelenen işletmelerde kooperatif ortaklarının % 62,22’si sulama ücretlerinin miktarını 

normal bulurken, % 37,78’i yüksek bulmaktadır. Sulama ücretlerini düşük bulan 

üreticiye rastlanmamıştır. Üreticilerin % 64,44’ü sulama ücretlerini peşin ve % 35,56’sı 

ise vadeli ödediklerini belirtmişleridir. Kooperatif yöneticileri ise sulama ücretlerinin 

tahsilatında, üreticilerin nakit durumlarına göre hareket ettiklerini belirtmişlerdir. 

 
 
Üreticiler % 93,33 oranında yapılan hizmetlerden tüm ortakların yararlandığı yönde 

görüş belirtirken, % 6,66’lık oranda kooperatif yöneticileri, belirli kişi veya grupların 

yararlandığını belirtmişlerdir. Üreticilerin % 2,22’lik kısmı ise bu konuda bir fikre sahip 

değillerdir. Su dağıtım planlarının hazırlanmasında, üreticilerin % 64,44’lük kısmı 

kooperatifte yetkili kurulların, % 31,11’i kooperatif başkanının, % 4,45’i ise kooperatif 

ortaklarının etkili olduğunu belirtmişlerdir. Kooperatif ortaklarına su dağıtım planlarının 

hazırlanmasıyla ilgili görüşleri sorulmuştur (Çizelge 4.44). 
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Çizelge 4.44 Kooperatif ortaklarına göre su dağıtım planlarının hazırlanmasında dikkat 
edilecek kriterler 

Tercih sıralaması Su dağıtım planlarının 
yapılmasında dikkat edilecek 

kriterler 1 2 3 4 5 Tercihe 
girmez Toplam 

 
Sulayıcıların talebi 
 
Yetiştirilen ürünlerin talebi 
 
Yönetici kararları 
 
Su rezervi 
 
Şebeke ve kanalların kapasitesi 
 

 
24 

 
18 

 
- 
 

1 
 

1 

 
20 

 
22 

 
1 

 
1 

 
1

 
1 

 
3 

 
7 

 
18 

 
16

 
- 
 

1 
 

15 
 

16 
 

13

 
- 
 

- 
 

22 
 

9 
 

14

 
- 
 

1 
 

- 
 

- 
 

- 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 

 
 
Üreticilerin % 17,77’si bağlı bulundukları kooperatiften çok memnun olduklarını, % 

55,56’sı memnun olduklarını, %15,56’sı az memnun olduklarını, % 11,11’i ise hiç 

memnun olmadıklarını belirtmişlerdir. Kooperatif ortaklarının % 33,33’ü kooperatifleri 

ekonomik güç ve hizmet açısından güçlü olarak değerlendirirken, % 31,11’i az güçlü 

olduğunu, % 28,89’u güçsüz olduğunu ve % 6,67’si çok güçlü olduğunu belirtmişlerdir.  

Üreticilere ortağı oldukları kooperatifin faaliyetlerine katılım düzeyleri sorulmuştur. 

Araştırma alanında faaliyet gösteren üreticiler genellikle kooperatiflerin faaliyetlerine 

yeterli derecede katılım göstermemektedirler (Çizelge 4.45). 

 
 
Çizelge 4.45 Kooperatif ortaklarının sulama kooperatifi faaliyetlerine çiftçi katılımı 

hakkındaki düşünceleri 

Sulama faaliyetleri Yeterli Az Çok az Hiç yok Toplam 

 
- Sulama ile ilgili kararların    
  alınması 
- Su dağıtım planlarının  
  hazırlanması 
- Sulama hizmetleri 
 
- Bakım-onarım hizmetleri 

 

 
10 

 
7 

 
9 

 
7

 
5 

 
1 

 
1 

 
5

 
6 

 
1 

 
6 

 
9

 
24 

 
36 

 
29 

 
24 

 
45 

 
45 

 
45 

 
45 
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Üreticiler genellikle kooperatiflerin yönetim, sulama planları, sulama zamanı, sulama 

aralığı ve sulamayı geliştirme faaliyetlerinin iyi olduğunu belirtirken, eğitim, ekipman 

temini, girdi temini, ürünlerin değerlendirilmesi, su ücretlerinin tahsilatı, denetim ve 

bakım-onarım hizmetlerinin yeterli olmadığını belirtmişlerdir (Çizelge 4.46). 

 
 
Çizelge 4.46 Kooperatif ortaklarının sulama kooperatifinin faaliyetleri hakkındaki 

düşünceleri 

Üretici düşünceleri Kötü Orta İyi Toplam

Yönetim 
Denetim hizmetleri 
Sulama planları 
Sulama zamanı 
Sulama aralığı 
Sulama ücretleri 
Bakım-onarım hizmetleri 
Tahsilat zamanı ve yönetimi 
Üretici sorunlarına çözüm bulma 
Sulamayı geliştirme 
Sulayıcılara eğitim 
Ekipman temini 
Girdi temini 
Ürünlerin değerlendirilmesi 

7
15
3
4
1

19
15
25
22
7

42
38
40
44

8
10
9
5

10
19
13
12
12
17
2
5
4
1

 
30 
20 
33 
36 
34 
7 

17 
8 

11 
21 
1 
2 
1 
- 

45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45
45

 

 

Üreticilerin % 84,44’ü ihtiyaç duydukların zamanda su alabildiklerini, % 91,11’i 

kooperatif yöneticilerince saptanan su dağıtım sırasına uyulduğunu, % 88,89’u 

yetiştirilen ürünlerin su ihtiyaçlarının dikkate alındığını belirtmişlerdir.  

 
 
Üreticilerin % 51,11’i kooperatife ortak olduktan sonra sulama hizmetlerinde iyileşme 

olduğu yönünde görüş belirtirken, % 48,89’u herhangi bir iyileşmenin olmadığı 

yönünde görüş belirtmişlerdir. Sulama hizmetlerinde iyileşme olduğunu belirten 

üreticiler kooperatif ortağı olduktan sonra sulamanın daha düzenli ve adaletli bir şekilde 

dağıtılmaya başlandığını belirtmektedirler. Üreticilerin % 20’00’si kooperatif ortağı 

olduktan sonra aile gelirinde artış olduğunu belirtirken % 80’00’i aile gelirlerinde bir 

değişmenin olmadığını belirtmiştir. 
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Üreticilerin % 55,56’sı kooperatifte yönetim kurulunun, % 42,22’si kooperatif 

başkanının, % 2,22’si ise genel kurulun sözünün geçtiğini belirtmiştir. Sulama haricinde 

faaliyette bulunan kooperatife rastlanmamıştır. Bazı kooperatiflerde bulunan 

hayvancılık işletmesi tesisleri ise faal durumda değildir. 

 
 
Kooperatif ortakları genel olarak düzenli ve adaletli su dağıtımını sağlaması nedeniyle 

kooperatiflerinden memnun olmakla beraber, kooperatiflerin ekonomik olarak güçlü bir 

seviyede olmadığını belirtmektedirler. Üreticilerin refah düzeyiyle de alakalı olarak 

gerçekleşen bu durum karşısında kooperatiflerin daha güçlü bir hale gelerek var olan 

kaynakları daha verimli kullanabilmesi, tamir-bakım çalışmalarının hızlanması ve 

sürekliliğinin sağlanması, yeni yatırımların yapılabilmesi için sulama haricinde 

faaliyette bulunması gerektiğini belirtmektedirler. Kooperatiflerin sulama haricinde 

faaliyette bulunması gerektiğini belirten üreticilerin oranı % 95,56 iken, başka faaliyetin 

olmaması gerektiğini belirten üretici oranı % 4,44’dür.  

