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Ö N S Ö Z

Anayasamız9 ülkenin sosyal ve ekonomik kalkınmasının planlı 
bir şekilde gerçekleştirileceğini ve kalkınma planlarının Devlet 
II ani ama Teşkilâtınca yapılacağın. 41 ve 129 uncu maddelerinde 

öngörmüş bulunmaktadır» Bu amaçla, 1960 yılında, "Devlet Planlama 

'Teşkilâtının kurulması hakkmdaki 91 sayılı kanun** yürürlüğe ko

nulmuş ve Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planları 
ile yıllık programları hazırlanmıştır»

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı hazırlık çalışmaları çer

çevesinde, daha önceki Kalkınma Planlarının hazırlanmasında oldu

ğa gibi, 91 Sayılı Kanun ve 5/1722 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararıy

la yürürlüğe konulan Tüzük gereğince "Özel İhtisas Komisyonları" 

kurulmuştur.

Özel İhtisas Komisyonları, İktisadi ve Sosyal sektörlerde, 

ihtisasları ile ilgili konularda bilgi toplamak, araştırma yapmak, 

iedbirler geliştirmek ve önerilerde bulunmak yolu ile Devlet Plan

lama Teşkilâtına, Kalkınma Planı çalışmalarında yardımcı olmak,

}lan hazırlıklarına daha geniş çevrenin katkısını sağlamak ve ülke- 

r.in bütün olanaklarını değerlendirmek üzere kurulmuşlardır.

Bu kez Özel İhtisas Komisyonlarının çalışmalarını yaptıkları 

süre; Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 

hazırlanmasında edinilen tecrübe ve bilgi birikimi ile konulardaki 

azmanlaşma gözönüne alınarak, daha kısa tutulmuştur»

Özel İhtisas Komisyonu çalışmaları 17.3.1976 tarih DPT-İ160 

sayılı genelge ile başlatılmışlardır.



üzel  İhtisas  Komisyonları  Başknlık ve üyel iklerine;  i lgi

l i  tüzük gerekince konularının uzmanı olan,  temsil  ett ikleri  kuru

luşların görünüşünü yansıtabi lecek yetkiye sahip ve gerektiğinde 

i lgi l i  merci lerle  koordinasyonu s&ğlıyabilecek kiş i lerin seçi lme

sine özen gösteri lmişt ir *  Komisyonların raportörlüklerini  i se  ge

nel l ikle  Devlet  Planlama Teşki lât ı  uzmanları  yürütmüşlerdir .

özel  İhtisas  Komisyonları  çal ışmalarında tutarl ı l ığın sağla

nabilmesi  amacıyla  Devlet  Planlama Teşki lât ınca bir  "çal ışma mo

deli”  hazır lanmış  ve bütün komisyonlardan olanaklar  ölçüsünde bu 

modele uyulması  i s tenmişt ir*  Komisyonlar  doğal  olarak sektörleri

nin nitel iklerine göre bu modele bağl ı  kalmışlar  ancak gerekli  

durumlarda bazı  değiş ikl ikler  yapmak zorunca kalmışlardır*

Bi l indiği  gibi  Beş  Yıl l ık  Kalkınma Planları .  ”aşamalı  planla

ma” yöntemi kullanılarak hazır lanmaktadır ,  ” TJç  aşamalı  Planlama" 

olarak adlandırı labi lecek olan bu yöntem genell ikle  şu çal ışmaları !  

içermektedir ;

1-  Hak t o inceleme aşaması ,

?-  Sektör incelemeleri ,

3-  kikro inceleme aşaması  veya proje  çal ışmaları *

özel  İhtisas  Komisyonlarının çal ışmaları  ve hazır ladıkları  

raporlar  genell ikle  her üç aşamada da büyük ölçüde yararlanılan 

belgeler  olmakla bir l ikte ,  özel l ikle  ikinci  aşamada (sektör in

celemeleri  aşamasında)  daha büyük önem ve ağır l ık taş ımaktadırlar , .



Özel İhtisas Kemisyonları raporlarında* ilgili kanun ve buna 

bağlı olarak çıkarılan Tüzükte de öngörüldüğü gibi, komisyonlara 

katılan bütün uzmanların görüşlerinin tam olarak ve açıklıkla be

lirtiline si esas alınmıştır* Bu nedenle incelenen ve tartışılan ko

nulardaki her türlü görüş ve önerilere (kişisel görüşler ö&dii) 

raporlarda yer verilmiştir.

İlgili oldukian konularda ve alanlarda, Türkiye için önem

li birer bilgi kaynağı niteliğini taşıyan, Özel İhtisas Komisyon

ları 2*aporlarından, temel belgeler olarak yararlanılıp hazırla

nacak Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planının Ülkemizin temel so

runları olma nite3.ikier.ini sürdü re gelen; istihdam, hızlı sanayi

leşme. dış ödemeler dengesi, gelirin daha iyi dağılımı, bölge- 

Israrası denge, fiyat istikrarı ve iç tasanrufların artırılması, 

akuma-yazma oranının yükseltilmesi» sosyal güvenliğin yaygınlaş

tırılması ve sosyo-ekonomik gelişmenin hızlı ve düzenli yürütül

mesi ile ulusal güvenliğimizin tam olarak sağlanması konularında 

önenli katkılar sağlaması dileğiyle, Özel ihtisas Komisyonlarında 

görev almış ve raporların hazırlanmasında emeği geçmiş tüm üyele

re, Devlet Planlama Teşkilâtı, olarak, en içten teşekkürü bir 

borç biliriz.
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BÖLÜM I. GÎRÎŞ
1.SEKTÖRÜN TANITILMASI VE SINIFLANDIRILMASI:

