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Araştırma alanında dağıtılan sulama suyu miktarı 1.991.352 m
3
, birim alana dağıtılan 

yıllık sulama suyu miktarı 2.141,24 m
3
/ha, birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama 

suyu miktarı 4.978,38 m
3
/ha, yıllık su temini oranı 1,18, sulama oranı % 43, yatırımın 

geri dönüşüm oranı % 280, bakım masrafının gelire oranı % 21, birim alana düşen 

toplam işletme, bakım, yönetim masrafı 26,88 TL/ha, su ücreti toplama performansı 

%100,  toplam tarımsal üretim değeri 3.983.200 TL, birim sulama alanına karşılık elde 

edilen gelir 4.618,50 TL/ha, sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 10.738 TL/ha, 

şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 2,16 TL/m
3
, tüketilen 

birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 2,57 TL/m
3
 olarak belirlenmiştir. 
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Anahtar Kelimeler: Sulama performansı, performans göstergesi, sulama kooperatifi, 

basınçlı sulama 
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It is estimated that the irrigation water distributed in the research field is 1.991.352 m
3
, 

the amount of irrigation water distributed to the unit irrigation area is 2.141,24 m
3
/ha, 

the annual irrigation water amount distributed to the unit irrigated area is 4.978,38 

m
3
/ha, the annual water supply ratio is 1,18, the percentage of irrigation % 43, the 

percentage of return on invenstment is % 280, the ratio of the maintenance cost per 

revenue is % 21, the total management, operation and maintenance costs per unit area is 

26,88 TL/ha, the collection performance of the water fee is % 100, total of the 

agricultural production value is 4.618,50 TL, revenue generated from unit irrigation area 

is 4.618,50 TL, revenue generated from unit irrigated area is 10.738 TL, revenue 

generated from unit irrigation water requirement 2,16 TL/ha, revenue generated from 

unit irrigation water consumed is 2,57 TL/m
3
. 

September 2018, 29 pages 

Key Words: Irrigation performance, performance indicator, irrigation cooperative, 

presurizzed irrigation 
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1. GİRİŞ 

Günümüzde artan nüfus ile birlikte beslenme önemli konular arasına girmektedir. 

Beslenme için gerekli gıda maddelerinin yetiştirilmesi için verimli tarım arazilerinin ve 

kısıtlı su kaynaklarının korunması gerekmektedir. Kısıtlı su kaynaklarından dolayı su 

teminde rekabet ön plana çıkmaktadır. 

Dünyada bol miktarda bulunan suyun sadece çok az miktarı insan tüketimi için 

uygundur. Bu az miktarda bulunan suyun bilinçsiz olarak tarımda, sanayide 

kullanılması gelecek için kaygı oluşturmaktadır. Bitkiye gereğinden fazla su 

verildiğinde daha fazla verim alırım anlayışı geçmişten günümüze azalmış olsa da 

kısmen devam etmektedir. Bu noktada su talep edicilerinin daha fazla su vermek değil, 

suyu daha bilinçli bir şekilde kullanmaları sağlanmalıdır. Sulama kooperatifleri üyeleri 

arasında etkileşim sağlayarak tarımda kullanılacak suyun bilinçli bir şekilde 

kullanılması noktasında yarar sağlamaktadır. Çünkü tarım alanlarında suyun 

kullanılmasında tarla içinde bulunan sulama kanalları, arazi tesviyesi ve drenaj 

sistemlerini kurmak için birlikte hareket etmektedirler. 

Günümüzde sulama ve su stratejik meta olarak önemini korumakla birlikte, su arzının 

gün geçtikçe dünyadaki insan nüfusunun taleplerine karşılık verememesi ile suyun 

stratejik bir meta haline geldiğine şahit olmaktayız. Dünyada artan insan nüfusu gelecek 

açısından su kaynaklarını kalite ve kullanım yönünden etkileyecek en önemli faktördür. 

2011 yılında 7 milyarı aşan dünya toplam nüfusunun 2050 yılına kadar 9.15 milyara 

ulaşacağı ön görülmektedir. Sonuç olarak 2050 yılına gelindiğinde, 2010 yılındaki 

toplam dünya insan nüfusunun % 30 oranında yükselmiş olacaktır (Anonim 2017a). 

78 milyon hektar yüz ölçümü olan Türkiye’nin, tarımsal arazileri 78 milyon hektar 

alanın yaklaşık olarak üçte biri olan 28 milyon hektar civarındadır. Yapılan çalışmalara 

bakıldığında ekonomik anlamda 8,5 milyon hektar sulanabilecek alanın 2011 yılı 

sonundan itibaren toplam sulamaya 5,61 milyon hektarı açılmıştır. Sulamaya açılan 

miktarın 3,32 milyon hektarı Devlet Su İşleri sayesinde inşası tamamlanan modern 

sulama şebekelerine sahiptir (Anonim 2017a). 
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 Tarımsal sulamaya ayrılan su miktarının zaman içerisindeki değişimine bağlı olarak, 

sulama suyunun sulama sahasına yeterli miktarda, eşit ve etkin biçimde dağıtılması 

gerekmektedir. Bu koşullar oluşturulmazsa, bitki verimi ve net kar düşmekte, 

gereksinimden fazla miktarda su uygulandığında ise drenaj ve tuzluluk problemleri 

ortaya çıkmaktadır (Molden ve Gates 1990). 

Sulama alanlarında teorik olarak hesaplamalar değişen iklim verileri, arazi durumları, 

çalışma gücü ve elde olmayan sebeplerle verimli sulama sistemleri yokluğundan 

kaynaklı olarak sulama suyu kayıplarına yansımadığı zaman yetersiz sulama suyu veya 

gereğinden fazla sulama suyu arazilere verilmektedir. Günümüzde birçok sulama 

performans çalışmaları veya su ile ilgili çalışmalar mevcuttur. Ancak bu performans 

çalışmaları gerçek anlamıyla tarımsal alanlara yansıtılamamakta ve bu da mevcut 

düzenin devam etmesine sebep olmaktadır. Bu çalışmalardaki amaç suyu verimli 

kullanmaktır. Bu amaçla suyu tarımsal anlamda kullanan çiftçiler ile bu sonuçlar 

paylaşılmadığı ve yapılan çalışmalara sonucu çiftçiye eğitim verilmediği için 

gereğinden fazla sulama suyu her sene tarımsal alanlarda boşa kullanılmaktadır. 

Tarımsal açıdan su, girdiler arasında en önemlisi olup, bitki gelişmesi için gerekli olan 

nemi toprak bünyesinde temin ederek verimin artırmanın yanında, sektörü iklim 

şartlarından bağımsız olmasını sağlamaktadır. Bunun yanı sıra ek istihdam sağlamakta, 

gübre kullanımına yardımcı olmakta, kırsal bölgelerde gelir dağılımını düzeltmekte, 

üretimin çeşitlenmesine ve büyüme süre uzunluğuna bağlı olarak birim alanda birden 

çok sayıda ürün yetişmesine olanak sağlamaktadır. Devlet Su İşleri tarafından 

gerçekleştirilen sulama alanlarının 6,5 milyon hektara çıkarılması ile ek olarak 2 milyon 

kişiye istihdam sağlanmış olacağından ekonomik anlamda fayda sağlanarak sosyal 

fayda tedarik edilecek ve göç olayları önemli ölçüde engellenmiş olacaktır (Anonim 

2017a). 