 
 
4.11 Sulama Organizasyonlarında Performans Değerlendirilmesi  
 
 
Araştırma alanında faaliyet gösteren sulama kooperatiflerinin performans 

değerlendirilmesi yapılmıştır. İncelenen kooperatiflerin sulama oranları, sulama 

randımanları, üreticilerin sulama tesislerinden yararlanma oranları, mali etkinlik ve 

yeterlilik oranlarıyla kooperatiflerin tahsilat oranları belirlenmiştir. Kooperatif 

yöneticilerine 2005 üretim yılına ait tahakkuk eden sulama ücretleriyle tahsil edilen 

miktarı sorulmuştur. Araştırma alanında faaliyet gösteren sulama kooperatiflerin 

ortalama tahsilat oranı % 68,29 olarak belirlenmiştir. Sulama ücretlerinin tahsilatı 

konusunda en yüksek oran (% 100) Merkez Sulama Kooperatifine aittir. Ovada faaliyet 

gösteren Atlıhisar Kasabası Sulama Kooperatifi % 54,55’lik payla en düşük tahsilat 

oranına sahiptir. Diğer sulama kooperatiflerinin tahsilat oranlarının % 60,89 ie % 75,76 

arasında değişmekte olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.47).  
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Çizelge 4.47 Kooperatiflerde tahakkuk eden ve tahsil edilen sulama ücretleri 

Kooperatifler 
Tahakkuk Eden 

Miktar (YTL) 

Tahsil Edilen 

Miktar (YTL) 
Tahsilat Oranı(%)

Merkez 5.760 5.760 100,00
Mahmut  12.000 8.000 66,67
Yarışlı 33.000 25.000 75,76
Efe Kasabası 59.000 35.500 60,17
Anayurt 8.000 5.000 62,50
Ağzıkara 45.000 27.400 60,89
Karlık 22.000 14.500 65,91
Atlıhisar K. 55.000 30.000 54,55
Balçıkhisar K. 33.000 22.500 68,18
Toplam 272.760 173.660 63,67

 

 

İncelenen sulama kooperatiflerinde sulama oranı % 83,27 sulama randımanı % 77,78, 

üreticilerin sulama tesislerinden yararlanma oranı % 86,00 ve tahsilat oranı % 63,67 

olarak saptanmıştır (Çizelge 4.49). Kooperatiflerde mali etkin oranı, sulama 

şebekelerinden beklenen fonksiyonların yerine getirilmesi açısından gerekli performans 

göstergelerinden biridir. Kooperatiflerde yıllık işletme ve bakım masraflarının, 

şebeklerin işletme ve bakım masrafları ihtiyacına oranı ortalama % 58,70 olarak 

saptanmış olup, bu sonuç şebekelerin işletme ve bakım masrafları ihtiyacının çok 

altında işletme ve bakım masrafları yapıldığını ve şebekelerin ekonomik 

sürdürülebilirliğinde riskin yüksek olduğu göstermektedir. Ülkemizde 1993 yılından 

sonra devlet sulama şebekelerinin işletme ve bakım masraflarının yüksek olması 

nedeniyle şebekelerin birlik ve kooperatiflere devri yapılmış, ancak sulama birlikleri ve 

kooperatiflerde şebekelerin ekonomik sürdürülebilirliğini sağlayacak ölçüde işletme ve 

bakım masrafı yapılmadığı ortaya çıkmaktadır.      

 
 
Kooperatiflerde tahakkuk eden sulama ücreti ile tahsilat arasında önemli fark olması ve 

sulama ücretini bütün yararlanıcılardan zamanın ve eksiksiz olarak tahsili konusunda 

gerekli girişimlerin yapılamaması ve yetersiz işletme ve bakım masraflarına bağlı olarak 

mali yeterlilik oranının % 100’ün üzerinde olması, işletmelere orta ve uzun dönemde 

önemli bir avantaj sağlamamaktadır. Sulama işletmelerinde öncelikle sistem 
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performansının yükseltilmesi açısından tahsilat oranlarının yükseltilmesi ve şebekelerin 

ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması zorunlu görülmektedir. 

 
 
Çizelge 4.48 Kooperatiflerin sulama oranları (%) 

Kooperatifler Fiili Sulanan Alan 
(ha) 

Sulamaya Açılan 
Alan (ha) 

Sulama Oranı (%) 

Merkez 
Mahmut 
Yarışlı 
Efe Kasabası 
Anayurt 
Ağzıkara 
Karlık 
Atlıhisar 
Balçıkhisar 

4.900
2.045
3.085
5.900

720
2.511

670
1.335
1.735

8.700
2.400
2.400
5.500
1.300
2.300
1.000
2.200
1.700

56,32 
85,21 
82,08 

128,54 
55,38 

109,17 
67,00 
60,68 

102,60 
Toplam 22.901 27.500 83.27 

Kaynak: Türker 2002, DSİ İnceleme Raporu. 

 

İncelenen kooperatiflerden sulama oranı en düşük kooperatif Anayurt Sulama 

Kooperatifi (% 55,38) iken, bunu Merkez Sulama Kooperatifi % 56,32 ile izlemektedir. 

Efe Kasabası Sulama Kooperatifi (% 128,54), Ağzıkara Sulama Kooperatifi (% 109,17) 

ve Balçıkhisar Sulama Kooperatifinin (% 102,60)  en yüksek sulama oranlarına sahip 

kooperatifler olduğu belirlenmiştir (Çizelge 4.48). 

 
 
Çizelge 4.49 Sulama organizasyonlarında performans değerlendirmesi 

Sulama Oranı (%) 83.27 

Sulama Randımanı (%) 77,78 

Üreticilerin Tesislerden Yaralanma Oranı (%) 86,00 

Mali Etkinlik Oranı (%) 58,70 

Mali Yeterlilik Oranı (%) 138,00 

Tahsilat Oranı (%) 63,67 

 
 
 
Sulama randımanları kooperatif yöneticilerinin beyanları ve kooperatiflerin 

kayıtlarından derlenen veriler analiz edilerek saptanmıştır. Sulama kooperatifleri, 

sulama ücretlerinin tahsilatında önemli sorunlar yaşamaktadırlar. Tahsilat oranının (% 
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63,67) düşük olmasından dolayı, kooperatiflerin bakım-onarım hizmetlerinde aksamalar 

olmakta ve sulamayı geliştirmeye yönelik yeni yatırımlar yapılamamaktadır.  

 
 
Sulama kooperatiflerinde genellikle yıllık gelirler ile yıllık işletme masrafları ancak 

karşılanmakta ve kooperatiflerde genellikle gelecek yıllara yönelik sabit yatırımlar 

ihmal edilmektedir. Kooperatiflerde gelir-gider dengesi pozitif olmakla birlikte, gelecek 

yıllara yönelik sabit yatırım yapılmadığından, tesislerin ekonomik sürdürülebilirliği 

riskli görülmektedir. Kooperatiflerin yıllık gelirlerinin ortalama % 97,25’ini sulama 

gelirleri oluşturmakta ve kooperatiflerin faiz ve diğer gelir kaynaklarının oldukça sınırlı 

olduğu görülmektedir.  
 

Çizelge 4.50 İncelenen kooperatiflerde gelir-gider dengesi 

Kooperatifler Sulama Geliri Faiz Olağan Gelir Toplam Gelir Gelir/Yıllık 
Masraflar 

Merkez       132.619,00       453,60         3.302,00     136.374,60  1,01
Mahmutköy         18.275,00         62,50            455,00      18.792,50  1,03

Mahmutköy 3         18.275,00         62,50            455,00      18.792,50  1,08
Yarışlı         19.826,00         67,80            493,60      20.387,40  1,08
Yarışlı         16.766,00         57,30            417,40      17.240,70  1,07

Efe Kasabası 1         30.472,00       104,20            758,70      31.334,90  1,08
Efe Kasabası 2         24.395,00         83,40            607,40      25.085,80  1,17
Efe kasabası 3         28.963,00         99,10            721,10      29.783,20  1,16

Anayurt         19.826,00         67,80            493,60      20.387,40  1,15
Ağzıkara 1         18.275,00         62,50            455,00      18.792,50  1,11

Ağzıkara 2 B         12.197,00         41,70            304,00      12.542,70  1,19
Ağzıkara Ek 1           4.569,00         15,60            113,80        4.698,40  1,20

Karlık         15.257,00         52,20            379,90      15.689,10  1,05
Atlıhisar 1         10.688,00         36,60            266,10      10.990,70  1,16
Atlıhisar 2         22.844,00         78,10            568,80      23.490,90  1,24

Balçıkhisar 1           7.629,00         26,10            189,90        7.845,00  1,18
Balçıkhisar 2           6.078,00         20,80            151,30        6.250,10  1,05
Balçıkhisar 3         12.197,00         41,70            304,00      12.542,70  1,23

Toplam 419.151,00 1.433,50 10.436,60 431.021,10 20,25
Ortalama  23.286,17 79,64 579,81 23.945,62 1,12

 
 
 
Araştırma alanında faaliyet gösteren sulama kooperatiflerinin, sulama, faiz ve olağan 

gelirleri belirlenmiştir. Kooperatiflerin ortalama sulama geliri 23.286,17 YTL, faiz 

geliri 79,64 YTL ve olağan geliri 579,81 YTL’dir. Kooperatif başına ortalama toplam 

gelir 23.945,62 YTL ve gelir/yıllık masraflar oranı 1,12 olarak saptanmıştır (Çizelge 
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4.50). Kooperatiflerde yıllık yatırımların yok denecek kadar düşük düzeyde olması, 

yıllık işletme ve bakım masraflarının şebeklerin ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyin 

çok altında kalması ve yetersiz tahsilat oranının neden olduğu mali sorunları çözmek 

için nispeten yüksek sulama suyu ücret tarifesinin kullanılması, gelir-gider arasındaki 

farkın pozitif olmasına olanak vermektedir.   

