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Yasal Not: 
2021 Kibele Projekt Danışmanlık Limited Şirketi tüm 
hakları saklıdır. 

Bu doküman Kibele Projekt Danışmanlık Limited 
Şirketi’nin danışmanlık faaliyetleri kapsamında, kişisel 
kullanıma yönelik olarak ve bilgi için hazırlanmıştır. 
Bu dokümana dayalı herhangi bir işlem yapılması 
tarafımızdan öngörülen bir husus değildir. Belirtilen 
görüşler sadece bizim güncel görüşlerimizdir. Bu 
raporda yer alan bilgileri makul bir esasa dayalı olarak 
güncelleştirirken, bu konuda mevzuat, uygunluk veya 
diğer başka nedenlerle amaca uygunluk tam olarak 
sağlanmamış olabilir. Bu rapor kamuya açık bilgilere 
dayalıdır. Doğru veya tamam olmayan hiçbir beyan 
yapılmamıştır. Eğer bu noktada bir sorunuz varsa 
arastirma@kibeleprojekt.com’a iletebilirsiniz.
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Su tarımsal girdi anlamında oldukça önemli bir kaynak ve hayatın da önemli bir unsurudur. Su 
söz konusu olduğunda sektörler arasında ciddi bir rekabet gözlenmektedir. Çünkü kaynak oldukça 
kısıtlı, ihtiyaç ise oldukça fazladır. Tarım, Dünya’da en çok tatlı suyun kullanıldığı sektördür. Tarımsal 
su kullanımı da ülkemizde son dönemde oldukça gündemde bir başlıktır. Artan su yatırımlarına 
rağmen, kuraklık hala toplumun gündeminde önemli bir yer tutmaya devam etmektedir. Bu oranı 
sektörel su kullanımı grafiğinden inceleyebilirsiniz.

Nüfusun gelecekte artacak olması ve benzeri sebeplerle tarımsal üretimde artış beklentisi 
mevcuttur. Tabi ki bu artış aynı zamanda su ihtiyacını da arttıracaktır. Elbetteki diğer sektörlerin de 
su ihtiyacı artacak ve ciddi miktarda tasarruf bir ihtiyaç haline gelecektir. Bu tasarruf ihtiyacında 
tarım sektörü oldukça öne çıkacaktır. Zira sektörel su kullanım grafiğine baktığımızda tatlı suyun en 
çok kullanıldığı alan tarımdır.  Bu yüzden tarımda su kullanımı ve verimlilik önümüzdeki on yılda en 
çok konuştuğumuz başlıklardan biri olacaktır. Bu noktada bir araştırma yaparak varolan durumu, 
sorunları ve çözümleri ortaya koymak istedik.1

Araştırmada öncelikle literatür taramasından faydalandık.  Sulama ile ilgili dünyada  ve ülkemizde 
genel tartışma konuları ve sorunları üzerine araştırma yaptık. Ardından İmeceMobil’in kullanıcı 
datasına rastgele seçim metodu ile sorular yönelttik. Bu sorular sonucu elde ettiğimiz kanaatleri 
uzmanlara danışarak doğruluk analizi gerçekleştirdik ve bir karşılaştırma yaptık. Ardından yine 
rastgele erişim metoduyla bazı üreticilerle birebir görüşmeler gerçekleştirdik. Bütün bunlar bu 
raporu diğer emsallerinden ayıran bir noktadır. Anket esnasında kullandığımız demografik zemini, 
demografik veri grafiğimizden inceleyebilirsiniz. Anket ülkemizin 81 ilinden 1100 çiftçiye uygulanmıştır. 