2023 yılı hedefi olarak ekonomik anlamda 8,5 milyon hektar sulanabilir arazi varlığının 

şuan sulanmayan 2,89 milyon hektar alanın Devlet Su İşleri sayesinde işletmeye 

başlanması amaçlanmaktadır (Anonim 2017a). 
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 Performans değerlendirmenin en önemli gayesi, her aşamada proje yönetimine bilgi 

akışı sağlayarak etkin ve etkili bir proje performansı ortaya koymaktır. Performansın 

yeterli olup olmadığı konusunda proje yönetimine destek olur ve destek olmuyorsa 

gerekli önlemlerin alınmasını sağlar. Bir sulama projesinde esas göstergelerle ilgili 

periyodik bir veri akışı sağlayan performans değerlendirme çalışmaları, sulama 

şebekelerinin izlenmesinde aktif bir yönetim aracıdır (Bos 1997). 

Su yönetimi; su kaynaklarının planlı bir şekilde geliştirilmesi, dağıtılması ve 

kullanılması olarak tanımlanmaktadır. Dağıtılan bu suyun tarım arazisine 

götürülmesinde kayıplar oluşmaktadır. Bu kayıplar açık ve topraktan yapılma sulama 

kanallarından kaynaklanmaktadır. Bu sebeple kapalı boru hatları tercih edilmeli ancak 

bu süreç pahalı olacağı için uzun yıllar alacaktır. Su kayıpları en aza indirilirse 

kaynaktan saptırılan sulama suyu bitki su ihtiyacına yakın olacağı için su kayıpları 

önlenmeye başlanmış olacaktır. Su yönetimini zorlaştıran bir diğer faktör ise sulama 

alanlarının küçük ve parçalı halde bulunmasıdır. Bu nedenle tarla içinde dağıtılan suyun 

fazla olmasına neden olmakta ve sulama randımanını düşürmektedir. Su yönetiminde 

hedef çiftçilerin tarımsal gelirinin artırılması ve bulunduğu bölgede istihdam sağlanması 

yani su kaynaklarından en fazla fayda sağlanacak şekilde su dağıtım ve kullanımının 

gerçekleştirilmesidir. 

Tez çalışmasında, Ankara İli Haymana İlçesindeki Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama 

Kooperatifi’nde tarımsal su kullanımı değerlendirilmiştir. 
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2.  KURAMSAL TEMELLER 

Bu başlık altında çalışmanın içeriğini oluşturmakta olan tarımsal su kullanımının 

irdelenmesi noktasında yardımcı olan izleme ve değerlendirme ile ilişkili yapılmış olan 

çalışmalar incelenmiş ve çalışmaya yön vererek özet halinde verilmiştir. 

Levine (1982), sulama sistemlerinde performansın belirlenmesinde kullanılan bir 

değişken tanımlanmıştır. İhtiyacın karşılanma oranı (RWS) olarak bilinen bu değişkeni 

su arzının talebe oranı şeklinde belirtmiştir. Su kullanma randımanının (WUE) tersi 

olarak tanımlandığı RWS değişkeni teorik (RWST) ve gerçek (RWSA) olmak üzere iki 

farklı şekilde incelenmiştir. Araştırmacı teorik RWS’yi, toplam sulanabilir alanda 

optimum bitki deseninin bulunduğu üretimin maksimum olduğu koşulda su arzının 

talebe oranı, gerçek RWS’yi ise sulanan alanda gerçekte yetiştirilen bitkiler için su 

arzının talebe oranı şeklinde belirtmiştir (Rao 1993).  

Çakmak (1997), devredilen sulama şebekelerinde performansın değerlendirmesinde 

Konya örneğini ele almıştır. Sulama projelerinde performansın gözlemleme ve 

değerlendirilmesi önemini su kaynaklarının kısıtlı ve sulama amaçlı yatırımlarının 

ücretlerinin yüksek olmasından dolayı olduğunu belirtmiştir. Bu çalışmada DSİ 

tarafından inşası gerçekleştirilen ve devredilen IV. Bölge sulamalarında 501 hektardan 

büyük sulama şebekelerinde sulama sistem performansını değerlendirmiştir. Bu 

şebekelerde su temin oranı ağırlıklı ortalamasıyla tahsilat oranını % 15-96, mali etkinlik 

oranını % 6-61, toplam sulama suyu ihtiyacına göre 1.23, net sulama suyu ihtiyacına 

göre 2.07, ağırlıklı ortalama karlılık oranını 2.7 olarak bulmuştur. 

Benli ve Beyribey (1998), Eskişehir Sağ Sahil Alanında Sistem Performansının 1994 

yılına ait sulama performans çalışmasını değerlendirmişlerdir. Çalışma alanında 

sürdürülebilir sulama alanı % 100, tahsilat oranı % 60, mali yeterlilik oranı % 92, mali 

yeterlilik oranı % 28, üretim oranı % 88, sulama oranı % 50, sulama randımanı % 46.6, 

dağıtım randımanı % 78, iletim randımanı % 92, su uygulama randımanı % 65, su temin 

oranı toplam sulama suyu ihtiyacına bakılarak tersiyer bazında 1.58, şebeke bazında 1.3 

olarak bulmuşlardır. 
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Çakmak (2001), 1995-1999 yıllarında Konya sulama birliklerinde sulama performansını 

değerlendirmiştir. Çalışmada fiili sulanan alan üretim değeri 359-6.197 $/ha, brüt üretim 

değeri 195-5.391 $/ha, sulama suyu ihtiyacına bedel olarak elde edilen brüt üretim 0.07-

2.25 $/ m
3
, saptırılan suya bedel brüt üretim değeri 0.02-1.29 $/ m

3
 tespit edilmiştir. 

Ayrıca araştırmada su temin oranı % 0.30-7.83 arasında değişen değerlerde 

saptanmıştır. 

Bulut ve Çakmak (2001), devir öncesi ve sonrası Mersin bahçeleri sulaması 

performansını karşılaştırmışlardır. Çalışma alanında üretim değerini devir öncesi % 70-

113, devir sonrası ise % 72–117, sulama oranı devir öncesi % 85-93, devir sonrası ise % 

87-98 toplam su temin oranı devir öncesinde 1.43-1.69, devir sonrasında ise 1.33-1.82, 

mali etkinlik oranı devir öncesi % 145-320, devir sonrası ise % 46-297, tahsilat oranı 

devir öncesi % 40-54, devir sonrası ise % 32-143, mali yeterlilik devir öncesi % 42-93, 

devir sonrası ise % 26-59, sürdürülebilir sulama alanı devir öncesi % 81-93, devir 

sonrası ise % 63-70  olarak belirlemişlerdir. Sulama alanında, su iletim randımanı % 92, 

su uygulama randımanı % 70, su dağıtım randımanı % 82, proje randımanı ise % 53 

belirlemişlerdir.  

Çakmak (2002), sulama sistem performansını değerlendirmek amacıyla Kızılırmak 

Havzası sulama birliklerinde çalışma yapmıştır. Havzada sulama alanındaki sulama 

şebekelerinin 1999-2000 yıllarına ait çalışma alanı eşdeğer brüt üretim değeri 309-2.643 

$/ha, fiilen sulanan alan eş değer brüt üretim değeri 516-6.540 $/ha, sulama suyu 

ihtiyacınca karşılık eş değer brüt üretim değeri 0.15-1.55 $/m
3
, saptırılan suya karşılık 

eş değer brüt üretim değeri 0.05-0.59 $/m
3
, su temin oranı 1.58-4.81 ve sulama oranı % 

12-96 belirlemiştir. 