 
 
4.12 Sulama Suyu Fiyatlandırma Yaklaşımları ve Kullanım Olanakları 
 
 
Araştırma alanında faaliyet gösteren sulama kooperatiflerinde sulama suyu ücreti 

hesaplanmış ve bunlar mevcut uygulamalar ile karşılaştırılmıştır. Sulama suyu fiyatının 

saptanmasında; öncelikle sulama kooperatiflerinin sabit ve değişen masrafları 

belirlenmiş ve bunların toplamı ise toplam sulama suyu maliyetini oluşturmuştur. 

Sulama kooperatifi başına düşen toplam sulama suyu maliyeti, yılda çekilen toplam su 

miktarına (Çizelge 4.51) bölünerek YTL/m3 olarak sulama suyu fiyatı ortaya 

koyulmuştur. 

 

 

Çizelge 4.51 Araştırma alanında incelenen kooperatiflerin fiili su çekimleri  

Sulama 
Kooperatifleri 

Kuyu Sayısı 
(Adet) 

Çalışan Kuyu 
Sayısı (Adet) 

Fiili Çekim 
(m3) 

Oran (%) 

Merkez 23 17 2.012.940 22,55 
Mahmut  7 7 930.600 10,42 
Yarışlı 7 7 1.024.920 11,48 
Efe Kasabası 12 12 2.094.300 23,46 
Anayurt 5 5 354.960 3,98 
Ağzıkara 7 7 1.236.276 13,85 
Karlık 3 3 203.076 2,27 
Atlıhisar K. 6 6 498.780 5,58 
Balçıkhisar K. 6 6 571.968 6,41 
Toplam 76 70 8.927.820 100,00 

 

 

Sulamanın sabit masrafları; yılık amortisman payları, yatırım sermayesi faizi, daimi 

işçilik ve genel yönetim giderlerden oluşmaktadır. Tesislere yatırılan sermayenin 

alternatif kullanımından vazgeçilmiş olduğundan, kullanılan sermayenin faizinin de 
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masraflar arasına dahil edilmesi gerekir (Özçelik vd. 1999). Çalışmada pompaj 

sulamaları için % 5 reel faiz oranı kullanılmıştır. 

 
 
Amortisman masrafları, şebekelerde sulama tesisleri ile alet ve makinelerin amortisman 

masraflarını içermektedir. Alet ve makinelerin kullanılma süreleri birbirinden farklı 

olduğundan, her tesis ile alet ve makinelerin amortismanı ayrı ayrı hesaplanmıştır. 

Kuyular ve pompalar 15 yıl (% 6,5), motopomp barakaları, sulama şebekesi ve enerji 

tesisi ise 50 yıl (% 2) olarak alınmıştır. Yatırımın faiz masraflarının hesaplanmasında 

öncelikle sulama organizasyonlarının mevcut kuyularının yeniden yapılması 

durumundaki maliyetleri bulunmuştur. Bunun için DSİ envanter kayıtlarından kuyuların 

(pompa, pompa evi, trafo dahil) inşa edildikleri yıllardaki fiyatları belirlenerek TEFE 

endeksi yardımıyla 2005 Eylül ayına getirilmiştir.  

 
 
Daimi personel giderleri, sulama kooperatiflerinde daimi olarak çalışanların maaş ve 

diğer giderleri toplamından oluşmaktadır. Masraflar, kooperatiflerin kayıtları ve 

yöneticilerin beyanlarından saptanmıştır. Yıllık işletme ve değişen sulama masrafları, 

sulama kooperatiflerinde farklılık göstermektedir. Bu masraflar (bakım-onarım, enerji, 

geçici işçilik, akaryakıt-yağ, beklenmeyen ve diğer giderler), sulama kooperatiflerinin 

kayıtlarından derlenmiş verilerden hesaplanmıştır. 

 
 
Sulama kooperatiflerinin sabit ve işletme masrafları toplamı, sulama masraflarını 

oluşturmaktadır. Toplam sulama masrafları, fiilen sulanan alana bölünerek birim alana 

düşen sulama maliyeti bulunmaktadır. Bu amaçla aşağıdaki formül kullanılmıştır: 

 
 
 
                                                                        Toplam Sulama Maliyeti (YTL) 
Birim Sulama Suyu Maliyeti (YTL/m3) =  
                                                                      Çekilen Sulama Suyu Miktarı (m3) 
 
 
 
Sulama suyu fiyatlandırmasında bir pompa sulama kooperatifi tesisinde (Afyon-Şuhut), 

mevcut sulama suyu fiyatı ile olması gereken su fiyatı karşılaştırılmıştır. Bulunan 
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sonuçlar üzerinde tartışmalar yapılmıştır. Yapılan analizlere göre Afyon Şuhut İlçesinde 

1 m3 sulama suyu maliyeti 0,067 YTL/m3’dür (Çizelge 4.52). 

 
 
Şuhut’ta toplam sulama masrafının % 25,27’si sabit ve % 74,32’ü değişen masraftır. 

Kooperatiflerin çektikleri su miktarı ise 991.980 m3’tür. Şuhut İlçesinde fiilen 

uygulanan sulama suyu fiyatı 0,150 YTL/m3, hesaplanan (olması gereken) sulama suyu 

fiyatı ise 0,067 YTL/m3’dür. Bu sonuca göre fiilen sulama kooperatiflerinde uygulanan 

sulama suyu fiyatı, birim sulama suyunun toplam maliyetinden 2,24 kat daha yüksek 

olmuştur.  

 

Çizelge 4.52 Şuhut ilçesinde sulama kooperatiflerinde pompaj tesislerinde sulama suyu 
maliyetleri (YTL/ m3) ve dağılımları (%) 

 

Masraf Unsurları Kooperatif Başına 
Tutar (YTL) Oran (%) 

Bakım ve Onarım Giderleri 3.538,73 6,85 

Enerji Giderleri 31.516,67 60,98 

Geçici İşçilik Masrafı 1.494,44 2,89 

Diğerleri 387,74 0,75 

Akaryakıt-Yağ Masrafları 336,11 0,65 

Beklenmeyen Giderler (%3) 1.136,35 2,20 

I.Değişen Masraflar 38.410,04 74,32 

Yıllık Amortisman Payları 16.113,05 31,18 

Yatırım Sermayesi Faizi 6.197,33 11,99 

Daimi İşçilik Giderleri 4.255,56 8,23 

Genel Yönetim Giderleri (DM*0,03) 1.152,30 2,23 

II. Sabit masraflar 28.105,98 54,38 

Toplam Masraflar (YTL) 66.516,02 128,70 

Çekilen Suyun Miktarı (m3) 991.980,00  

Birim Su Maliyeti (YTL/m3) 0,067  

Fiilen Uygulanan Sulama Ücret Tarifesi (YTL/m3) 0,150  
  
 
Sulama ekonomisi alanında farklı sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımları bulunmakta 

ve bunların üretim maliyeti, karlılık ve şebeke performansı üzerine etkileri farklı 
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olmaktadır. Bu çalışmada optimum sulama suyu fiyatlandırması yapılmamış ve 

işletmecilik ilkelerine uygun olarak bütçe yaklaşımından hareketle sulama maliyeti 

hesaplanmıştır. Araştırma alanında genellikle salma sulama yapılmamakta birlikte, 

sulama tekniği dışındaki bütün faktörlerin sabit olması halinde, yağmurlama ve salma 

sulama teknikleri arasında buğday tarımında 44,18 YTL/da, şekerpancarında 74,18 

YTL/da, patates tarımında 112,92 YTL/da ve yonca tarımında ise 84,12 YTL/da maliyet 

farklılığı olmaktadır. Diğer bir ifadeyle üreticinin salma sulama yerine yağmurlama 

sulama teknolojisini benimsemesi halinde dekara toplam üretim masraflarında 

buğdayda % 25,70, şekerpancarında % 16,60, patateste % 15,18 ve yoncada % 26,80 

artış olmaktadır. Bu sonuçlara göre yağmurlama sulama teknolojisinin benimsenmesi 

halinde, sulanan arazinin dekarı başına ilave maliyet artışı ürünlere göre % 15,18 ile % 

26,80 arasında değişmektedir (Çizelge 4.53).   