Grafik 1 - Dünya’da ve Türkiye’de Suyun Sektörel Kullanımı

Dünya Grafiği Türkiye Grafiği

Evsel Kullanım; 12

3Dünya’daki Sektörel Dağılım Grafiği: Kaynak: Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü,
Türkiye’deki Sektörel Dağılım Grafiği: Kaynak: Tema

Evsel Kullanım; 11

Gıda Tarım; 
69
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Gıda Tarım; 
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Grafik 2 - Araştırmanın Demografik Altyapısı

Yaş Cinsiyet İşletme Dağılım

Erkek; 81.6

Kadın; 
18.4

Bitkisel Üretim 
Tesisi; 56.727

Hayvansal Üretim 
Tesisi; 7.81118-24; 865+; 11

35-44; 26

25-34; 21
45-54; 34

1Softtech Ventures kurum içi girişimi İmeceMobil’in talebi doğrultusunda Kibele Projekt olarak bu çalışmayı gerçekleştirdik.
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Araştırma için gerçekleştirdiğimiz ankette öncelikle üreticilerimizin gündemde olan kurallık konusuyla 
ilgili düşüncelerini öğrenmek istedik. Üreticilerimizin kuraklık hakkındaki anket sorumuza verdikleri 
cevabı Soru-2’nin aşağıdaki grafiğinden inceleyebilirsiniz.:  

Tarımsal Su Kullanımı konusunda tespit ettiğimiz sorunlar  ise şunlardır.

Soru 2

Yaşadığınız bölge tarımsal kuraklıktan ne ölçüde etkileniyor?
a)Herhangi bir etkisini 

görmüyorum; 11.8

b)%25’in altında verim 
kaybına yol açıyor; 16.5

d)Artık bu konuda ciddi 
desteğe ihtiyacımız var; 

34.9

c)Ciddi verim 
kaybına neden oluyor; 

36.8

1. Çiftçiler Damla Sulama Yatırımı Yap(a)mıyorlar

Grafik 3’te özellikle çevre konusunda çalışmalarıyla tanınan TEMA Vakfı’nın sulama sistemleri konusunda 
paylaşmış olduğu veriyi; ve basınçlı sulama sistemleri sektörünün derneği olan BASUSAD’ın konuyla 
alakalı paylaştığı verileri inceleyebilirsiniz. İki veri arasında ciddi farklılıklar bulunmaktadır.

Grafik 3 - Türkiye’de Sulama Sistemlerin Dağılımı

BASUSADTEMA

Damla ; 1 Damla; 5
Yağmurlama; 17 Yağmurlama; 20

Salma Sulama; 
82

Salma Sulama; 
75
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Soru 1

Hangi tip sulama kullanıyorsunuz?
d) Otomasyonlu 

Sulama; 0.1

a)Salma 
Sulama; 24.4

b)Yağmurlama; 
29.2

c)Damlama;
 46.3

Yaptığımız çalışmada elde ettiğimiz rakamlar, Türkiye’de sulama sistemlerinin dağılımı grafiğindeki 
rakamlardan oldukça farklıdır. Çünkü anket çalışmamızı gerçekleştirdiğimiz katılımcılar genç çiftçilerdir 
ve genç çiftçilerin tarım teknolojilerine adaptasyonu gerçekleşmiştir. Bunun en büyük delili bu üreticilerin 
İmeceMobil kullanıcısı olmalarıdır. Gençleşen çiftçi nüfusu ile birlikte vahşi sulama yerine kontrollü 
sulama sistemlerine olan yatırımların artacağını göreceğiz. Buna rağmen, anket çalışmamızda elde 
ettiğimiz çeşitli nedenler ve özellikle de finansal gerekçeler göstermiştir ki bazı üretici gruplarımız 
kontrollü sulama sistemlerine yatırım yapmayı planlamamaktadır. Bu yüzden yaptığımız çalışmada 
damla sulama kullanmadığını beyan eden çiftçilere neden kullanmama sebeplerini sorduk:

Soru 3

Sulama konusunda yeni yatırımlar yapmıyorum çünkü:

c)Sulama teknolojilerine 
güvenmiyorum; 5.6

a)İmkanlarım 
bence yeterli; 

32.3

b)Finansmanım yok; 
62.1

Yaptığımız araştırmada üreticilerimizin beyan ettiği sulama sistemleri kullanımı Soru-1 grafiğinden 
incelenebilir: 