İnsanların hayatlarını sürdürebilmeleri ve bunu belirli 
bir seviyede tutabilmeleri için çeşitli gereksinmelerin karşı
lanması gerekmektedir. Bu gereksinmelerinin niteliğini çevre 
ve yaşama koşulları tayin etmektedir. Genel anlamıyla tüketilen 
maddelerin niteliği ve geçirdiği işlemler ne olursa olsun, bunu 
elde etmek için ilk başvurulacak ortam doğa unsurları olmakta
dır. Bu unsurlar su, toprak, maden, orman vs. gibi doğal kaynak
lardır. Bu kaynaklar içeriside su ve toprak en önemlilerinden 
ikisini oluşturmaktadır.

Tarımsal anlamıyla toprak, içinde ve üzerinde geniş bir 
canlılar alemi barındıran, bitkiler için besin kaynağı ve durak 
yeri olan bir varlıktır. Toprağın mühendislik ve endüstri alan
larında da geniş kullanma yerleri mevcuttur.

Bu raporda toprak: insan, hayvan ve bitkiler için besin 
kaynağı olması yönünden ele alınmıştır.

Su, gerek kullanma şekilleri ve gerekse bizatihi kendi
sinin canlı varlıkların yaşama ve üremesine olanak veren bir or
tam olması nedeniyle önemli bir doğal kaynaktır.

Hidrolojik çevrim tabir edilen doğal düzen içinde yer yü
zeyinden buharlaşan ve tekrar yağış ve akışla devrini tamamlayan 
su kaynakları, bu özelliği ile tükenmezliğe de sahip bulunmakta
dır.

Bu devri daim içinde meydana gelen yağışlar, bölgenin 
toprak ve topoğrafik özelliklerine bağlı olarak taşkınlara, ba
taklıkların oluşumuna ve toprakta drenaj yetersizliğinin doğma
sına sebep olmaktadır.

Diğer yandan su, canlıların varlıklarını sürdürmek için 
zorunlu olan maddelerden biridir. Bu nedenle içme, kullanma, en
düstri ve tarımsal amaçlar için gerekli suyun sağlanması yüzyıl
lardan bu yana insanların uğraştığı sorunların başında gelmekte
dir. Akarsulardan ve göllerden rejimleri ve güzergahlarının to
pografyası olanak verdiği hallerde ulaştırmada balıkçılık, avcı
lık ve mesire yeri gereksinmelerinin karşılanmasında yararlanıl
maktadır.
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Bu nedenle suların zararlarını önlemek ve bu kaynaktan 
en iyi bir şekilde yararlanmak için gerekli çabayı göstermek, 
ülkelerin gelişmesinde yer alan önemli bir çalışma konusu ol
muştur. Ayrıca toprak verimliliğinin arttırılmasında suyun bü
yük rolü bulunmaktadır.

Araziden en yüksek ürünün alınabilmesi için bitki-toprak 
ve su arasında belirli bir dengenin yaratılması şarttır. Bu den
ge kurulmamış ve su toprakta gereğinden fazla mevcut ise, bir 
yandan mahsul verimliliğinin azalması söz konusu olacağı gibi, 
diğer yandan da toprak yapısının bozulması ve tuzluluk, alkali- 
lik gibi sorunların meydana gelmesi beklenebilir.

Çok uzun süreli yanlış uygulama ile toprakta tuzluluk ve 
alkalilik problemleri meydana gelmiş ise, bu gibi toprakların ıs
lahı: suyun tekniğe uygun olarak verilmesi ve böylece fazla tuz
ların topraktan yıkanarak drenaj sistemleri ile alan dışına atıl
ması ile mümkün olabilmektedir.

Diğer yönden bitki-toprak-su ilişkileri, en yüksek ürünü 
elde etmede su azlığı şeklinde ortaya çıkıyorsa, eksik olan su
yun dışardan sağlanarak usulune göre toprağa verilmesini gerekti
rir .

Bu bakımdan su kaynakları ile ilgili toprak kaynakları 
geliştirme planlarının birlikte ele alınması gerekir.

Bu husus gözönüne alınarak toprak ve su kaynaklarının ge
liştirilmesi ile ilgili çalışmaların aynı özel ihtisas komisyonun
ca ele alınması öngörülmüştür. Ancak sulamanın söz konusu olmadığı 
kuru tarım alanları ile ormanlık alanlar inceleme konusu dışında 
bırakılmıştır.