Çakmak ve Beyribey (2003), Sakarya Havzasında 1999-2000 yıllarına ait sulama 

şebekelerinde çalışmışlardır. Proje alanı eşdeğer brüt üretim değeri 67-2.001 $/ha, fiilen 

sulanan alan eşdeğer brüt üretim değeri 354-8.659 $/ha, saptırılan suya karşılık eş değer 

brüt üretim değeri 0.02-0.67 $/m
3
, sürdürülebilir sulama alanı % 89-130, sulama oranı 

% 15-94, tahsilat oranı % 21-111, yatırım geri dönüşüm oranı % 54-941, mali yeterlilik 
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oranı % 8-300, su temin oranı 1.3-8.4 ve sulama suyu ihtiyacına karşılık eş değer brüt 

üretim 0.08-2.54 $/m
3
 belirlemişlerdir.  

Değirmenci (2004), Kahramanmaraş Bölgesinde sulama şebekelerinin bazılarında 

karşılaştırma göstergeleri ile değerlendirmesinde sulama şebekelerinin sistem 

başarılarının değerlendirmesinde Uluslararası Su Yönetimi Enstitüsü (IWMI) tarafından 

geliştirilen karşılaştırma göstergeleri ve sulama oranı göstergelerini kullanarak 4 sulama 

şebekesinin sulama performansını değerlendirmiştir. Kahramanmaraş ilinde bulunan 4 

sulama şebekesinin 1996-2001 yılları sulama sonuçlarına göre sulanan alan brüt üretim 

değeri 859-3.061 $/ha, proje alanı brüt üretim değeri 430-2.573 $/ha, saptırılan suya 

karşılık brüt üretim değeri 0.07-3.46 $/m
3
, bitki su ihtiyacına karşılık brüt üretim değeri 

0.22-0.73 $/m
3
, su temin oranı 0.17-3.89 ve sulama oranı % 40-90 olarak bulmuştur. 

Nalbantoğlu ve Çakmak (2007), Akıncı Sulama Birliğinde sulama performansının 

karşılaştırmalı olarak değerlendirmişlerdir. Çalışma alanında yatırımın geri dönüşüm 

oranı % 56-172, yıllık su temin oranı 1.55-1.98, bakım masrafının gelire oranı % 2.51-

10.82, birim alana düşen toplam işletme, bakım yönetim masrafı 22,53-108,61 $/ha, su 

dağıtımında istihdam edilen her bir kişiye düşen toplam masraf 1.091,09-8.658,84 $, su 

ücreti toplama performansı % 70-93, birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı 0.007 

- 0.012 kişi/ha, birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir 364,81–557,81 $/ha, 

sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 1.454,29-2.970,46 $/ha, şebekeye alınan 

birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 0.106-0.196 $/m
3
, tüketilen birim sulama 

suyuna karşılık elde edilen gelir 1.348-2.887 $/m
3
 olarak bulmuşlardır. 

Çakmak ve Tekiner (2010), Çanakkale ilinde bulunan ve 1994 yılında devredilen Kepez 

ve Çevre Köyleri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi’nde sulama performansını 

değerlendirmek amacıyla yürüttükleri çalışmada; 2001-2008 yıllarına ilişkin sulama 

oranını % 3.2-36.6, yatırımın geri dönüşüm oranını % 0.3-80, bakım masrafının gelire 

oranını % 12-51, su ücreti toplama performansını % 18-88, birim alana yapılan toplam 

işletme bakım yönetim masrafını 0,4-192,5 TL/ha, olarak belirlemişlerdir. 
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Kapan (2010), Asartepe Sulamasında sulama sistem performansını karşılaştırmalı olarak 

değerlendirmiştir. Araştırma alanında; birim alana dağıtılan toplam sulama suyu 1.375-

6.312 m³/yıl, yıllık su temini oranı 0.25-1.17, yatırımın geri dönüşüm oranı % 7-73.9, 

bakım masrafının gelire oranı % 31.6-543.19 birim alana düşen toplam işletme, bakım, 

yönetim masrafı 60,97-91,56 TL/ha, birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu 

miktarı 9 546-14 043 m³/ha, su dağıtımında istihdam edilen her bir kişiye düşen toplam 

masraf 3.531,25-9.487,50 TL, birim alana düşen çalıştırılan personel sayısı 0.0053 

kişi/ha, şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen ortalama gelir 

0.0040.009 TL/m³, yıllık toplam tarımsal üretim değeri 3.163.539-7.217.335 TL, birim 

sulama alanına karşılık elde edilen gelir 2.108,96-4 823,60 TL/ha, tüketilen birim 

sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 5.804-13.951 TL/m³, sulanan birim alana 

karşılık elde edilen gelir 7.682,36-15.839,25 TL/ha, şebekeye alınan birim sulama 

suyuna karşılık elde edilen gelir 0.6118-1.5342 TL/m³, tüketilen su ücreti toplama 

performansı % 23-47 olarak belirlemiştir.  

Şener (2011) su kullanım performansının değerlendirmesinde DSİ 11. Bölge’ye ait 10 

tane sulama sisteminin suyu kullanma performanslarının değerlendirerek sulama 

ihtiyacının karşılama oranı ve ihtiyacın karşılanma oranı göstergelerini kullanmıştır. 

Çalışmasında 1996-2006 yıllarını kapsayan verileri incelemiş ve sonuçlarını 

değerlendirmiş. Çalışması sonucunda 1996-2006 ihtiyacın karşılanma oranı değerlerini 

0.45-6.28 ve sulama ihtiyacının karşılanma oranı 0.0-7.07 değerleri arasında değiştiğini 

bulmuştur. Çalışması sırasında genel olarak fazla su uygulamaları ve bitki su ihtiyacının 

su yönetim planlanmasında etkili bir etmen olmadığını vurgulamıştır. 

Akkuzu ve Mengü (2012), Aşağı Gediz Havzasında bulunan sulama birliklerine 

uygulanmış ve sistem performansı 2002-2008 arası yıllarında sulama sonuçlarını 

değerlendirmiştir. Araştırma 2002-2008 yılları için birliklerin ortalaması; sulanan birim 

alan başına bitkisel üretim değeri için 3.290-4.829 $/ha, saptırılan suya karşılık bitkisel 

üretim değeri için 0.48-0.68 $/m
3
, sulanması öngörülen birim alan başına bitkisel üretim 

değeri için 1411-3236 $/ha, bitki su tüketimine karşılık bitkisel üretim değeri için 0.45 -

0.76 $/m
3
, su temini oranı için 1.45 ile 2.05 ve sulama suyu temini oranı için 0.91-1.72 

değerleri arasında değişiklik göstermiştir. Çalışmada, Aşağı Gediz Havzasındaki sulama 
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birliklerinde sudan elde edilen gelir ve birim alanın zaman içerisinde arttığı 

görülmüştür. Bu sonuçla, sulama birliklerinin performansında zaman ile artış 

görüldüğünü belirtmişlerdir. 