Grafikte görüldüğü üzere, araştırmamıza katılan çiftçilerin %62’si yatırım yapmama sebepleri olarak 
finansal yetersizliği gerekçe göstermişlerdir. %5.6’lık bir kitle sulama teknolojilerine güvenmediğini 
belirtirken, katılımcıların %32’si ise bu tarz bir yatırıma ihtiyaç duymadıklarını belirtmişlerdir. Elde 
ettiğimiz verilerin ışığında ulaştığımız sonuca göre; son dönemde sulama yatırımları için verilen 
destek ve hibelere rağmen basınçlı sulama sistemleri halen finansal açıdan erişilebilirliği zor olan 
teknoloji konumundadır. Bunun sebeplerini sorduğumuz sayın Bertan Balçık “Türkiye’de özellikle açık 
kanal ve kanalet tarzı sulama sistemleri tarlalara geliyor. Bu sistemlerde %40’lık bir su kaybının yanı 
sıra kirlilikte oluyor damla sulama sistemleri için gerekli yatırımı yapmanın önüne bir de filtrasyon 
maliyetleri ekleniyor. Bu da sorun yaratıyor ifadesini kullandı.” Bu soruyu bir de Netafim Türkiye’den 
Okan Başaran’a yönelttik: “Büyük araziler için bu geçerli olmasa da 5-6 dönümlük tarlalar için bu ciddi 
bir sıkıntı olabilir.” notunu düştü.
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Araştırmamıza katılan çiftçilerin neredeyse üçte biri yeni yatırım ihtiyaçlarının olmadığını beyan 
ettiler. Derinlemesine görüşmeler yaptığımızda buna dair farklı sebeplerin olduğunu gördük. Kimileri 
hali hazırda damla sulama sistemleri kullandıklarını söylediler. Ancak çoğunlukla yeni teknolojilerin 
faydasına inanmama, susuz tarım gerçekleştirme gibi gerekçelendirmeler yaptılar. Bununla birlikte 
bizim seçtiğimiz örneklem, ülkemiz çiftçi nüfusunun yaş ortalamasının altında olan genç çiftçilerden 
oluşuyor. Çalışmamızda elde ettiğimiz veriler genç çiftçilerin basınçlı sulama sistemlerine yöneleceğini 
göstererek, geleceğe dair umutlarımızı da artırdı.

2. Çiftçiler Danışmanlık Almıyor

Sulama aslında bitki sağlığı açısından oldukça hayati bir öneme sahip olmasına rağmen çiftçilerin bu 
konuda danışmanlık hizmeti almadığını gözlemledik. Elde ettiğimiz cevapların tutarlılığından emin 
olabilmek için katılımcılarımıza bu konuyla ilgili iki adet soru yönelttik.

Soru 4

Sulama konusunda danışmana ihtiyacım yok çünkü:

c)Tecrübem var; 
49.1

a)Ziraat mühendisi ile 
çalışıyorum; 14.1

d)Gerek görmüyorum;
 20.5

b)İmeceMobil ile 
çalışıyorum; 16.3
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Soru 5

Sulama programınızı neye göre belirliyorsunuz?

a)Yılların 
tecrübesi; 

38.9

d)Elimdeki 
imkanlar 

çerçevesinde 
şekilleniyor;

49.1

b)Danışmanım var; 4

c)İmeceMobil servisini 
kullanıyorum; 8

Uzmanlarımıza saha gözlemleri hakkında sorduğumuz sorular ise birkaç nokta oldukça dikkatimizi 
çekti. Ayrıca derinlemesine görüşme yaptığımız çiftçiler de bu sonuçları doğrular nitelikte konuştular.                          
Bu yaptığımız tespitler şunlardır:
 
a) Geçmişte yaşanan acı tecrübeler nedeniyle ziraat mühendislerine güvenilmemesi ihtimali söz konusu 
olabiliyor. Bazı ziraat mühendislerinin geçmişte ürettikleri yanlış reçeteler sebebiyle, üretici danışmanlık 
almaya artık sıcak bakmayabiliyor.

b) Tarımsal üretimin finansal okuryazarlık alanında yaşanan problemler ve üreticinin direkt ve hızlı bir şekilde 
sonuç almaya odaklanması nedeniyle yaşanan acelecilik yüzünden danışmanın çözümü etkili olsa da emek 
yok oluyor ve danışmanlık bir işe yaramamış oluyor.