2. TOPRAK ve SU KAYNAKLARI GELİŞTİRME KONUSUNUN BEŞ 
YILLIK KALKINMA PLANLARINDAKİ YERİ:

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili ça
lışmaların bey yıllık kalkınma planlarındaki yerini açıklamadan 
önce, Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarının 
konumuzla bağıntılı olan bazı özelliklerini belirtmek uygun ola
caktır.

a) Birinci, ikinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planla
rında sektörler itibariyle yatırımların dağılışı,
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b) Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planla
rında Tarım sektörü için öngörülen yatırım miktarları ile bu 
miktarlar içerisinde Toprak ve Su Kaynaklarına ayrılan ödenek
lerin miktarları,

c) Beş Yıllık Kalkınma planlarında toprak ve su kaynak
larının geliştirilmesi konularında belirlenen hedefleri,

d) Beş Yıllık Kalkınma planlarında toprak ve su kaynakla
rının geliştirilmesi konularında belirlenen ilke ve tedbirler,

Birinci, İkinci ve Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planlarında 
çeşitli sektörler için öngörülen yatırım ödeneklerine ait miktar
lar aşağıda belirtildiği gibidir.
Sektörün Birinci Beş Yıl İkinci Beş yıl Üçüncü Beş yıl 
Adı__________ (106TL) (106TL)__________  (106TL)_____
Tarım 11.278 16.900 33.000
Madencilik 2.876 4.100 16.300
İmalat sanayi 12.721 25.000 87.800
Enerj i 4.956 8.700 24.018
Ulaştırma 8.922 16.740 40.600
Konut 721 20.000 44.007
Sağlık 1.129 2.000 4.000

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında Tarım sektörü için 
öngörülen yatırım 11.3 milyar liradır. Toprak ve su kaynakları
nın geliştirilmesi hizmetlerinin bu meblağdaki hissesi 5.6 mil
yar liradır. Diğer bir deyimle tarım sektörü için ayrılan yatı
rımların % 45.3 ü sulama yatırımlarına ayrılmıştır. Birinci Beş 
Yıllık Kalkınma Planı döneminde tarım kesiminin çeşitli çalışma 
kollarına yapılacak yatırımlara ait ayrıntılı bilgi Tablo 1-1 
de görüldüğü gibidir.

TABLO 1-1 BİRİNCİ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TARIM SEKTÖRÜ 
YATIRIMLARI (10 6 TL)
Yatırım çeşitleri Ödenek miktarı oranı
___________________________________________ (106TL)_______ %
1- Sulama

a) Yeni inşaatlar 5113.1 45.3
b) Mevcut sulama şebekelerinin

. 320.0 2.9iyileştirilmesi
2- Arazi iyileştirilmesi

a) Barındırma ve iyileştirme 400.0 3.7
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b) Mer'a 103. 8 0.9
c) Drenaj ve kurutma 115.5 1.0

3- Traktör alet ve donatımı
a) Traktör 870.0 7.8
b) Donatım 820.5 7.3

4- Tarımsal yayım tesis ve araçları 107.5 0.9
5- Araştırma tesis ve araçları 123.0 1.1
6- Toprak koruma tesis ve araçları 92.2 0.8
7- Tarımsal koruma tesis ve araçları 144. 1 1.3
8- Fidan ve tohumluk üretimi 69.5 0.6
9- Hayvancılık

a) Hayvancılık tesis ve araçları 447.6 4.1
b) Damızlık hayvan 30.5 0.3

10-îlkel işletme tesisleri ve meralar206*4 1.8
11-Depolama 100.0 0.9
12-Meteoroloji tesis ve araçları 28. 5 0.3
13-Toprak reformu 50.0 0.4
14-Taşkm kontrolü 250 .0 2.2
15-Ormancılık 986. 9 8.8
16-Balıkçılık 295.3 2.6
17-Yatıramların yedek parça yenileme

ve umulmayan qiderleri 538.1 4.9
TOPLAM YATIRIM 11.277.5 100.0
Ücretsiz çiftçi emeği: 729.1
Sulama yatırımlarının % 10 u 
arazi iyileştirilmesinin % 20 si 
hayvancılığın % 10 u ücretsiz çift
çi emeğidir.
Tarım Eğitimi: 123.8
(Eğitim planında gösterilmiştir)

İkinci Beş Yıllık Kalkınma planında tarım sektörü için 
öngörülen yatırım 16.9 milyar liradır.

Tarım yatırımlarının yaklaşık olarak % 54.4. ünü toprak 
ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili hizmetler için ya
pılacak yatırımlar oluşturmaktadır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi hizmetlerine 
ayrılan ödenek miktarı 9.186 milyar liradır.
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İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde tarım kesi
minin çeşitli çalışma kollarında yapılacak yatırımlara ait 
ayrıntılı bilgi Tablo 1-2 de verilmiştir.

TABLO 1-2 ÎKÎNCÎ BEş YILLIK KALKINMA PLANI TARIM SEK
TÖRÜ YATIRIMLARI (106TL)

Ödenek miktarı
Yatırım Çeşitleri (106TL) %

1- Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi 9.186 54.4
2- Traktör ve ekipman 3.625 21.4
3- Araştırma, yayım ve diğer kamu hizmetleri 815 4.8
4- Tarımsal binalar ve pazarlama tesisleri 575 3.4
5- Tohum, meyvelik v.b. 300 1.8
6- Damızlık 42 0.2
7- Ormancılık 1.661 9.8
8- Balıkçılık 517 3.1
9- Diğerleri 179 1.1

TOPLAM 16.900 100.0
Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Tarım sektörü için 

öngörülen yatırım miktarı 33 milyar liradır.
Tarım yatırımlarının % 43.1 toprak ve su kaynaklarının 

geliştirilmesi ile ilgili hizmetlere sarfedilmesi öngörülmüş 
ve bu yatırımların % 60 nm büyük su projelerinde oluşturulması 
hedef olarak saptanmıştır.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında Tarım sektörü için 
ayrılan yatırımların dağılımı Tablo 1-3 te gösterildiği gibidir.