 
 
Yağmurlama sulama sistemini kullanan işletmelerde suyu fiyatlandırmasında sadece 

sulama organizasyonlarının toplam sulama maliyetleri üzerinden fiyatlandırma 

yapılması ve tahakkuk eden sulama ücretinin tamamının tahsil edilmesi halinde ürünlere 

göre fiilen uygulanan sulama tarifesine oranla % 0,87 ile % 7,88 arasında değişen 

oranlarda maliyet tasarrufu sağlanmakta ve bu düzeylerde birim arazi başına düşen 

karlılık göstergelerinde artış olmaktadır (Çizelge 4.53). 

 
 

Yağmurlama sulama sistemini kullanan işletmelerde suyu fiyatlandırmasında sadece 

sulama organizasyonlarının toplam sulama maliyetleri üzerine % 15 oranında kar payı 

eklenerek hesaplanan sulama suyu ücretinin uygulanması ve tahakkuk eden sulama 

ücretinin tamamının tahsil edilmesi halinde ürünlere göre maliyet tasarrufu yine % 0,73 

ile % 7,81 arasında değişim gösterecektir. Araştırma alanında su kaynaklarının 

sürdürülebilir kullanımı ve sulama alanlarında yetiştirilen ürünlerin ekonomik faaliyet 

sonuçlarının bireysel üreticiler lehine değiştirilmesi açısından öncelikle sulama 

kooperatiflerinde toplama sulama maliyetine ilave olarak % 15 kar payı eklenmiş 

sulama suyu fiyatlandırma tarifesi uygulanmalı ve bu yolla hesaplanan sulama ücretinin 

mümkün olduğunca tamamı kullanıcılardan tahsil edilmelidir.   
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Çizelge 4.53 Şuhut Ovası’nda alternatif sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımlarının ürün 
maliyetlerine etkileri 

 
Fiili Uygulamaya Göre Maliyet-Karlılık Analizi  Miktar (YTL) 
Birim YAS Maliyeti (YTL/m3) 0,067 
Fiilen Uygulanan Tarife (YTL/m3)  0,150 
Maliyet-Tarife Fiyatı 0,083 
Ortalama Tahsilat Oranı (%) 63,670 
Fiili Tahsilata Göre Kooperatiflerin Su Maliyeti (YTL/m3) 0,096 
Fiili Tarife ve Tahsilata Göre Kar (YTL/m3) 0,029 
Alternatif Sulama Suyu Fiyatlandırma Senaryolarına Göre Maliyet-Karlılık Analizi  
I. Alternatif: Maliyetin Geri Kazanılması Halinde   
    Sulama Suyu Maliyeti (YTL/m3) 0,067 

Göstergeler Buğday Ş.pancarı Patates  Yonca 
GSÜD (YTL/Da) 237,54 539,98 898,09 381,64 
Değişen Masraflar 141,54 388,00 669,82 206,35 
Toplam Masraflar 178,93 447,22 743,78 314,02 
Sulama Suyu Maliyeti (YTL/m3) 0,07 0,07 0,07 0,07 
Sulama Suyu Maliyeti (YTL/Da)  4,22 4,60 4,66 4,60 
Toplam Masraflar (YTL/Da) 171,72 438,37 737,30 305,73 
Maliyet Tasarrufu (%) 7,88 1,98 0,87 2,64 
II. Alternatif: Maliyet+İşletme Fonu (Maliyet+Maliyet*%15)  
Sulama Suyu Maliyeti (YTL/m3) 0,08 0,08 0,08 0,08 
Sulama Suyu Maliyeti (YTL/Da)  4,85 5,29 5,63 5,29 
Toplam Masraflar (YTL/Da) 171,72 438,37 738,39 308,49 
Maliyet Tasarrufu (%) 7,81 1,97 0,73 2,62 
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5. TARTIŞMA ve SONUÇ  

 
 
Bu araştırmada Afyon İli Şuhut Ovası sulama organizasyonlarında sulama suyu 

fiyatlandırma yaklaşımları ve alternatif sulama suyu fiyatlandırma yaklaşımlarının 

tarımsal ürünlerin üretim maliyetleri üzerine etkileri değerlendirilmiştir. Şuhut İlçesinde 

yeraltı suyu kullanarak sulama yapan işletmelerin yoğun olduğu 9 köydeki 45 tarım 

işletmesi basit tesadüfi örnekleme yöntemiyle belirlenmiştir. Seçilen tarım 

işletmelerinden anket ve üreticilerin ortak oldukları 9 adet sulama kooperatifinden anket 

ve karşılıklı görüşme ile toplanan veriler ve kayıtlardan derlenen veriler birlikte analiz 

edilmiş ve değerlendirilmiştir. Araştırmada incelenen işletmelerin bazı yapısal 

özellikleri, halihazır ürün deseni, yaygın olarak yetiştirilen ürünlerde sulama yöntemleri, 

maliyetleri, birim alana fiziki girdi kullanımı ve maliyetleri ile sulama 

organizasyonlarında sulama maliyetleri, fiyatlandırma yaklaşımları belirlenmiş ve 

alternatif fiyatlandırma yaklaşımlarının üretim maliyetleri üzerine olası etkileri 

değerlendirilmiştir. Tarım işletmelerinde anketle toplanan orijinal veriler kullanılarak 

birim ürün maliyetleri saptanmış, sulamanın gelir artırıcı etkileri değerlendirilmiş ve 

sulama organizasyonlarınca yapılan sulama suyu fiyatlandırmasının tarımsal ürünlerde 

üretim maliyeti ve karlılık üzerine olası etkileri irdelenmiştir. Araştırmanın başlıca 

bulguları aşağıdaki biçimde özetlenebilir.  

 
 
•  Şuhut Ovası’nda incelenen tarım işletmelerinin ortalama işletme arazisi 81,50 da 

olup, işletmeler genellikle küçük aile işletmesi niteliğindedir. İşletme arazisinin % 

68,34’ünü mülk arazi oluşturmakta olup, kiracılıkla işletilen arazi payı da yüksektir. 

İncelenen işletmelerinde 81,50 da olan işletme arazisinin 62,40 dekarı (% 76,56) sulu, 

17,74 dekarı (% 21,77) kuru ve 1,36 dekarı (% 1,67) ise sebze arazisidir. Sulu ve kuru 

koşullarda yetiştirilen ürünleri verimleri arasında önemli farklılık olduğu saptanmıştır.   

•  Tarım işletmelerinde mevcut nüfus varlığı işletmeler ortalamasına göre 5,91 kişi ve 

işgücü varlığı ise Erkek İşgücü Birimi olarak 4,30’dur. İşletmelerde 6 yaş ve üzeri 

nüfusun % 93,36’sının okur-yazar olduğu belirlenmiştir. İşletmelerde okur-yazarlık 

oranı ülke ortalamasının (% 87,30) üzerinde bulunmuştur. Eğitim düzeyinin erkeklerde 

kadınlara oranla daha yüksek olduğu da belirlenmiştir.  
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•  Tarım işletmelerinde ağırlıklı olarak pazara yönelik bitkisel üretim faaliyetlerine yer 

verilmekte, hayvancılık genellikle aile gereksinimlerini karşılamaya yönelik olarak 

sürdürülmektedir. İşletme başına toplam hayvan varlığı 5,29 BHBB olup, bunun % 

90,93’ü büyükbaş hayvan varlığıdır. . 