3. Devlet Yatırımlarının Yer Yer Yetersiz Kalıyor Olması

Dünya’da çok hızlı bir biçimde yapılan sulama yatırımları ve su taşıma sistemleri yeraltına indiriliyor. Bunun 
sebebi ise özellikle su yüzeyinde yapılan kanalların buharlaşmalar nedeniyle verimsiz sistemler olmasıdır. 
Türkiye’de halen daha klasik sistem ve kanaleti sistemlerin su taşıma hatlarının çoğunlukla kullanıldığını 
görüyoruz.

Çözüm Önerileri

Sorunlardan sonra genel olarak önerilen çözümlere dair de bir inceleme gerçekleştirdik. Literatürde ortaya 
konan çözüm önerileri genelde şunlardır:

•  Sulama miktarı ve zamanı konusunda teknolojik çözümlerin yaygınlaştırması gerekmektedir.
•  Sulamada akılcı su tarifesi uygulanarak su kullanıcılarının katılımı arttırılmalı,
•  Yasal düzenlemelerin uygulanması sağlanmalı,
•  İşletme ve bakım hizmetlerinin sıklığının arttırılmalı,
•  Suyun tarlaya ulaştırılacağı hatları yer altına inşa ederek buharlaşma ve diğer kayıpların en aza indirilmeli,
•  Damla sulama gibi basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı yaygınlaştırılmalı,
•  Su dağıtım planlaması ve sulamanın sağlanması,
•  Sulama konusuna yön veren kamu birimlerinin modern teknoloji konusunda eğitilmeli,
•  Performansı en üst düzeye çıkarmak için sulama sistemlerinin hibe ve teşviklerle yaygınlaştırılmalı,
•  Ürünlerin ve diğer tarımsal planlamaların dikkatle takip edilerek suyun verimliliğinin kontrol edilmesi, pek 
çok kaynağın ve uzmanın bulduğu teknik çözümleri oluşturmaktadır.



İmeceMobil Sulama Servisi Nedir?

İmeceMobil Sulama Servisi uydu destekli bir servistir. Üreticilerin bulunduğu konuma, iklim koşullarına, 
toprağımızın yapısına göre özel olarak hesaplanan sulama miktarını üreticilere düzenli olarak iletir. Uydu 
desteği ile gün gün bulunduğunuz konumdaki neme , buharlaşmaya, sıcaklıklara göre hesaplamalar 
yapılarak sizlere ürünleriniz için gerekli sulama miktarı tahmini düzenli olarak sağlanır ve güncellenir. 
Sulama servisi ekimden hasat dönemine, son don tarihinden ilk don tarihine kadar sulama bilgisini 
sulama takvim bilgisi ile gün ve gün sizlere sunmaktadır. 

125 – Bitki Çeşidi üzerinde geliştirdiği formüllerle

%40 – Su ve Enerji Tasarrufu

%25 – Verim Artışı

sağladığı tespit edilmiştir. Bu yönüyle ücretli bir servis olsa dahi çiftçinin danışman masrafını düşürmekte 
ve yaptığı tasarruf ve arttırdığı verimle üreticiye kazanç sağlamaktadır.