Sönmezyıldız (2012), Eskişehir Beyaz Altın Köyü Toplulaştırma Alanında Sulama 

Performansının Değerlendirilmesi amacıyla yapmış olduğu bir çalışmada; su kullanım 

etkinliği, tarımsal etkinlik, sosyal ve ekonomik etkinlik ile toplulaştırma etkinliği 

değerlerini belirlemiştir. Araştırma sonucunda; dağıtılan sulama suyu miktarını 4.147,2 

m
3
/yıl, birim alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarını 4.311 m

3
/ha, yıllık su temini 

oranını 1.6, yatırımın geri dönüşüm oranını % 530 olarak belirlemiş bunu da araştırma 

alanında akıllı su sayacı kullanılması ve suyun kart ile alınmasına bağlamıştır. Ayrıca 

bakım masrafının gelire oranını % 8, su dağıtımında istihdam edilen her bir kişiye düşen 

toplam masrafı 10.000 TL, birim alana düşen toplam işletme, bakım, yönetim masrafı 

52 TL/ha, su ücreti toplama performansını % 100, birim alana düşen çalıştırılan 

personel sayısını ise 0,002 kişi/ha olarak belirlemiştir. 

Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde sulama performansını 

değerlendirmek amacıyla yapmış olduğu bir çalışmada, araştırma alanında su kullanım 

etkinliği, tarımsal etkinlik, sosyal ve ekonomik etkinliği belirlemeye yönelik performans 

göstergeleri saptanmıştır. Proje alanında birim alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 

10.542,8 m
3
/ha, birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 14.760 m

3
/ha, 

dağıtılan sulama suyu 738.000 m
3
/ha, yıllık su temini oranı 1.72, yatırımın geri 

dönüşüm oranı % 500, birim alana düşen toplam işletme, bakım, yönetim masrafı 700 

TL/ha, su ücreti toplama performansı % 100, bakım masrafının gelire oranı % 0.14, 

birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir 33.985,04 TL, sulanan birim alana 

karşılık elde edilen gelir 47.579,06 TL ,toplam tarımsal üretim değeri 2.378.953  TL, 

tüketilen birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 6,88 TL şebekeye alınan birim 

sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 3,22 TL/ha olarak belirlemiştir. 

Eliçabuk (2016), Gevrekli Sulama Birliği sahasında sulama performansının 

değerlendirilmesinde; birim alana dağıtılan toplam sulama suyu 665-1.301 m³/ha, birim 

sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 2.577-5.273 m³/ha, yıllık su temini 
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oranı 0.51-1.04, birim alana düşen toplam işletme, bakım, yönetim masrafı 99-155,7 

TL/ha, su ücreti toplama performansı % 66,7-99,9, birim alana düşen çalıştırılan 

personel sayısı 1.7-2.5 kişi/1000 ha, yıllık toplam tarımsal üretim değeri 21.225.000-

38.898.000 TL, sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 6.451,4-11.501,8 TL/ha,  

şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen brüt gelir 1.474-3.814 TL/ha 

olarak belirlemiştir. 

Kırnak ve Karaca (2017), Kayseri İli Sarıoğlan Sulama Birliği alanında bulunan sulama 

şebekesinin 2010-2015 arası yıllara ilişkin performansını bulmak amacıyla yürüttükleri 

çalışmada; sulama oranı % 8.41-74.96, sulama şebeke yoğunluğu 2.74-24.41, sulama 

şebekesi personel yoğunluğu 26.86-31.33 km/personel, sulama alanı personel 

yoğunluğu 85.83-765 ha/personel, sulama ücreti toplama oranı % 50.43-85.00, su temin 

oranı % 89-114, sürdürülebilir sulama alanı yoğunluğu % 57, proje alanı brüt üretim 

değeri 183.84-1702.44 $/ha, fiilen sulanan alan brüt üretim değeri 1.794,39-4.868,77 

$/ha, sulama suyu ihtiyacına karşılık brüt üretim değeri 0.20-0.57 $/m
3
 saptırılan suya 

karşılık brüt üretim değeri 0.22-0.67 $/m
3
 olarak belirlemişlerdir. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

3.1 Materyal 

Tez çalışmasında Ankara Haymana ilçe sınırları içerisinde bulunan Haymana Soğulca 

Sarıkaya Sulama Kooperatifi çalışma alanı olarak alınmıştır. Çalışma alanında sulama 

suyu Soğulca Göletinden sağlanmaktadır. Çalışma alanında genellikle yağmurlama 

sulama yapılmaktadır. Kısmen de olsa damla sulama sistemi de bulunmaktadır. Buğday, 

arpa, yulaf ekili alanlarda sulama yapılmaktadır ancak büyük çoğunlukla susuz tarım 

yapılmaktadır. Çalışma alanında 1500 yağmurlama sulama başlığı bulunmaktadır. 

Yağmurlama sulama başlıkları debileri 2m
3
/h’dir. 

3.1.1 Araştırma alanının konumu  

Ankara ili 39° 57' Kuzey enlemi ile 32° 53’ Doğu boylamlarında yer almaktadır. 

Yaklaşık 26.000 km
2
’lik alana sahiptir. Yaklaşık olarak 890 m deniz seviyesinden 

yüksekte bulunmaktadır. Kuzeyinde Çankırı, Batısında Eskişehir, Doğusunda Kırşehir 

ve Kırıkkale, Kuzeybatısında Bolu ve Güneyinde Konya ve Aksaray illeri yer alır. 

Ankara’nın ilçeleri; Keçiören, Sincan, Çankaya, Altındağ, Akyurt, Yenimahalle, 

Akyurt, Mamak, Elmadağ, Çamlıdere, Beypazarı, Evren, Bala, Kazan, Etimesgut, 

Kalecik, Haymana, Güdül, Ayaş, Gölbaşı, Nallıhan, Pursaklar, Polatlı, Kızılcahamam, 

Şereflikoçhisar ve Çubuktur (Anonim 2018a). 

Araştırma alanı olan Ankara- Haymana-Soğulca köyü; Ankara il merkezine yaklaşık 93 

km mesafede ve şehrin güneybatısında, haymana ilçe merkezine yaklaşık 15 km 

mesafede ve ilçe merkezinin batısındadır.  

3.1.2 Araştırma alanının iklim özellikleri 

Ankara, yaz mevsiminde kurak, kış mevsiminde soğuk geçen bir iklime sahiptir. 

İlkbahar mevsiminde diğer mevsimlere göre daha yüksek miktarda yağış düşer. 
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Ankara’da geniş arazilerde kısım kısım iklim özellikleri farklılıkları meydana gelir. 

Kuzey bölgesinde Karadeniz ikliminin bilinen özelliği olan yağışlı ve ılıman hava 

koşulları, Güney bölgesinde İç Anadolu ikliminin bilinen özelliği step iklimi hava 

koşulları gözlenir. Temmuz ve Ağustos ayları en sıcak aylar olup, Ocak ayı ise en soğuk 

aydır. Kuzey ve Güney kesimlerinde yağış miktarı farklılıkları bulunur. Kuzeyde yer 

alan Çubuk ve Kızılcahamam ilçeleri yağış özelliği olarak Karadeniz Bölgesi yağış 

özelliğine sahiptir. Güneyde İç Anadolu Bölgesine özgü olan iklim karakterine sahiptir 

(Anonim 2018b). 

Bölgede sis olaylarına kış aylarında daha fazla gözlenir. İlde yıllık olarak ortalama yağış 

miktarı 389,1 milimetre, ortalama olarak sıcaklık ise 11,7 °C dir. En fazla sıcaklık 40,8 

°C ve en düşük sıcaklık ise –24,9 °C olarak ölçülmüştür. Donlu gün sayısı 60-117 gün, 

karlı gün sayısı 30.5 gündür (Anonim 2018b). 