TABLO 1-3 - ÜÇÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI TARÎM SEKTÖRÜ 
YATIRIMLARI- (-0 TL) ödenek miktarx
Yatırım çeşitleri______________________   (İO^TL) %______
1-Toprak ve Su kaynaklarının geliş

tirilmesi
2- Tarımsal traktör, makina ve ekipman

lar
3-Araştırma, yaylık ve diğer kamu 

hizmetleri
4-Tarımsal binalar ve pazarlama tesis

leri
5-Tohum, meyvecilik v.b.

14.209

11.136

1.810
1.162

636

43.1

33.8

5.5
3.5 
1.9

1-5



6- Damızlık
7- Ormancılık
8- Su ürünleri
9- Diğerleri

TOPLAM

140 
3.088 

769 
 50_

33.000

0.4
9.4
2.3
0.1

100 .0
Beş yıllık kalkınma planlarında toprak ve su kaynakla

rının geliştirilmesi konularında öngörülen hedefler Tablo 1-4 
de verilmiştir.

TABLO 1-4 BEŞ YILLIK KALKINMA PLANLARINDA TOPRAK VE SU 
KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ KONULARINDA ÖNGÖRÜLEN HEDEFLER.

K o n u

Birinci Beş Yıllık 
kalkınma planında 
öngörülen hedefler

(Hektar)

İkinci Beş Yıllık Üçüncü Beş 
kalkınma planında yıllık kal- 
öngörülen hedef- kınma planın- 
ler da öngörülen

hedefler 
(Hektar)_________ (Hektar)

1- Sulama 515.000
2- Taşkın
3- Drenaj ve ku

rutma
4- Toprak koruma 

ve havza düzen
lemesi

5- Tarla içi ge
liştirme hiz
metleri

540 .767

25.000

293.900

650.000
155.000

101.000

98.000
285.000

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi konularında 
Beş Yıllık Kalkınma Planlarında vazedilen ilke ve tedbirler:

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planında:
- Toprak kaynaklarımızın su ve rüzgar erozyonundan korun

ması, Tarıma elverişli hale getirilecek arazinin ıslahı, imarı 
ve ihyası ile ilgili tedbirlerin alınması,

- Su ve toprak kaynakları bakımından ekonomik potansiye
li yüksek görülen ve özellikle sulamadan büyük faydalar beklenen 
geri kalmış bölgelerin sulama konusu ile büyük sulama üniteleri 
kurulmasına elverişli büyük ve devamlı akarsuları bulunmayan, ku
raklık çeken geri kalmış bölgelerde küçük sulama işlerinin etüd 
ve projelerinin yapılmasına ve inşaat aşamasına geçilmesine önce
lik verilmesi.
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- Devlet sulama şebekelerinde sulamadan yararlanabilmek 
için, çiftçilerin sulama birlikleri kurmalarının bir ön şart 
haline getirilmesi.

- Sulamada en çok fayda sağlanması için sulama projele
rinin arazi toplulaştırılması ile birlikte yürütülmesi ve su 
haklarını düzenliyecek mevzuatın Tarım, Bayındırlık, Adalet ve 
İçişleri Bakanlığınca hazırlanması.

İkinci Beş yıllık Kalkınma Planında:
- Büyük su işleri yatırımlarında başlamış projelerin bi

tirilmesinin esas alınması,
- Küçük su işleri içinde, yeraltı sularının kullanılması

na ve göletlere özel bir ağırlık verilmesi,
- Tarla içi geliştirme hizmetlerinin daha önceki gelişme

lerin ışığında ele alınarak önemli bir yatırım konusu olarak ele 
alınması,

- Toprak ve su kaynaklarının en verimli şekilde kullanıl
masını engelliyen koordinasyon yetersizliklerinin hızla ortadan 
kaldırılması ve bu konuda faaliyet gösteren kuruluşların çalış
malarının dengeli ve birbirini tamamlayıcı bir yönde geliştiril
mesi,

- Su kaynaklarının geliştirme projelerinin seçiminde, tek
nik ve ekonomik ölçüler yanında, projeden yararlananların finans
manına, uygulamasına, işletilmesine katılmaları ve projenin geri 
kalmış özellikle kuraklık çeken ve erozyona maruz bölgede sağla
yacağı gelişme etkisinin gözönünde tutulması,

- Taşkınların ve rüzgar erozyonunun önlenmesi, büyük su 
işlerinin projelendirilmesi, uygulanması ve ana tesislerinin iş
letilmesinin esas olarak Devletçe ele alınması, kaynakların ge
liştirilmesi ve işletilmesi ile ilgili yukardakilerin dışındaki 
konularda devletin yol gösterici, destekleyici olması ve teknik 
yardım yapmasının ilke olarak alınması, projelerden faydalanan
ların örgütlenmesinin sağlanması.