•  İşletmelerde ortalama 0,89 adet traktör bulunmakta olup, traktör ve ekipmanları 

genellikle işletmenin mülküdür. İncelenen işletmelerde traktör başına 91,57 da arazi 

düşmekte olup, bu miktar ülke ortalamalarından daha yüksektir.   

•  Araştırma alanında işletmelerde yaygın olarak yetiştirilen buğday, şekerpancarı, 

yonca ve patates gibi üretim faaliyetlerinde sulama yöntemleri, sulama yaklaşımları, 

fiziki girdi kullanımı, maliyetler ve birim alana düşen brüt ve net kar analiz edilmiştir. 

İşletmelerde bir vejetasyon döneminde şekerpancarı 5, buğday 2, patates ve yonca 8 

defa sulanmaktadır. Ortalama sulama aralığı ürünlere göre 13–23 gün arasında 

değişmekte olup, bu süre şekerpancarı tarımında 13 gün, buğday üretiminde 23 gün, 

patates tarımında 8 gün ve yonca üretim faaliyetinde ise 14 gün olarak tespit edilmiştir.  

• Tarım işletmelerinde sulu koşullarda buğday üretim faaliyetinde dekara ortalama 

11,92 saat işgücü ve 23,84 saat çekigücü kullanılmaktadır. İşletmelerin işgücü talebinin 

% 71,64’ü ve çekigücü talebinin ise % 67,64’ü sulama için kullanılmaktadır. Buğday 

üretim faaliyetinde toplam üretim masrafları 178,93 YTL/da olup, bunun % 79,10’u 

değişen masraflar ve kalan kısmı sabit masraflardır. Üretim masraflarının % 40,45’i ve 

değişen masrafların ise % 36,66’sı sulama masraflarıdır.  

•  Buğday tarımında dekara ortalama ürün verimi 488,03 kg ve birim ürün maliyeti ise 

0,17 YTL/kg olarak saptanmıştır. İşletmelerde üretici eline geçen ortalama ürün satış 

fiyatı 0,30 YTL/kg, birim ürün başına üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki marj 

0,13 YTL/kg olmuştur. Ürünün birimi başına saptanan net marjın satış fiyatına oranı % 

43,33 olmaktadır. İşletmelerde buğday tarımında pozitif brüt ve net kar elde 

edilmektedir. Buğday üretiminde dekara ortalama gayrisafi üretim değeri 237,54 YTL, 

değişen masraflar 141,54 YTL olup, birim alana brüt kar 96,00 YTL/da ve net kar ise 

58,61 YTL/da olarak saptanmıştır. 

•  İşletmelerde kuru koşullarda buğday üretim faaliyetinde ortalama verim 250,00 kg/da 

olarak saptanmıştır. Kuru koşullarda buğday tarımında gayrisafi üretim değeri 132,50 

YTL/da, değişen masraflar 93,33 YTL/da ve brüt kar ise 39,17 YTL/da olmuştur. 

Buğday tarımında sulama suyu kullanımıyla brüt kar 56,83 YTL/da ve net kar 21,37 
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YTL/da olarak saptanmıştır. Birim alana düşen net kar yönünden sulama suyu kullanan 

işletmelerle kullanmayan işletmeler arasında 37,24 YTL/da fark bulunmaktadır. Sulu 

koşullarda buğday tarımında dekara ortalama 56,55 YTL sulama masrafı yapılarak kuru 

tarıma oranla 37,24 YTL ilave ekonomik fayda yaratıldığı belirlenmiştir. Sulu ve kuru 

koşullarda buğday tarımının dekara net karı arasında 2,74 kat farklılık bulunduğu 

saptanmıştır. Araştırma alanında su kullanımı dışındaki üretim işlemleri genel olarak 

benzer olduğundan, brüt ve net karda ortaya çıkan farkın nedeni sulama suyu kullanımı 

ile açıklanabilir. 3402 Sayılı Kadastro Kanuna göre sulu ve kuru arazilerin gelirleri ve 

değerleri arasında % 250 oranında farklılık olacaktır. Araştırma sonuçlarına göre sulu 

koşullarda buğday tarımında net kar, kuru koşullara oranla % 174,26 oranında daha 

yüksek olacaktır.   

•  İşletmelerde şekerpancarı üretim faaliyetinde 114,07 saat/da işgücü ve 14,48 saat/da 

çekigücü talep edilmektedir. Birim alana işgücü talebinin % 18,16’sı ve çekigücü 

talebinin ise % 71,34’ünün sulama için kullanıldığı belirlenmiştir. İşletmelerde 

şekerpancarı tarımında üretim masrafları dekara ortalama 447,22 YTL olarak saptanmış 

olup, bunun % 86,76’sı değişen ve % 13,24’ü sabit masraflardır. Şeker pancarı 

tarımında üretim masraflarının % 25,61’i ve değişen masrafların ise % 27,20’si sulama 

masraflarıdır.  

•  Şekerpancarı üretim faaliyetinde ortalama 4.908,90 kg ürün alınmakta ve birim ürün 

maliyeti ise 0,09 YTL/kg olarak saptanmıştır. İşletmelerde üretici eline geçen ortalama 

ürün satış fiyatı 0,11 YTL/kg, birim ürün başına üretim maliyeti ile satış fiyatı 

arasındaki marj 0,02 YTL/kg olmuştur. Şekerpancarı üretiminde gayrisafi üretim değeri 

539,98 YTL/da, değişen masraflar 388,00 YTL/da ve brüt kar 151,98 YTL/da olarak 

saptanmıştır. Şekerpancarı tarımında net kar 92,76 YTL/da olarak saptanmıştır. 

•  Tarım işletmelerinde patates tarımında 93,16 saat/da işgücü ve 45,80 saat/da çekigücü 

kullanılmaktadır. İşgücü talebinin % 40,79’u ve çekigücü talebinin ise % 82,97’si 

sulama için kullanılmaktadır. Patates üretim faaliyetinde dekara düşen üretim masrafları 

ortalama 743,78 YTL olarak saptanmış olup, bunun % 90,06’sı değişen masraflar ve 

kalan kısmı sabit masraflardır. Üretim masraflarının % 25,36’sı ve değişen masrafların 

ise % 26,00’sı sulama masraflarıdır.  

•  Patates üretiminde ortalama 3.096,85 kg ürün alınmakta ve birim ürün maliyeti ise 

0,24 YTL/kg olarak tespit edilmiştir. İşletmelerde üretici eline geçen ortalama ürün satış 
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fiyatı 0,29 YTL/kg, birim ürün başına üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki marj 

0,05 YTL/kg olup, marjın satış fiyatına oranı % 17,24 olmaktadır. Patates üretiminde 

gayrisafi üretim değeri 898,09 YTL/da, değişen masraflar 669,82 YTL/da ve brüt kar 

228,27 YTL/da ve net kar ise 154,31 YTL/da olarak belirlenmiştir. Brüt karın gayrisafi 

üretim değerine oranı % 25,42 ve net karın gayrisafi üretim değerine oranı % 17,18 

olmuş ve pozitif brüt ve net kar elde edilmiştir.   

• Yonca tesis döneminde 44,96 saat/da işgücü ve 38,68 saat/da çekigücü kullanılmakta 

ve üretim döneminde 43,26 saat/da ve 37,78 saat/da çekigücü kullanılmaktadır. Tesis 

döneminde işgücü talebinin % 77,96’sı, çekigücü talebinin ise % 90,62’sinin sulama 

için kullanıldığı saptanmıştır. Üretim döneminde yapılan işlemlerin işgücü ve çekigücü 

talepleri tespit edilmiş, işletmelerin işgücü talebinin % 81,04’ünün, çekigücü talebinin 

ise % 92,80’inin sulama için kullanıldığı saptanmıştır.  

• Yonca tesis döneminde toplam masraflar 291,82 YTL/da olarak saptanmış ve bunun  

% 85,75’i değişen ve kalan kısmı sabit masraflardan oluşmaktadır. Yonca üretim 

döneminde üretim masrafları toplamı 314,02 YTL/da hesaplanmış olup, bunun % 

65,71’i değişen masraflar ve % 34,29’u sabit masraflardır. Yonca üretiminde sulama 

masraflarının değişen masraflar içindeki payı % 54,08 ve üretim masrafları içindeki 

payı % 39,81‘dir.  