Sistemin kuruluşunda danışmanlık hizmeti gerçekleştiren Prof. Dr. Ali ÜNLÜKARA İmeceMobil’in   
çözümünü şöyle anlatıyor: 

“Aslında bizim yaptığımız iş koordinatlar aracılığıyla çiftçinin yerini tespit ediyoruz. İmeceMobil bu 
veriyle bitkinin su tüketiminin temel değeri olan bir değeri alıyor. Biz de dünyanın kabul ettiği bazı 
değerleri referans alarak kendi algoritmamızda bitkinin ne miktarda suya ihtiyaç duyacağını tahmin 
ediyoruz. Çiftçinin bulunduğu yerin meteoroloji istasyonları aracılığıyla takip ediyoruz ve süreci 
güncelliyoruz. Yani eğer çiftçiye sonraki sulaman 10 gün sonra dediysek ve yağmur yağdıysa 12 gün 
sonra sulamanı gerçekleştir diyerek bu süreci düzenli takip ediyoruz ve bilgi veriyoruz.” Yani aslında 
İmeceMobil’in Sulama Servisi gerek sağladığı tasarruf gerekse sağladığı diğer olanaklarıyla aslında 
özellikle danışmanlık hizmetinden yararlanmayı tercih etmeyen ya da yararlanamayan üreticiler için 
oldukça önemli bir alternatif oluşturuyor.

7

İmeceMobil Nedir? 

İmeceMobil ücretsiz olarak konuma özgü hassas hava tahminleri,
zirai bildirimler, uzmana sor, gelir/gider hesaplama, kampanyalar,
tarımsal haberler, hal borsa fiyatları, finansal başvurular ve
TÜRİB ELÜS piyasa bilgileri gibi bir çok özelliği sunan ücretsiz
bir mobil uygulamadır. Ayrıca, özel servisler altında “Gübreleme
Servisi” ve “Uydu Destekli Sulama Servisi” de yer almaktadır.

https://imecemobil.com.tr/

3
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Grafik 4’te sizlere İmeceMobil’in yapacağı tasarrufun boyutlarını gözler önüne sermek istedik. Yaptığımız 
hesaplamada ülkemizdeki tüm çiftçiler tarımsal sulama konusunda bu servisten yararlanırsa yaklaşık 
18.000.000 bin m3 su tasarrufu sağlanmaktadır. Bu da neredeyse Keban Barajı’nın yıllık işleme yaptığı 
su kapasitesi ve yıllık Türkiye’nin evsel su kullanımı kadar su demektir.

Yaptığımız bu değerlendirmenin sonucunda elde ettiğimiz en büyük çıkarım bize şunu göstermiştir : 
Tarımdaki insanı önemsediğimiz ve onun ihtiyaçlarına değer vererek tasarladığımız hiçbir çözüm 
önerimiz günün finalinde tarımdaki suyun verimli kullanılması sağlamayacaktır. Zira son karar her 
zaman insana aittir. Doğa ile dost, su tasarrufu gerçekleştirebilen tarımsal üretimin tek yolu insan 
faktörüne yapılacak yatırımdır.Buna rağmen tarımsal sulamadaki kamusal yatırımların, sulama 
sistemlerin geliştirilmesinin ve diğer teknik konulardaki buluşlar önemsiz olduğu düşünülmemelidir. 
Değerlendirmelerimize göre, bu sorunu en iyi çözecek yol; insanların sorunlarını anlayarak, insanlarla 
birlikte topyekun bir tasarım yapmak ve o tasarımı uygulamaktır.

Grafik 4 - Tarımda Kulanılan Toplam Su Miktarı

Tablo 3 - Türkiye’de  Yıllık Evsel Su Tüketimi

Tablo 4 - Keban Barajı Kullanılabilir Su Hacmi

Türkiye kişi başı günlük su tüketimi: 

Min. işletme seviyesi su hacmi:    

217 lt

17.074.200 bin m3

18.011.000 lt

31.001.600 bin m3

6.574.015 bin m3

13927400 bin m3

Türkiye toplam (83 milyon kişi) günlük kişi su tüketimi:

Max. işletme seviyesi su hacmi: 

Türkiye toplam (83 milyon kişi) yıllık su tüketimi: 

Kullanılabilir su hacmi: 31.001.600 - 17.074.200:

Toplam Tarımsal 
Sulama Miktarı:;

45.000.000 bin m3 

İmeceMobil Tasarrufu ile 
kazanılacak su miktarı; 

18.000.000 bin m3

Evsel Tüketim; 
6.574.015 bin m3

Keban Barajı;
 14.000.000 bin m3
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