- Taşkın kontrolü gibi kamu hizmeti niteliğinde olan iş
ler dışındaki tesislere devletçe yapılan yatırımların geri öden
mesinin esas alınması ve geri ödemenin projenin rantabilitesi ve 
faydalanma oranına göre düzenlenmesi,
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- Toprak muhafaza yatırımları konusunda Devletçe ele 
alınacak işlerin rüzgar erozyonunu önleyici tesisler ve taş
kınlarla ilgili yandere havzalarının ıslahı çalışmalarını kap
saması,

- Eskiden yapılmış sulama şebekelerinin rehabilitasyo
nunun bu plan döneminde bitirilmesinin hedef alınması,

- 25 000 hektar bataklığın kurutularak ıslahı ile geç
miş yıllarda kurutulmuş olan birçok bataklık alanların ıslah 
edilerek üretime açılmasının sağlanması,

- Halkın projenin mali ve idari yüküne daha çok katı
labilmesini sağlamak için teşvik edici tedbirlerin alınması 
ve halkın katkısı fazla olan projelere öncelik verilmesi,

i- Mer'a ve tarla içi ve toprak muhafaza tedbirlerinde 
devletin eğitici ve yön gösterici olarak faaliyet göstermesi, 
bu maksadı temin etmek üzere demonstrasyon için gerekli şart
ları olan yerlerde örnek toprak muhafaza alanlarının meydana 
getirilmesi, bu alanların seçimindeki önceliklerin saptanma
sında halk katkısının bir faktör olarak gözönünde tutulması,

- Sulama ve ıslah projelerinde, ana tesislere ait yapı
lan yatırımlardan beklenen sonuçların kısa zamanda alınabilme
si amacı ile çiftçilerin sulama işleri için yapılan yatırımla
rına devletin katılmasının sağlanması,

- Devletçe sulama tesislerine yapılan yatırımların fay
dalananlar tarafından geri ödenmesinin sağlanması,

- Tamamlanan tesislerin faydalanacaklara devredilmesi 
ve işletmelerinin sağlanması ve bu amacın gerçekleşmesi için 
su birliklerinin kurulması,

-Su haklarını düzenliyen mevzuatın hazırlanması,
-Devlet Su İşleri ve TOPRAKSU genel müdürlükleri arasın

daki koordinasyon noksanlığı, Devlet Su İşlerinin çalışmaları
nı kaynakların geliştirilmesi, TOPRAKSU'nun da bu kaynakları 
en verimli şekilde kullanılmasını sağlıyacak yönde düzenlenmesi 
suretiyle ortadan kaldırılması öngörülmüştür.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkıma Planında:
- Yatırımların dağılımında ikinci plan döneminde başla

tılan tarla içi geliştirme hizmetlerinin üçüncü plan döneminde
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de öncelikle devam etmesi, başlamış olan büyük su projelerinin 
önemli bir bölümünün üçüncü plan sonunda tamamlanması, yeraltı 
sularının kullanılması yönündeki uygulamaların sürdürülmesine 
öncelik verilmesi,

- Büyük su projelerinin çeşitli kuruluşları ilgilendi
ren yönlerinin uyumlu olarak aynı anda ele alınması^Gıda-Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığının sulanacak alanlardaki ürün çeşidi
nin saptanmasına ve sulu tarım eğitimine, Orman Bakanlığının 
yukarı havza çalışmalarına gereken ölçüde katılmasının sağlanması, 
sulama şebekelerinin su kaynağı ve tarla şartları ile birlikte 
incelenerek Devlet Su İşleri ve TOPRAKSU tarafından uyumlu ola
rak projelendirilmeleri yolu ile tarla içi geliştirme hizmetle
rinin hızlandırılması,

- Büyüksu işleri ve bir dereceye kadar bunların tarla içi 
geliştirme hizmetleri ile ilgili çalışmaların belirli projelerde 
yoğunlaştırılması ve işletmeler için gerekli olanlarla özel durum
ların dışında sabit tesislerin yapımına gidilmemesi,

- Kaynak israfını önleyebilmek için eldeki makina parkı ve 
bununla ilgili tesislerin ortaklaşa kullanılarak tam kapasitede 
değerlendirilmelerinin sağlanması,

- Taşkın koruma ve taşkın önleme projelerinin yerleşim yer
leri ile baraj ve sulama sistemi gibi kamu yapılarını koruma ama
cına yöneltilmesij bu sorunun çözümünün daha çok ormancılık ve 
mer'a ıslahı projeleri ile uygun toprak işleme ve yayın çalışma
larına ağırlık verilmek suretiyle gerçekleştirilmesi,

- Uzun dönemde tarla içi geliştirme hizmetlerinin bütünü 
ile çiftçilerce yürütülmesi için gerekli çalışmaların hızlandırıl
ması ve özellikle kredi olanaklarının buna göre düzenlenerek eği
tim ve gösterme çalışmalarına ağırlık verilmesi,

- Hazırlıkları tamamlanmış olan su kullanma hakları ve 
top-su birlikleri tasarılarının yasalaşması için çalışmaların 
sonuçlandırılması ayrıca erozyon sorununun büyümesini önlemek 
amacı ile yamaç arazi ve hayvancılığın gelişmesine etkiside göz- 
önünde tutularak mer'a kullanımını düzenliyen yeni yasaların ha
zırlanmasının sağlanması,

- Sulama yatırımlarının geri ödenmesi konusunun, yararla
nanların ödeme gücü ve arazi varlığı gözönünde tutularak kademe
li katılma ilkesine göre yeniden düzenlenmesi, özel karakteri
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açık olan tarla içi geliştirme hizmetlerinin geri ödeme kapsa
mına alınmasının sağlanması,

- Aşağı Fırat projesiyle ilgili bütün çalışmaların, pro
jenin büyüklüğü ve alan potansiyeline uygun bir titizlikle ele 
alınması, sulama ile birlikte bu bölgeye girecek yeni ürünlerin 
yetiştirme ve değerlendirme şartları ile sulu tarım teknikleri
ni önceden araştırmak üzere, bir araştırma birimi ile yeteri sa
yıda eğitim gösterme birimleri kurularak sulama uygulamasına ka
dar bölgedeki çiftçilerin eğitilmesine gidilmesi öngörülmüştür.