• Yonca üretiminde dekara ortalama kuru ot verimi 930,82 kg ve birim ürün maliyeti ise 

0,34 YTL/kg olarak saptanmıştır. İşletmelerde üretici eline geçen ortalama ürün satış 

fiyatı 0,41 YTL/kg, birim ürün başına üretim maliyeti ile satış fiyatı arasındaki marj 

0,07 YTL/kg olarak saptanmıştır. Yonca üretim faaliyetinde değişen masraflar 206,35 

YTL/da, sabit masraflar 107,67 YTL/da, toplam üretim masrafları toplamı 314,02 

YTL/da ve gayrisafi üretim değeri ise 381,64 YTL/da olduğu saptanmıştır. Yonca 

üretim faaliyetinde brüt kar 175,29 YTL/da ve net kar 67,62 YTL/da olmuştur. Yonca 

yetiştiriciliğinde brüt ve net karın gayrisafi üretim değerine oranı sırasıyla % 45,93 ve 

% 17,72 olup, üretim faaliyetinden sağlanan karın yeterli olduğu ortaya çıkmaktadır.   

• Araştırma alanında kooperatiflerden sulama yapan toplam üretici sayısı 1.714, su talep 

eden üretici sayısının 1.992 ve üreticilerin sulama tesislerinden yararlanma oranı % 

86,04 olmuştur. Kooperatiflerden sulama suyu talep eden üreticilerin % 13,96’sına su 

verilememesinin nedeni ise; bazı üreticilerin fiilen kooperatif ortağı olmaması (ortaklık 

başvurusunun kesinleşmemiş olması ya da ortaklık başvurusunun olmaması), bazı 
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ortakların sulama ücretini ödememeleri nedeniyle sulama suyu verilmemesi ve sulama 

şebekesinin sulama suyu talep edilen bazı parseller için su verilememesidir.  

• Kooperatiflerde sulama ücretlerinin ortalama tahsilat oranı % 64 olup, bu oran 

oldukça düşük bulunmuştur. Kooperatiflerde sulama suyu ücretini ödemeyen ve 

geciktiren ortaklar için ciddi bir yaptırım uygulanmamaktadır. Kooperatiflerde sulama 

oranı % 83, sulama randımanı % 78, üreticilerin sulama tesislerinden yararlanma oranı 

% 86, mali etkinlik oranı % 59 ve mali yeterlilik oranı % 138 olarak saptanmıştır. 

Kooperatiflerde ortalama sulama geliri 23.286,17 YTL, faiz geliri 79,64 YTL ve olağan 

geliri 579,81 YTL’dir. Kooperatif başına ortalama toplam gelir 23.945,62 YTL ve 

gelir/yıllık masraflar oranı 1,12 olarak saptanmıştır. Kooperatiflerde yeterli miktarda 

işletme ve bakım masrafları ile yatırım yapılmamakta ve yıllık işletme ve bakım 

masrafları şebekelerin ihtiyacından çok daha düşük düzeyde bulunmuştur. Bu 

koşullarda tesislerin ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması riskli görülmektedir.         

• Araştırma alanında yeraltısuyu sulamalarında mevcut sulama suyu fiyatı ile olması 

gereken su fiyatı karşılaştırılmalı olarak analiz edilmiştir. Şuhut Ovası’nda fiilen 

uygulanan sulama suyu fiyatı 0,150 YTL/m3 ve hesaplanan (olması gereken) sulama 

suyu fiyatı ise 0,067 YTL/m3’dür. Buna göre sulama kooperatiflerinde fiilen uygulanan 

sulama suyu fiyatı, birim sulama suyunun toplam maliyetinden 2,24 kat daha yüksek 

olmuştur. Sulama şebekelerinden yararlanan üreticilerde tahsilat oranı düşük olduğu 

için, yüksek sulama ücreti tahsili yoluna gidilmekte ve bu koşullarda sulama ücretini 

zamanında ödemeyen üreticilerin yükünü kooperatif ortaklığının gereğini yerine getiren 

çekmekte ve bu yaklaşım kooperatif ilkeleri ile de uyuşmamaktadır.   

• Araştırma alanında genellikle salma sulama yapılmamakta ve genellikle yağmurlama 

sulama tekniği kullanılmaktadır. Sulama tekniği dışındaki bütün faktörlerin sabit olması 

halinde, yağmurlama ve salma sulama teknikleri arasında buğday tarımında 44,18 

YTL/da, şekerpancarında 74,18 YTL/da ve yonca tarımında ise 84,12 YTL/da maliyet 

farklılığı olmaktadır. Salma sulama yerine yağmurlama sulama teknolojisinin 

benimsenmesi halinde dekara toplam üretim masraflarında buğdayda % 25,70, 

şekerpancarında % 16,60 ve yoncada % 26,80 artış olmaktadır. Yağmurlama sulama 

teknolojisi, sulanan arazinin dekarı başına, ürünlere göre % 16,60 ile % 26,80 arasında 

ilave maliyet artışı sağlamaktadır.   
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• Sulama kooperatiflerinden toplam sulama maliyetinin tamamen geri kazanılması ve 

tahakkuk eden sulama ücretinin tamamının tahsil edilmesi halinde, tarım ürünlerinin 

üretim maliyetlerinde düşme olacaktır. Sulama organizasyonlarının toplam sulama 

maliyetleri üzerinden fiyatlandırma yapılması ve tahakkuk eden sulama ücretinin 

tamamının tahsil edilmesi halinde ürünlere göre fiilen uygulanan sulama tarifesine 

oranla % 1,98 ile % 7,88 arasında değişen oranlarda maliyet tasarrufu sağlanmakta ve 

bu düzeylerde birim arazi başına düşen karlılık göstergelerinde artış olmaktadır. Sulama 

organizasyonlarının toplam sulama maliyetlerine % 15 oranında kar payı eklenerek 

hesaplanan sulama suyu ücretinin uygulanması ve tahakkuk eden sulama ücretinin 

tamamının tahsil edilmesi halinde ürünlere göre yaklaşık % 2 ile % 8 arasında değişen 

oranlarda maliyet tasarrufu ağlanabilmektedir.  

•  Sulama kooperatiflerince belirlenen su ücreti ekonomik bir mal olarak düşünülmesi 

gereken suyun karşılığının alınması konusunda olumlu görünmesine rağmen, 

üreticilerin refah seviyeleri, su ücretlerini zamanında ödemeleri konusunda zorluklar 

çıkarmaktadır. Kooperatiflerde fiili tahsilat oranı % 66,67’dir. Fiili tahsilata göre 

kooperatiflerin su maliyeti 0,096 YTL/m3’tür. Fiili tarife ve tahsilata göre kar ise 0,029 

YTL/m3 olmaktadır. Ancak kooperatifler tahsilatta yaşanan sıkıntılardan dolayı, 

ekonomik olarak güç kazanamamaktadırlar. Buna göre kooperatifler daha ucuz bir su 

ücreti belirleyerek tahsilat oranını artırmalıdırlar. Kooperatiflerde tahakkuk eden sulama 

ücreti ile tahsilat arasında çok önemli farklılık olduğundan, mali yeterlilik oranının 1’in 

üzerinde olması, işletmelerde önemli bir avantaj sağlamamaktadır. Sulama 

işletmelerinde öncelikle sistem performansının yükseltilmesi açısından tahsilat 

oranlarının yükseltilmesi ve şebekelerin ekonomik sürdürülebilirliğinin sağlanması 

zorunlu görülmektedir 

 
 
Günümüzde su kaynaklarının üzerinde artan baskılara paralel olarak suyun dağıtım ve 

kullanım etkinliğinin yükseltilmesi gerekmektedir. Bu amaçla suyun hacim esasına 

dayalı fiyatlandırma yöntemlerinin kullanımı, su tasarrufu sağlayabilen teknoloji ve 

yöntemlerin kullanımını teşvik etmesi ve su tüketimini azaltması gibi avantajları 

nedeniyle maliyeti nispeten yüksek olmakla birlikte genellikle uygulanması 

önerilmektedir. Ülkemizde işletmelerde kullanılan sulama suyunun ölçümüne yönelik 

altyapı yeterli olmadığı için, su ücreti, sulanan alan ve ürün çeşidi esasına dayalı olarak 
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tespit edilmekte ve belirli yörelerdeki sulama kooperatifleri ve birliklerde ise ‘sulama 

süresi-saat’ esasına dayanan fiyatlandırma yöntemi kullanılmaktadır.  