Rüzgar hakim olarak Yenimahalle, Merkez, Esenboğa, Ayaş ve Çubuk ilçelerinde 

kuzeydoğudan, Nallıhan, Sincan, Haymana ilçelerinde ve Dikmen semtinde 

güneybatıdan, Beypazarı ilçesinde kuzeydoğudan, Kızılcahamam ilçesinde ise 

güneydoğu yönünden eser (Anonim 2018b). 

Mart ve Nisan aylarında kuvvetli rüzgarlar görülmektedir. İlde meydana gelen yüksek 

rüzgar hızı 29,2 m/sn olarak tespit edilmiştir. Normal şartlarda günlük olarak basınç 

değerlerinde aşırı değişiklik meydana gelmez. Ankara’nın uzun yıllarca ölçülen 

değerlerine göre ortalama olarak basınç 913,1 milibar, ölçülen en yüksek basınç 935 mb 

ve en düşük basınç 891 mb’dır (Anonim 2018b). 

3.1.3 Araştırma alanının tarımsal yapısı ve üretimi 

Ankara ilinin tarımsal üretiminde kullanılan alanı 1.233.042 ha olup buda tarımsal 

amaçlarla kullanılan toplam arazi içindeki oranı % 48’dir. Çayır – mera alanı % 16, 

ormanlık ve diğer alanlar % 36‘dır. İlde tarımda kullanılan kültür arazilerinin % 68’i 
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tarla ekili alan, % 3’ü sebze, % 1,5’i meyve ve bağ arazisi ve % 26’sı nadas arazisidir 

(Anonim 2018d). 

Ankara’da en çok üretimi yapılan tarla ürünleri buğday ve arpadır. Ayrıca ayçiçeği 

(yağlık ve çerezlik), fiğ, nohut, soğan, şeker pancarı, aspir, kimyonda ekilmekte ve 

üretilmektedir. İlde en çok üretimi yapılan sebzeler kavun, karpuz ve domatestir. Ayrıca 

marul, havuç, hıyar, taze fasulye de ekilmekte ve üretilmektedir. İlde en çok üretimi 

yapılan meyveler elma, vişne ve armuttur. Ayrıca kiraz, kayısı, ceviz ve dut 

üretilmektedir (Anonim 2018d). 

Ankara’nın tarımsal sulama durumu sahip olduğu tarımsal arazi varlığının 193.837 ha 

alan sulanabilir durumdadır. Sulama yapılan alanların 67.326 ha oransal değeri % 65 

devlet tarafından sulanmakta ve 36.374 ha oransal değeri % 35 halk tarafından 

sulanmaktadır (Anonim 2018d). 

3.1.4 Araştırma alanın bitki örtüsü 

Ankara’nın etrafı yüksek dağlarla kuşatıldığı için kış mevsimi soğuk, yaz mevsimi 

kuraklığım hakim olduğu iklime sahiptir. İklimsel faktörler ve coğrafi yapısı ilde ve 

etrafında orman ve step gibi farklı bitkisel grubunun oluşmasına sebep olmuştur                      

(Anonim 2018c). 

Fazla yağış almayan çukur bölgelerde ve platolarda yaygın halde bulunan step bitki 

örtüsü görülür. Bölgede görülen bitki grupları içerisinde hiç yok denecek kadar ağaçlar 

bulunur. Genel olarak dikenli halde çalılar bulunur. Otlar step bitki örtüsünün en çok 

görülen örneklerini oluşturmaktadır. Çoğunluğu küçük boyda bulunan bitkiler gruplar 

halinde ve yan yana toplulaşmıştır. Step bitki kümelerinin önde gelen çeşitleri 

böğürtlen, yabani gül, ballıbaba, kekik, sütleğen, hatmi, papatya, gelincik, yavşan otu, 

yılgın otu, yemlik otu, hardal otu, püsküllü çayır, yabani arpa, katırtırnağı, üzerlik otu, 

sorguç otu, keven, ayrık otu, kısa boylu çayırlıklar ve fazlaca bitkiden oluşmaktadır 

(Anonim 2018c). 
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Ankara’nın kuzeyinde bulunan dağlık alanlarda yağışlarda gerçekleşen artış sayesinde 

ve ilin çevresinde platolar üstünde yükselen tek halde bulunan dağlar sayesinde orman 

örtüsü meydana gelir. Bozkırlar ortasında adacıklar şeklinde görülen ormanlar, genelde 

insanlar tarafından gerçekleştirilen tahribatlardan geriye kalan korulardır. Bu tarz 

ormanlarda görülen en fazla çeşit ardıç, karaçam ve kısmen meşedir. Beynam Ormanı, 

kurakçıl orman diye isimlendirilen ormanların güzel bir örneğini teşkil eder. İlin 

kuzeyinde bulunan Kızılcahamam ilçesi yakınından başlayarak orman örtüsü 

gürleşmeye ve sık hale gelmeye başlar. Bu bölge İç Anadolu ve Karadeniz bölgeleri 

ortasında geçiş alanı olup bitki örtüsü iğne yapraklı ağaçlardan meydana gelir (Anonim 

2018c). 

3.1.5 Araştırma alanı su kaynakları 

Çalışma alanında sulama, Köy Hizmetleri Sulama Daire Başkanlığı tarafından 2008 

yılında inşaat edilen yerüstü su kaynağı olan Soğulca Köyü göletinden temin 

edilmektedir. Kişilere yerüstü sulama suyunun ulaşımı için her arazinin başında bulunan 

kendilerine ait vanalardan sağlanmaktadır. Sulama yöntemi olarak çoğunlukla 

yağmurlama ve damla sulamayı tercih etmektedirler. 
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3.2 Yöntem 

Çizelge 3.1 Çalışmada kullanılan performans göstergeleri ve gerekli veriler (Burton     

vd. 2000, Çakmak vd. 2004) 

Alan Performans Göstergesi Gerekli Veri 

S
u

 K
u

ll
an

ım
 E

tk
in

li
ğ

i 

Toplam dağıtılan sulama suyu (m
3
/yıl) Kullanıcılara dağıtılan toplam su miktarı 

Birim alana dağıtılan yıllık sulama suyu 

miktarı(m
3
/ha) 

= Sulama sistemine giren toplam su miktarı 

                   Sulama alanı 

Sulama sistemine giren günlük toplam su 

miktarı 

Sulama alanı 

Birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu 

miktarı(m
3
/ha) 

= Sulama sistemine giren toplam su miktarı 

                   Sulanan alan 

Sulama sistemine giren günlük toplam su 

miktarı 

Sulanan alan 

Yıllık su temini oranı  

= Sulama sistemine giren toplam su miktarı 

   Toplam sulama suyu ihtiyacı 

Sulama sistemine giren toplam su miktarı 

Toplam sulama suyu ihtiyacı 

Sulama Oranı=Sulanan Alan (ha) x 100 

Sulama Alanı (ha) 