3. TARİHÇE:
İnsan ve toplum, gerek maddi ve gerekse manevi yapısı yö

nünden su ve toprak kaynakları ile tarih boyunca sıkı bir ilişki 
kurmuştur.

Çeşitli gereksinmelerimizle ilişkili bulunduğundan haya
tın temel unsurlarından olan toprak ve su, insanın ve toplumun 
ayrılmaz parçalarını teşkil etmiştir. Gerçekten hayatın beka şartı 
olan gıda ve elyaf, toprak ve su ile mümkündür.

Su bir temizleme vasıtası olması bakımından da dinde önemli 
bir yer alır. Gerçekten, gelişmemiş dinlerde bile ibadet için ta
haret farz kılınmıştır.

Son asırlarda meydana gelen aşırı nüfus artışı Su ve Toprak 
kaynaklarının daha güvenli ve daha rantabl olarak değerlendirilme
sini zorunlu kılmıştır. Bu sebeple ilim ve tekniğin vardığı ileri 
seviyede, bu konuyu ele alarak tatminkar neticeler sağlamayı en 
önemli bir görev addetmiştir.

Bununla beraber, belirtmek gerekirki bu teknik gelişme, ge
ri kalmış ülkelerde muhtelif sebeplerle yeterli bir hıza kavuşma
mıştır. 4000 sene önce Nil, Dicle ve Fırat vadilerinde kullanılan 
ve öküzle çekilen sapanların bugünde birçok yerlerde hala çoğun
lukla kullanıldığı, ırmaklardan dolaplarla su alındığı, sulama 
arklarının topraktan yapıldığı, tarla tesviyesi, sun'i gübre, bit
ki hastalıkları ile mücadele konularının hala iyice bilinmediği 
bir gerçektir.

îleri ülkelerde, su ve toprak kaynaklarının rasyonel plan
lamalarla değerlendirilmesi, topluma yüksek refah seviyesi sağla
maktadır .
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Aşağıda evvela toprak kaynakları ve daha sonra su kay
naklarının gelişmesi ile ilgili hususlar hakkında gerekli bil
gi verilmiştir.

A- TOPRAK KAYNAKLARI:
Türkiye, küçük Asya yarımadası (Anadolu) ile Güneydoğu 

Avrupa'nın ufak bir parçası olan Doğu Trakya'dan ibaret 
77 797 127 hektarlık bir arazidir.

Asya ve Avrupa'yı birbirine bağlıyan İstanbul ve Çanak
kale boğazları ve Marmara denizi sayesinde Anadolu tarih boyun
ca kilit mevkii teşkil etmiş, gerek Avrupa'ya geçiş ve gerek 
Akdenize hakimiyet yönün efen birçok istilalara maruz kalmıştır.

Prehistorik devirden itibaren meskûn olduğu anlaşılan 
Anadolu'da: Hititler, Asuriler, Lidyalılar, Persler, AtinalIlar, 
MakedonyalIlar (İskender), Romalılar, Bizanslar, Araplar, Selçuk’ 
Lar ve Osmanlıiar gibi birçok değişik medeniyetler yerleşmiştir.

a) Tarih boyunca türklerde arazi rejimi:
- Dirlik sistemi
- 1274 tarihli arazi kanunu
- Cumhuriyetten sonra 1926 da medeni kanunun kabulu ile 

ırazi rejiminde temelden bir değişiklikle İslam hukuku esasları 
:erkolunmuş, Roma hukuk sistemine geçilmiş ve şumullü bir ferdi 
nülkiyet esası kabul edilmiştir. Türklerde arazi rejimi, Türki
ye'de Tapu Sicili, Türkiye'de toprak kaynaklarının tarımda kul
lanılışı, konularında İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Toprak ve 
>u Kaynaklarını Geliştirme Özel İhtisas Komisyonu raporunda ayrın- 
:ili bilgi verildiğinden bu rapora dercedilmemiştir. "İkinci Beş 
lıllık Kalkınma Planı Toprak ve Su kaynaklarını Geliştirme Özel 
ihtisas Komisyonu Raporu sayfa 1-10"

B- SU KAYNAKLARI:
b) Tarih boyunca Türklerde su hukuku:
- Mecelle
- Medeni kanun
- Yeraltı suları ile ilgili 167 sayılı kanun
Tarih boyunca Türklerde Su Hukuku hakkında ayrıntılı bil

iler İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Toprak ve Su kaynaklarını 
eliştirme Özel İhtisas Komisyonu raporunda mevcut olduğu için 
u kısımda ayrıntılı bilgi verilmemiştir. "İkinci Beş Yıllık Kal
ınma Planı Toprak ve Su Kaynaklarını Geliştirme Özel İhtisas Ko- 
isyonu Raporu sayfa 1-18"
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BÖLÜM II. TÜRKİYE’NİN TOPRAK VE SU KAYNAKLARI 
POTANSİYELİ VE BUGÜNKÜ DURUMU