 
 
Ülkemizde kamu ve özel sulama organizasyonlarının hizmet alanı içinde bulunan,  

ancak suyu kullanmayan üreticilerden ücret alınmamakta olup, bu uygulamanın yeniden 

gözden geçirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Yine ülkemizde sulama suyu 

fiyatlandırma metodolojisi ve esasları üzerinde çalışılması gereklidir. Bu konu ile ilgili 

yasal düzenlemelerin yasal düzenlemelerin yapılması sağlanmalı ve bu düzenlemelerde, 

yeraltı ve yerüstü su kaynaklarının fiyatlandırılması ile ilgili temel esaslar belirtilmeli ve 

bütün organizasyonlarda bu esaslar uygulanabilmelidir. 

 

Fiilen uygulanan sulama suyu fiyat yaklaşımının oldukça yüksek olmasının hem 

olumlu, hem de olumsuz yanları bulunmaktadır. Yüksek sulama suyu tarifesinin 

uygulanması, su kullanımını azaltmakta, ancak tahsilat oranlarının düşük olmasına 

neden olmaktadır. Ülkemizde su havzaları düzeyinde sulama suyu fiyatlandırmasında, 

sulanan arazi ve ürün çeşidine dayalı fiyatlandırma yerine, hacim esasına dayalı 

fiyatlandırmaya geçiş için altyapı oluşturulması ve bu süreçte mutlaka üreticinin ödeme 

gücünün dikkate alınması gerekli görülmektedir. Bütün sulama organizasyonlarında 

hacim esasına dayalı fiyatlandırmanın yönteminin sürdürülmesi ve sulama suyu 

tasarrufunun sağlanması gerekli görülmektedir. Yerel düzeyde sulama tesislerinin 

sürdürülebilirliği açısından her yıl minimum düzeyde yenileme yatırımı yapılması, alet-

makine parkı oluşturulması, sulama işinin tekniğine uygun yapılması için vasıflı teknik 

personel çalıştırılması, ortak sayısının sulama suyu arzı ve talebi dikkate alınarak 

sınırlanması ve kooperatiflerin yönetimlerinin iyileştirilmesi gerekli görülmektedir.  
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Ek 1 Afyon-Şuhut Ovası sulu arazilerde buğday üretiminde dekara fiziki girdi 

kullanımı ve maliyetler (YTL) 
Ek 2 Afyon-Şuhut Ovası sulu arazilerde şekerpancarı üretiminde dekara fiziki  
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         girdi kullanımı ve maliyetler (YTL) 
Ek 4 Afyon-Şuhut Ovası sulu arazilerde yonca üretiminde dekara fiziki girdi  
         kullanımı ve maliyetler (YTL) 
Ek 5 Sulama kooperatiflerinde kullanılan su verme fişi örneği 
 



 

(*) Sulama motorunun yağ, yakıt ve diğer enerji giderleri, sulama alet ve ekipmanlarının değişen masrafları içinde gösterilmiştir. 

Ek 1 Afyon-Şuhut Ovası sulu arazilerde buğday üretiminde dekara fiziki girdi kullanımı ve maliyetler (YTL) 
Kullanılan İşgücü ve Çekigücü Üretim İşlemleri 
İşgücü Çekigücü 

Kullanılan 
Ekipmanlar Kullanılan Materyal 

I.TOPRAK HAZIRLIĞI Saat Tutar Saat Tutar   Cinsi (kg/adet) Tutar 

Toplam 
Masraf 
Tutarı 

a.Birinci sürüm 0,36 0,72 0,36 4,41 Pulluk     5,13 
b.İkinci sürüm 0,35 0,70 0,33 4,02 Pulluk     4,72 
c.Üçüncü sürüm 0,18 0,36 0,18 2,28 Kazayağı     2,64 
d.Dördüncü sürüm 0,11 0,22 0,11 1,53 Merdane     1,75 
e.Ekim veya Dikim 0,30 0,60 0,25 1,62 Mibzer + Elle Tohum 42,04 14,31 16,52 
II.BAKIM             
a.Gübreleme 0,22 0,45 0,20 0,28 Güb. Dağ. Mak K. Gübre 58,14 29,11 29,84 
b.Sulama 8,54 17,07 4,41  Pancar Motoru Su Ücreti  9,46 26,53 
c.İlaçlama 0,09 0,17 0,09 0,46 Pülverizatör Zirai İlaç  0,01 1,49 2,13 
III.HASAT-HARMAN             
a.Hasat (biçme) 1,52 3,05 0,50 2,12 Biçerdöver     5,17 
b.Taşıma 0,25 0,50 0,09 2,99 Römork     3,49 
c.Sulama Alet ve Ekipmanlarının Değişen Masrafları       *Tamirve Bakım     0,73 0,73 
   *Yakıt ve Yağ 15,01 Lt 30,02 30,02 
d.Döner Sermaye Faizi            12,87 
A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI 11,92 23,84 6,52 19,71       85,12 141,54 
a.Genel İdare Gideri (A x %3)            4,25 
b. Arazi Kirası            24,82 
c. Sulama Ekipmanları Amortismanı             6,51 
d. Sulama Ekipmanları Faizi             1,81 
B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI            37,39 
C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI (A+B)            178,93 
D.YAN ÜRÜN GELİRİ            95,71 
E-ORTALAMA ÜRÜN VERİMİ  (kg/da)            488,03 
F-GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ (YTL/da)            237,54 
G- BİRİM ÜRÜN MALİYETİ (YTL/kg)            0,17 
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(*) Sulama motorunun yağ, yakıt ve diğer enerji giderleri, sulama alet ve ekipmanlarının değişen masrafları içinde gösterilmiştir. 

Ek 2 Afyon-Şuhut Ovası sulu arazilerde şekerpancarı üretiminde dekara fiziki girdi kullanımı ve maliyetler (YTL) 
Kullanılan İşgücü ve Çekigücü Üretim İşlemleri İşgücü Çekigücü 

Kullanılan 
Ekipmanlar Kullanılan Materyal 

I.TOPRAK HAZIRLIĞI Saat Tutar Saat Tutar   Cinsi (kg/adet) Tutar 

Toplam 
Masraf 
Tutarı 

a.Birinci sürüm 0,33 0,67 0,33 4,70 Pulluk     5,37 
b.İkinci sürüm 0,30 0,60 0,30 3,28 Pulluk     3,88 
c.Üçüncü sürüm 0,18 0,35 0,18 1,25 Kazayağı     1,60 
d.Dördüncü sürüm 0,14 0,28 0,14 1,50 Merdane     1,78 
e.Ekim veya Dikim 0,52 1,04 0,19 2,02 Mibzer Tohum 0,36 3,63 6,69 
II.BAKIM              
a.Gübreleme 0,39 0,79    Elle K.gübre 76,83 27,78 28,57 
b.Çapalama 41,49 62,23    Elle      62,23 
c.Sulama (5 Defa) 20,72 41,44 10,33  Pancar Motoru Su Ücreti  9,25 50,69 
d..İlaçlama 0,10 0,20 0,24 1,04 Holder Zirai ilaç  0,19 7,70 8,94 
III.HASAT-HARMAN              
a.Hasat (söküm) 1,04 2,09 0,52 3,17 S.Pulluğu      5,26 
b.Baş Kesme 39,87 79,74    Elle      79,74 
c.Taşıma (Yükleme Boşaltma Dahil) 8,99 17,99 2,25 25,95 Römork      43,94 
d.Sulama Alet ve Ekipmanlarının Değişen Masrafları        *Tamir ve Bakım  1,60  1,60 
   *Yakıt ve Yağ 26,62 Lt 53,24 53,24 
e.Döner Sermaye Faizi             35,27 
A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI 114,07 207,42 14,48 42,91     102,40  388,00 
a.Genel İdare Gideri (A x %3)             11,64 
b.Arazi Kirası             38,60 
c. Sulama Ekipmanları Amortismanı              6,99 
d. Sulama Ekipmanları Faizi              1,99 
B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI             59,22 
C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI (A+B)             447,22 
D.YAN ÜRÜN GELİRİ              
E-ORTALAMA ÜRÜN VERİMİ  (kg/da)             4908,90 
F-GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ (YTL/da)             539,98 
G- BİRİM ÜRÜN MALİYETİ (YTL/kg)             0,09 
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Ek 3 Afyon-Şuhut Ovası sulu tarla arazilerinde patates üretiminde dekara fiziki girdi kullanımı ve maliyetler (YTL) 
Kullanılan İşgücü ve Çekigücü Kullanılan Toplam Üretim İşlemleri 
İşgücü Çekigücü Ekipmanlar 