Sulanan alan 

Sulama alanı 

S
o

sy
al

 v
e 

E
k

o
n
o

m
ik

 E
tk

in
li

k
 

Yatırımın geri dönüşüm oranı 

= Kullanıcılardan toplanan toplam su ücreti 

   Toplam işletme-bakım-yönetim masrafları 

Kullanıcılardan toplanan toplam su ücreti 

Toplam işletme-bakım-yönetim 

masrafları 

Bakım masrafının gelire oranı  

= Toplam bakım masrafı 

    Kullanıcılardan toplanan toplam su ücreti 

Toplam bakım masrafı 

Kullanıcılardan toplanan toplam su ücreti 

Birim alana düşen toplam işletme – bakım – 

yönetim masrafı (TL/ha)  

= Toplam işletme- bakım-yönetim masrafları 

               Sulama alanı   

Toplam işletme-bakım-yönetim 

masrafları 

Sulama alanı   

Su ücreti toplama performansı 

= Kullanıcılardan toplanan toplam su ücreti 

      Alınması gereken toplam su ücreti 

Kullanıcılardan toplanan toplam su ücreti 

Alınması gereken toplam su ücreti 

T
ar

ım
sa

l 

 E
tk

in
li

k
 

Yıllık toplam tarımsal üretim değeri (TL) 

= Her bitkiden elde edilen toplam ürün miktarı x 

Ürünün satış fiyatı 

Her bitkiden elde edilen toplam ürün 

miktarı 

Ürünün satış fiyatı 

Birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir 

(TL/ha) 

= Toplam üretim değeri 

      Sulama alanı 

Her bitkiden elde edilen toplam ürün 

miktarı 

Ürünün satış fiyatı 

Sulama alanı  

Sulanan birim alana karşılık elde edilen 

gelir(TL/ha) 

= Toplam üretim değeri 

       Sulanan alan 

Her bitkiden elde edilen toplam ürün 

miktarı 

Ürünün satış fiyatı 

Sulanan alan 

Şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde 

edilen gelir(TL/m
3
) = Toplam üretim değeri 

                          Şebekeye alınan toplam su miktarı 

Her bitkiden elde edilen toplam ürün 

miktarı, Ürünün satış fiyatı 

Şebekeye alınan toplam su miktarı 

Tüketilen birim sulama suyuna karşılık elde edilen 

gelir (TL/m
3
) = Toplam üretim değeri 

                          Toplam bitki su tüketimi 

Her bitkiden elde edilen toplam ürün 

miktarı, Ürünün satış fiyatı 

Toplam bitki su tüketimi (ETc) 
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4. ARAŞTIRMA BULGULARI  

Araştırma alanında elde edilen bulgular su kullanım etkinliği, sosyal ve ekonomik 

etkinliği ve tarımsal etkinliğin belirlenmesi başlıklar altında açıklanmıştır. Araştırmada 

kullanılan performans göstergelerine ilişkin hesaplamalar çizelge 4.1’de hesaplanmıştır. 

Performans göstergelerinin sınıflandırılması ise çizelge 4.2’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.1 Tez çalışmasında değerlendirilen performans indeksleri ve hesaplamalar  

1 Birim Alana Dağıtılan Yıllık Sulama Suyu Miktarı  1991352 m
3
 

930 ha 

2.141,24 m
3
/ha 

2 Birim Sulanan Alana Dağıtılan Yıllık Sulama Suyu 1991352 m
3
 

400 ha 

4.978,38 m
3
/ha 

3 Yıllık Su Temin Oranı 1991352 m
3
 

1692650 m
3 

1.18 

4 Sulama Oranı  400 X 100 

   930 

%43 

5 Yatırımın Geri Dönüşüm Oranı 70.000 TL 

25.000 TL 

2.8 

6 Bakım Masrafının Gelire Oranı  15.000 TL 

70.000 TL 

0.21 

7 Birim Alana Düşen Toplam İşletme - Bakım – Yönetim 

Masrafı 

25.000 TL 

930 ha 

26,88 TL/ha 

8 Su Ücreti Toplama Performansı  70.000 TL 

70.000 TL 

1 

9 Birim Sulama Alanına Karşılık Elde Edilen Gelir 4.295.200 TL 

930 ha 

4.618,50 TL/ha 

10 Sulanan Birim Alana Karşılık Elde Edilen Gelir 4.295.200 TL 

400 ha 

10.738 TL/ha 

11 Şebekeye Alınan Birim Sulama Suyuna Karşılık Elde 

Edilen Gelir 

4.295.200 TL 

1.991.352 m
3
 

2,16 TL/m
3
 

12 Tüketilen Birim Sulama Suyuna Karşılık Elde Edilen 

Gelir 

4.295.200 TL  

1.673.250 m
3
 

 

2,57 TL/m
3 
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4.1 Su Kullanım Etkinliğinin Belirlenmesi  

Haymana Soğulca Sarıkaya Kooperatifi’nde suyun kullanım etkinlik 

değerlendirmesinde kullanılan performans indekslerine ilişkin bölümlendirme kriterleri 

çizelge 4.1’de gösterilmiştir. 

Çizelge 4.2 Tez çalışmasında performans indekslerinden bazılarının sınıflandırılması  

        (Sönmezyıldız 2012) 

Göstergeler Zayıf Kabul 

edilebilir 

Memnun 

edici 

İyi Açıklama 

Sulama 

oranı 
<30 30–40 40–50 >50 

Sulanan alanın sulama 

alanına oranı 

Su ücreti 

toplama 

performansı 

<40 40–60 60–75 >75 

Kullanıcılardan alınması 

gereken su ücretinin % si 

olarak toplanan su ücreti 

Yatırımın 

geri 

dönüşüm 

oranı 

<40 40–60 60–75 >75 

Toplam İşletme bakım 

yönetim masraflarının % si 

olarak kullanıcılardan 

toplanan su ücreti 

 

4.1.1 Toplam dağıtılan sulama suyu  

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde 2016 yılında dağıtılan sulama suyu 

1.991.352 m
3
/yıl

 
olarak bulunmuştur.  

Toplam dağıtılan sulama suyu Nalbantoğlu ve Çakmak (2006), Akıncı Sulama 

Birliği’nde 1998-2004 yıllarına ait olarak 7.365.000-10.747.000 m
3
 /yıl, Cin (2016), 

Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde 738.000 m
3
 / yıl olarak 

bulmuşlardır. 
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4.1.2 Birim alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı  

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde su kullanım etkinliğinden olan 

birim alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı hesaplanmasında, sulama sistemine 

giren toplam su miktarı sulama alanına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de 

birinci satırda belirtildiği gibi 2.141,24 m
3
/ha hesaplanmıştır. 

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2006), Akıncı Sulama Birliği’nde 1998-

2004 yıllarına ait olarak 8,11-10,54 m
3
/ha, Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören 

Sulama Kooperatifi’nde 10.542,8 m
3
/ha olarak bulmuşlardır.  

4.1.3 Birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde su kullanım etkinliğinden olan 

birim sulanan alana dağıtılan yıllık sulama suyu miktarı hesaplanmasında, sulama 

sistemine girişi gerçekleşen toplam su miktarının sulanan alana bölünmesi ile 

hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de ikinci satırda belirtildiği gibi 4.978,38 m
3
/ha 

hesaplanmıştır. 

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2007), Akıncı Sulama Birliği’nde 1998-

2004 yıllarına ait olarak 7,68-16,15 m
3
/ha, Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören 

Sulama Kooperatifi’nde 14.760m
3
/ha olarak bulmuşlardır. 

4.1.4 Yıllık su temini oranı 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde su kullanım etkinliğinden olan 

yıllık su temini oranı hesaplamasında, 2016 yılında sulama sistemine giren toplam su 

miktarının aynı yıldaki toplam sulama suyu ihtiyacına bölünmesi ile hesaplanmıştır. 