Bu bölümde; toprak ve su kaynaklarımızın bugünkü potan
siyeli, bu potansiyelin geliştirilmesi için 1975 yılı sonuna 
kadar yapılan çalışma ve araştıımalar, bunlarla ilgili uygula
yıcı kuruluşlar ve güçleri, toprak ve su kaynaklarına ilişkin 
mevzuat, karşılaşılan güçlükler ve ulaşılan sonuçların uluslar
arası karşılaştırması belirtilmiştir.

1. TOPRAK KAYNAKLARININ POTANSİYELİ VE BUGÜNKÜ DURUMU.
1.1. Tanım ve Tarihçe :

Dünya nüfusunun hızla artması, buna karşı tarım 
alanlarının sonuna kadar kullanılması nedeni ile açlık sorunu 
gittikçe büyüyen bir önem kazanmış bulunmaktadır. Nitekim yer
yüzünde her yıl birlerce insan açlıktan ölmektedir.

Ülkemizde birim alandan aldığımız ürün miktarı, top
rağını tanıyarak işleyen ve kullanan ülkelere göre çok azdır. 
Birlerce yıldanberi işlenen ve oldukça kurak bir iklim kuşağın
da bulunan topraklarımız kötü ve yanlış kullanmadan dolayı’ yor
gun düşmüşlerdir, üstelik büyük bir kısmı da erozyon afeti ile 
varlıklarını yitirmişlerdir.

Türkiye nüfusunun 40 milyonu aşması, yıllık nüfus artı
şının (Doğal hız) ortalama binde 25 gibi yüksek bir rakama 
ulaşması,ülke topraklarından azami verimin alınmasını icabettir 
mektedir. Şimdiye kadar yapılan toprak etüd ve haritası çalış
malarının ışığı altında, sahibi bulunduğumuz topraklarla ondan 
geçimini sağlayan insanlar arasında iyi ve olumlu bir ilişki 
kurmak ve sonunda verimi artırarak refaha ulaşmak mümkündür.

Verimin artırılmasındaki en önemli faktörlerinden biri 
ve en önde geleni de şüphesiz toprakların kullanma ve verimi 
lik kabiliyetlerinin bilinmesidir.

Şimdiye kadar toprak kaynaklarının potansiyelini tesbit 
için yapılan çalışmalar bilimsel araştırma ve sonuçları uygula
maya yönelik olmayıp istatistik ve envanter verileri sağlama 
amacını gütmüştür.
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Prodüktiviteyi de gczönünde bulundurmak suretiyle 
toprak kaynaklarının geliştirilmesi ile tarımsal üretim 
artışının sağlanacağı pek tabiidir. Bitkisel ve hayvansal 
üretimin ve prodüktivitenin artırılmasında bilimsel araçta 
toprak kaynaklarının korunması ve geliştirilmesini amaçla
yan arazi kullanma ve üretim plânlaması olmaktadır.

Toprak etüd ve haritası, toprak kaynaklarının ge
liştirilmesi v,e korunmasında plânlama, projelendirme gibi 
yatırım öncesi faaliyetlerin temelini teşkil eden ana done 
toplama işlemlerinin en önemlilerinden biri olmaktadır»

Ayrıca, toprak etüd ve haritası ş bu önemli fonksi
yonunun ymninda kamulaştırma, vergilendirme, kredi, tarım
sal yerleşim, şehircilik eibi daha pek cok alandaki toprak
ınsan ilişkilerini içerisine alan sosval ve ekonomik faali
yetlere de teknik ve bilimsel vönöen temel bilgi kaynağıdır 

Kısaca, Anayasamızda öngörülen toprağın verimli olar< 
işletilmesi ilke s inin amaç ve şartını verine getirecek olan 
toorak kaynaklarının geliştirilmesi ve korunması faaliyetle
rinin toprak etüd ve haritasına istinad etmesi gerekir.

Toorak insanlar tarafından incelenen en eski konular
dan biridir. Bu incelemeyi yapmak maksadiyle toprakların sı
nıflandırılması 1870 tarihine Taslamaktadır, Bu tarihlerde 
ALmaniar, toprakları jeolojik, agronomik, Ruslar ise morfo
lojik metod ile sınıflandırmaya başlamışlardır.

Amerika’da toprak sınıflandırma çalışmaları 1890 ta
rihine raslar.

Topraklarımızın ilk şematik haritası morfolojik metO' 
esas alxnarakl943 yılında PRof* Dr. Kerim Ömer CAĞLAR tara
fından vaoılmıstır.