Kullanılan Materyal 
Masraf 

I.TOPRAK HAZIRLIĞI Saat Tutar Saat Tutar   Cinsi (kg/adet) Tutar Tutarı 
a.Birinci Sürüm 0,35 0,70 0,34 4,70 Pulluk    5,40 

b.İkinci Sürüm 0,32 0,65 0,32 3,38 Pulluk    4,03 

c.Üçüncü Sürüm 0,28 0,55 0,28 2,47 Kazayağı+Sürgü    3,02 

d.Ekim veya Dikim 11,81 23,62 2,36 8,78 Mibzer+Elle Tohum 480,00 240,00 272,4 

II.BAKIM             

a.Gübreleme 0,15 0,30 0,15 1,09 Gübre Dağ. Mak. K. Gübre 50,00 21,00 22,39 

b.Boğaz Doldurma 0,76 1,52 0,38 1,90 Çapa Mak.+Elle    3,42 

c.Sulama (8 Defa) 38,00 76,00 38,00   Pancar Motoru Su Ücreti  10,43 86,43 

d.İlaçlama 0,21 0,41 0,21 1,15 Pülverizatör Zirai İlaç 0,04 7,60 9,16 
III.HASAT-HARMAN             

a.Hasat 32,28 64,58 0,76 7,94 Sökme Pulluğu    72,52 

b.Taşıma 9,00 18,00 3,00 30,00 Römork    48,00 

c.Sulama Alet ve Ekipmanları Değişen Masrafları       *Tamir ve Bakım   2,56 2,56 

        *Yağ ve Yakıt  42,59 Lt 85,18 85,18 

d.Döner Sermaye Faizi          55,31 

A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI 93,16 186,33 45,80 61,41    366,77 669,82 

a.Genel İdare Gideri (A x %3)          20,09 

b. Arazi Kirası          39,45 

c. Sulama Ekipmanları Amortismanı           11,20 

d. Sulama Ekipmanları Faizi           3,22 

B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI          73,96 

C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI (A+B)          743,78 

D-YAN ÜRÜN GELİRİ           

E-ORTALAMA ÜRÜN VERİMİ  (kg/da)          3096,85 

F-PATATES SATIŞ FİYATI (YTL/Kg)          0,29 
F-GAYRİ SAFİ ÜRETİM DEĞERİ (YTL/da)          898,09 

G- BİRİM ÜRÜN MALİYETİ (YTL/kg)          0,24 

(*) Sulama motorunun yağ, yakıt ve diğer enerji giderleri, sulama alet ve ekipmanlarının değişen masrafları içinde gösterilmiştir. 
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Ek 4 Afyon-Şuhut Ovası sulu arazilerde yonca üretiminde dekara fiziki girdi kullanımı ve maliyetler (YTL) 
Kullanılan İşgücü ve Çekigücü Üretim İşlemleri İşgücü Çekigücü 

Kullanılan 
Ekipmanlar Kullanılan Materyal 

I.TOPRAK HAZIRLIĞI (I.Yıl) Saat Tutar Saat Tutar   Cinsi Miktarı (Kg/adet) Tutar 

Toplam 
Masraf 
Tutarı 

a.Birinci Sürüm 0,42 0,85 0,42 3,86 Pulluk    4,71 
b.İkinci Sürüm 0,23 0,46 0,23 1,99 Kazayağı    2,45 
c.Üçüncü Sürüm 0,25 0,50 0,25 2,12 Kazayağı+Sürgü    2,61 
d.Ekim Dikim  0,69 1,44   Elle Tohum  5,00 40,59 42,02 
II.BAKIM (I.Yıl)             
a.Gübreleme   1,46 2,92   Elle K.Gübre  25,00 10,50 13,42 
b.Sulama (8 Defa) 35,06 38,40 35,06  Motopomp Su Ücreti  10,22 48,62 
III.HASAT-HARMAN             
a.Hasat(biçme) (2 Defa) 0,36 0,71 0,36 6,29 Çayır Biçme Mak.     7,00 
b.Toplama - Balyalama - Yükleme  5,51 11,01 1,38 24,53 Balya Mak.+Elle     35,54 
c.Taşıma  0,99 1,98 0,99 6,16 Römork     8,14 
d.Sulama Alet ve Ekipmanlarının Değişen Masrafları       *Tamir ve Bakım Gid. 1,26 1,26 
  *Yakıt ve Yağ 30,86 Lt ve 2,3 Kg  61,71 61,71 
e.Döner Sermaye Faizi           22,75 
A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI (I.Yıl) 44,96 58,25 38,68 44,95      124,28 250,23 
a.Genel İdare Gideri (A x %3)        7,51 
b. Arazi Kirası           20,66 
c. Sulama Ekipmanları Amortismanı            10,28 
d. Sulama Ekipmanları Faizi            3,14 
B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI           41,59 
C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI (A+B) (I.Yıl)           291,82 
II.BAKIM (2-6.Yıl)             
a.Gübreleme 1,46 2,92   Elle K. Gübre 25,00 10,50 13,42 
b.Sulama (7 Defa) 35,06 38,40 35,06  Motopomp Su Ücreti  10,22 48,62 
III.HASAT-HARMAN (II-VI.Yıl)             
a.Hasat (Biçme) (6 Defa) 0,36 0,71 0,36 6,29 Çayır Biçme Mak.     7,00 
b.Toplama - Balyalama - Yükleme  5,36 10,73 1,34 36,12 Balya Mak.+Elle     46,85 
c.Taşıma  1,02 2,05 1,02 8,41 Römork     10,46 
d.Sulama Alet ve Ekipmanlarının Değişen Masrafları        *Tamir ve Bakım Gid.  1,26 1,26 
  *Yakıt ve Yağ 30,86 Lt ve 2,3 Kg 61,71 61,71 
e.Döner Sermaye Faizi           17,04 
A-DEĞİŞKEN MASRAFLAR TOPLAMI (II-VI.Yıl) 43,26 54,80 37,78 50,82      83,69 206,35 
a.Genel İdare Gideri (Ax%3)           6,19 
b. Arazi Kirası           20,66 
c. Sulama Ekipmanları Amortismanı            10,28 
d. Sulama Ekipmanları Faizi            3,14 
e. Tesis Masraflarının Yıllık Amortisman Payı   67,40 
B-SABİT MASRAFLAR TOPLAMI           107,67 
C-ÜRETİM MASRAFLARI TOPLAMI(A+B) (II-VI.Yıl)           314,02 
E-YONCA ÜRETİMİ (Kg/da)           930,82 
F-YONCA SATIŞ FİYATI (TL/kg)           0,41 
G-GAYRİSAFİ ÜRETİM DEĞERİ (YTL/da)           381,64 
H- BİRİM ÜRÜN MALİYETİ (YTL/kg)           0,34 
(*) Sulama motorunun yağ, yakıt ve diğer enerji giderleri, sulama alet ve ekipmanlarının değişen masrafları içinde gösterilmiştir.  
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    Ek 5 Sulama kooperatiflerinde kullanılan su verme fişi örneği 

 
S.S………………Sulama Kooperatifi 
 
…………………..Vergi Dairesi 
 
Sicil No: ……………………………. 
 
 

SU VERME FİŞİ 
 

Tarih ……/……/20….                                                            Fiş No ..…………….. 
 
 
 
 
Başlama Saati …………… Bitiş Saati………….. 
 
Toplam Saat …………… 
 
 
Görevli                                                           Ortak 
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