Çizelge 4.1’de üçüncü satırda belirtildiği gibi 1.18 hesaplanmıştır.  
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Toplam sulama suyu ihtiyacına göre, su temini oranın 1’e eşit olması ihtiyaç düzeyinde 

suyun saptırıldığını, değerin 1’ den büyük olduğunda ise ihtiyaçtan fazla su verildiğinin, 

değerin 1’den küçük olması durumunda ise ihtiyaçtan az su verildiğini göstermektedir 

Beyribey vd. (1997), Tanımdan yola çıkarak yıllık su temini oranı 1,18 sonucu 1 

değerinin üzerindedir ve sulama şebekesine fazla su saptırıldığını göstermektedir. 

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2007), Akıncı Sulama Birliği’nde 1998-

2004 yıllarına ait 1.55-1.98, Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören Sulama 

Kooperatifi’nde 1.72 bulmuşlardır. 

Çizelge 4.3 Çalışma alanında bitki su ihtiyaçları 

Bitki ETc 

(mm) 

Toplam 

Yağış(mm) 

Etkili 

Yağış(mm) 

Sulama Suyu 

İhtiyacı(mm) 

Bitki Su 

Tüketimi(mm) 

Buğday 399,1 374,4 352,8 245,9 240 

Ayçiçeği 628,1 374,4 352,8 505,1 500 

Kuru 

Soğan 

725,2 374,4 352,8 597 594,9 

Yonca 1.075 374,4 352,8 920,7 915 

Çerezlik 

Kabak 

465,1 374,4 352,8 356 355 

 

4.1.5 Sulama oranı 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde su kullanım etkinliğinden olan 

sulama oranı hesaplanmasında, sulanan alanın sulama alanına bölünmesi ile 

hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de, dördüncü satırda belirtildiği gibi % 43 hesaplanmıştır. 

DSİ tarafından yapılan sulamalarda uzun yıllar ortalaması sulama oranı %65 tir 

(Anonim 2018 a). Araştırma alanında, sulama alanının yaklaşık yarısında kuru tarım 

yapılması, iş gücü yetersizliği, yeterli girdi temin edilememesi gibi nedenlerle 

sulanamamaktadır. Bu sonuca göre sulama oranı ülke ortalaması altında kalmaktadır. 
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Bu hesaplamaları Çakmak ve Beyribey (2003), Sakarya Havzası Sulamalarında Sistem 

Performansının Değerlendirilmesi çalışmasında 1999-2000 yıllarına ait % 15-94 olarak, 

Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde % 71.4 olarak 

bulmuşlardır. 

4.2 Sosyal ve Ekonomik Etkinliğin Belirlenmesi 

4.2.1 Yatırımın geri dönüşüm oranı 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde yatırımın geri dönüşüm oranı 

hesaplanmasında, kullanıcılardan toplanan toplam su ücretinin toplam işletme – bakım – 

yönetim masraflarına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de beşinci satırda 

belirtildiği gibi % 280 olarak hesaplanmıştır. 

Su ücreti çiftçilerden dönüm başına alınmakta olup buda hem toplanan ücretin az 

olmasına hem de suyun fazla kullanılmasına sebep olmaktadır. Bunun dönüm başına 

değil kullanılan suyun m
3
 bazında ücretlendirilmesi gerekmektedir. 

Çizelge 4.2’de belirtilen yatırımın geri dönüşüm oranı % 75’ten fazla olduğunda iyi 

olarak nitelendirilmektedir. Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde % 280 

bulunmuş ve bu değer yaklaşık 4 katı değerinde olup iyi olarak nitelendirilmektedir. 

Bu hesaplamaları Sönmezyıldız (2012) Eskişehir Beyazaltın Köyü’nde % 530, Cin 

(2016), Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde % 500 olarak bulmuşlardır. 

4.2.2 Bakım masraflarının gelire oranı 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde bakım masraflarının gelire oranı 

hesaplanmasında, sulama şebekelerinde toplam bakım masraflarının kullanıcılardan 

toplanan toplam su ücretine bölünmesi ile hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de altıncı satırda 
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belirtildiği gibi % 21 olarak hesaplanmıştır. Kooperatifte bakım ihtiyaçlarının kolay bir 

şekilde karşılandığını gösteren bir değerdir. 

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2007) Akıncı Sulama Birliği’nde 1998-2005 

yıllarına ait % 2,51-10,82 olarak, Cin (2016) Ankara Beypazarı Başören Sulama 

Kooperatifi’nde % 14 olarak bulmuşlardır. 

4.2.3 Birim alana düşen toplam işletme-bakım-yönetim masrafı 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde birim alana düşen toplam işletme 

bakım yönetim masrafı hesaplanmasında, sulama şebekesinde toplam işletme bakım 

yönetim masrafının sulama alanına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de yedinci 

satırda belirtildiği gibi 26,88 TL/ha hesaplanmıştır.  

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2007) Akıncı Sulama Birliğinde 22,53 – 

108,61 $/ha, Cin (2016) Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde 10 TL/ha 

olarak bulmuşlardır. 

4.2.4 Su ücreti toplama performansı 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde su ücreti toplama performansı 

hesaplanmasında, sulama şebekesinde söz konusu yıla ilişkin toplanan su ücretinin, aynı 

yıla ilişkin alınması gereken su ücretine bölünmesi ile hesaplanmıştır. Haymana 

Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde toplanan ücretin yeterli ve çiftçi için yeterli 

miktarda su verildiği belirtilmiştir. Çizelge 4.1’de sekizinci satırda belirtildiği gibi 

%100 hesaplanmıştır. 
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4.3 Tarımsal Etkinlik 

4.3.1 Yıllık toplam tarımsal üretim değeri 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde 2016 üretim sezonu sonunda 

toplam tarımsal üretim değeri, her bir bitkiden elde edilmiş olan toplam üretim miktarı 

ile ürünlerin satış fiyatı çarpılarak belirlenmiştir. Sulanan alanlardan 2016 yılına ilişkin 

üretim sonuçları göz önüne alınarak hesaplanan tarımsal üretim çizelge 4.4’de 

verilmiştir. 

Çizelge 4.4 2016 üretim sezonu toplam üretim ve fiyat tablosu 

Bitki Türü Ekim 

alanı(da) 

Verim 

(kg) 

Üretim 

miktarı 

(kg) 

Satış fiyatı 

(TL/kg-adet) 

Gelir 

(TL) 

Buğday 2.000 650 1.300.000 0,95 1.235.000 

Kuru 

Soğan 

800 5.000 4.000.000 0.50 2.000.000 

Ayçiçeği 

çerezlik 

700 200 140.000 4 560.000 

Ayçiçeği 

yağlık 

150 160 24.000 2,30 55.200 

Çerezlik 

kabak 

50 100 5.000 11 55.000 

*Yonca 300 400 x 5 600.000 1 adet balya 

13TL 

390.000 

Toplam 4.000    4.295.200 

 

Yonca bitkisinde yörede uygun şartlar sağlandığında iklim, gübreleme, sulama gibi 5-7 

biçime kadar yonca bitkisinden ürün alınabilmektedir. 2016 üretim sezonunda 5 biçim 

alınmıştır. Her biçimde ortalama olarak 400 kg/da kuru ot alınmıştır. 300 dekar alandan 
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dekar başına 5 biçimden toplamda 2.000 kg kuru ot sağlanmıştır. Sezon sonunda 

600.000 kg kuru yonca otu sağlanmış olup satışı balya şeklinde olmaktadır. Her bir 

balya ortalama 20 kg olacak şekilde yapılmaktadır. Balyaların tanesi 13 TL’den 

satılmaktadır. 

4.3.2 Birim sulama alanına karşılık elde edilen gelir 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde birim sulama alanına karşılık elde 

edilen gelir hesaplanmasında, toplam üretim değerinin sulama alanına bölünmesi ile 

hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de dokuzuncu satırda gösterildiği gibi 4.618,50 TL/ha 

hesaplanmıştır.  

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2007), Akıncı Sulama Birliğinde 364,81- 

557,81 $/ha, Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde 33.985,04 

TL/ha, Sönmezyıldız (2012), Eskişehir Beyazaltın Köyü’nde 9.386,69 TL bulmuşlardır. 

Diğer çalışmalara oranla kooperatifte bu sonuç geride kalmaktadır. Üretim değerinin 

düşük olması sulanan alanın yarısında buğday ekili olması, piyasa değerinin arz-talep 

dengesinden dolayı düşük olması ve sulama alanın yaklaşık yarısının sulanan olması 

olarak söylenebilir.  

 

4.3.3 Sulanan birim alana karşılık elde edilen gelir 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde sulanan birim alana karşılık elde 

edilen gelir hesaplamasında, toplam üretim değerinin sulanan alana bölünmesi ile 

hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de onuncu satırda gösterildiği gibi 10.738 TL/ha 

hesaplanmıştır. 

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2007) Akıncı Sulama Birliğinde 1.454,29- 

2.970,46 $/ha, Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde 

47.579,06 TL/ha bulmuşlardır. 
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4.3.4 Şebekeye alınan birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde şebekeye alınan birim sulama 

suyuna karşılık elde edilen gelir hesaplamasında, toplam üretim değerinin şebekeye 

alınan toplam su miktarına bölünmesi ile hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de on birinci 

satırda gösterildiği gibi 2,16 TL/m
3
 hesaplanmıştır.  

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2007), Akıncı Sulama Birliğinde 0.106- 

0.196 $/m
3
, Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde 3,22 

TL/m
3
, Sönmezyıldız (2012) Eskişehir Beyazaltın Köyü’nde 2,18 TL/ha bulmuşlardır. 

Diğer çalışmalarla benzer bir değere ulaşılmıştır. 1 m
3
 sulama suyu çiftçilere 2,16 TL/ha 

gelir getirmektedir. Bu değerin ileri üretim sezonlarında yükselmesi isteniyorsa tarım 

arazilerinde piyasada ekonomik değeri yüksek ürünlerin üretimine önem verilmelidir.  

4.3.5 Tüketilen birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifi’nde tüketilen birim sulama suyuna 

karşılık elde edilen gelir hesaplamasında, toplam bitkisel üretim değerinin toplam bitki 

su tüketimine bölünmesi ile hesaplanmıştır. Çizelge 4.1’de on ikinci satırda gösterildiği 

gibi 2,57 TL/m
3
 hesaplanmıştır.  

Bu hesaplamaları Nalbantoğlu ve Çakmak (2007), Akıncı Sulama Birliği’nde 1.348-

2.887 $/ m
3
, Cin (2016), Ankara Beypazarı Başören Sulama Kooperatifi’nde 6,88 

TL/m
3 

bulmuşlardır. 
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Çizelge 4.5 Tüketilen birim sulama suyuna karşılık elde edilen gelir 

Bitki Türü Toplam 

üretim (kg) 

Satış fiyatı 

(TL/kg-

adet ) 

1adet balya 

20kg 

Yıllık toplam 

üretim değeri 

(TL) 

Toplam bitki su 

tüketimi (m
3
) 

Buğday 1.300.000 0,95 - 1.235.000 480.000 

Ayçiçeği 

çerezlik 

140.000 4 - 560.000 350.000 

Ayçiçeği 

yağlık 

24.000 2,30 - 55.200 75.000 

Kuru 

Soğan 

4.000.000 0,50 - 2.000.000 476.000 

Çerezlik 

kabak 

5.000 11 - 55.000 17.750 

Yonca 600.000 1 adet 

balya 13 

TL 

6.000 390.000 274.500 

Toplam    4.295.200 1.673.250 
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5. SONUÇ 

Sulama performans değerlendirme çalışmaları temelinde sulama sistemlerinin 

işletiminin iyileştirmek, sistemin genel durumunu değerlendirmek, kısıtlı durumları 

belirlemek, zamanla değişen faktörleri değerlendirmek, çeşitli kısıtlamaları belirlemek 

için yapılmaktadır. Bu çerçevede bakıldığında Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama 

Kooperatifi’nde değerlendirmeler diğer çalışmalarla karşılaştırıldığında genel anlamda 

yakınlıklar göstermiştir. 

Yıllık su temini oranı 1.18 çıkmıştır. Bu sonuçtan sulama alanına % 18 fazla su 

saptırıldığı anlaşılmaktadır. Gereğinden fazla sulama suyu sisteme saptırılmasının en 

başta gelen nedeni olarak planlı su dağıtımının gerçekleştirilememesi, sulama 

şebekesinde gerçekleşen su kayıpları, toplanan su ücretlerinin m
3
 üzerinden değil alan 

bazında su ücreti alınması ve bilinçsiz şekilde gerçekleştirilen sulama yapılmasıdır. 

Haymana Soğulca Sarıkaya Sulama Kooperatifinde sulama oranı % 43 çıkmıştır. Bu 

değer sulama performans çalışmaları ve ülkemiz genelinde uzun yıllar ortalaması % 65 

olan değerin altındadır. Düşük olan bu değer ülke genelinde olduğu gibi parçalı araziler, 

su kaynağından uzak araziler ve yetersiz alt yapıdan kaynaklanmaktadır. 

Sulama kooperatifinde sulama şebekesinde alınan birim suyuna karşılık gelir 2,18 

TL/m
3
 ve tüketilen sulama suyuna karşılık gelir 2,57 TL/m

3
 bulunmuştur. Bu sonuçlar 

diğer çalışmalar ile karşılaştırıldığında düşüktür, bunun sebebi arazinin yarısında 

buğday bitkisinin ekilmesinden kaynaklıdır. Buğday bitkisi ülke genelinde en çok ekilen 

bitkidir bu sebepten dolayı arz-talep dengesinden dolayı piyasada düşük fiyattan 

satılmaktadır. 

Yatırım geri dönüşüm oranı % 280 olarak bulunmuştur. Buda alanda sulama ile yapılan 

yetiştiriciliğin tarımsal olarak ekonomik anlamda karlı olduğunu gösterir. Ancak suyun 

daha verimli kullanılması ve gereksiz yere su kullanılmaması için dönüm bazında 

toplanan su ücretinin kullanılan su bazında yani m
3
 bazında alınması gerekmektedir. Bu 
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sayede hem daha fazla su ücreti toplanmış olur hem de gereksiz yere sulama suyu 

kullanımından kaçınılmış olur. 

Sulu tarım yapılacak alanlarda bitki deseni ve bitkinin gelişimi iyi bilinmeli suya en çok 

ihtiyaç olduğu zamanlarda sulama yapılmalı ve böylece maksimum verim alınmış olur. 
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