Bu haritayı izleyen 1952-1954 yıllarında, Tarım Ba
kanlığı Toorak Muhafaza ve Zirai Sulama Reisliai elemanları 
Amerika'lı Uzman Harvev Oakes'un Başkanlığında Türkiye'nin 
1/800 000 ölçekli şematik Türkive Umumi Toprak Haritasını 
vaDinı : ve Türkive Toprakları adlı raoor hazırlanmıştır.
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Daha sonra, ülkenin tarımsal potansiyeli yüksek olan çe
şitli bölge, ova ve idari bölümlerinde TOPRAKSU, DSÎf Toprak-îs- 
kân Genel Müdürlükleriyle Ankara Ziraat Fakültesi sulama, toprak 
ve su koruma, toprak dağıtımı, pünya Bankası Kredileri vb. konu
lar bakımından ayrıntılı ve istişafi toprak etüdleri yapmışlardır

DSÎ. Genel Müdürlüğü, 1959 yılında istikşaf çalışmalarına 
başladığı -26 havzanın etüdünü 1966 yılında tamamlamış ve Türkiye 
îstikşafi Amenajman raporu ile 1/800 000 ölçekli arazi kullanma 
ve A.razi kabiliyet Haritalarını meydana getirmiştir.

TOPRAKSU Genel Müdürlüğü, ülkenin toprak kaynakları potan
siyeli ve durumuna ait envanter bilgiyi, 1966 yılında başladığı 
ve 1971 yılında tamamladığı yoklama (İstikşaf) kademeli "Geliş
tirilmiş Türkiye Toprak Haritası Etüdleri,r ile tesbit etmiş bu
lunmaktadır. 26 "Büyük Su Toplama Havzasx*nda, 1/25 0Ö0 Ölçekli 
topoğrafik haritaların kullanıldığı bu etüdler ile topraklar pe- 
degenetik özelliklerine göre sınıflandırılmış, ayrıca eğim, tesir 
li toprak derinliği, taşlılık ve erozyon, bünye, drenaj, tuzluluk 
alkalilik derece,sınıf,şiddetleri ve halihazır arazi kullanma şe
killeri tesbit edilmiştir.

Halen 12 Havzanın toprak raporu ve 58 ilin toprak kaynağı 
envanter rapor ve haritaları yayınlanmış olup, 14 havza ile 19 
ilin rapor ve haritaları basılmaktadır.

1.2 Toprak Kaynakları Potansiyelini Tesbit Eden Bugünkü
Kuruluşlar;
Toprak etüd ve haritalama, toprak ve arazi sınıflandır 

ma çalışmaları halen TOPRAKSU ve DSİ. Genel Müdürlüklerince yürü
tülmektedir. 4757 sayılı kanun, toprak etüd ve haritalama, toprak 
ve arazi sınıflandırmaları^arazilerin kabiliyetlerine göre sınıf
landırılması, toprak haritalarının yapılması ve ülkede yapılacak 
bu konulardaki çalışmaların kontrol ve tasdiki görevlerini TOPRAK 
SU Genel Müdürlüğüne vermiş bulunmaktadır. DSÎ. Genel Müdürlüğ' 
büyük sulama ve drenaj projeleri maksadıyla sulu ziraat arazi sı
nıflandırması ve drenaj etüdleri yapmaktadır.

1.3 Ayrıntılı Toprak Etüd ve Haritalamanın Önem.i:
Toprak Etüd ve Haritalama,* toprakların arazide ve labo 

ratuvarda sistemli bir şekilde incelenmelerini^ tanımlanmalarını 
ve sınıflandırılarak çeşitlerine göre haritalanmalarmı kapsayan 
geniş bir terimdir.
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Toprak biİlmînin ba dalıı>a ilişkin çal aşanlar özellikle 
son 20 yıl içerisinde diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye * de 
de büyük bir önem kararanı ş ve çalışmaların ortaya koyduğu veri
ler geniş ölçüde kullanılmaya başlanmıştır. Bunun nedenini^ yer
yüzü kabuğu hakkında sadece iki boyutlu bilgiler veren jeolojik 
ve topoğrafik haritalara kıyasla toprak haritalarının üç boyut
lu bilgileri tüm ayrıntıları ile birlikte içermeleriyle açıkla
mak mümkündür- Diğer bir tanımlama ile toprak harita ve rapor
ları bir alanın toprak özellikleri yanış ıra jeoloji, fizyoğraf- 
ya, vejetasyon, iki im ve diğer özellikleri hakkında düzenli bil
gilerin sentezlerini vermektedir.

ülkemiz için çok genç bir bilim kolu olan toprak etüd ve 
harita lama çalışmaları hiçte küçümsenmiyecek ilerlemeler kaydet
miş ve hatta bir noktada milletler arası kuruluşlarla işbirliği 
gösterir düzeye ulaşmıştır. Bir ülkenin toprak potansiyelini ge
nel boyutları ile gösteren ve esas olarak iklim, fizyografya ve 
jeolojik yapı ile vejetasyon kayıtlarını gözeterek üst kategori
lerde toprak çeşitlerini tanımlayan 1/&D0.000 ölçekli "Türkiye 
Genel Toprak Bari tası ve Baporu" 1954 yılında Amerikalı Toprakçı 
Barvey Oakes tarafından hazırlanarak yayınlanmıştır. Bu gerçekte 
ülke çapında toprak çalışmalarının başlangıcı için son derece 
bilinçli bir hareket noktası olarak kabul edilmelidir. Çalışma
nın verileri her ne kadar plan ve projelere, toprağa dayalı bi
limsel araştırmalara temel kaynak ödevi görmemişsede ilgililerin 
dikkat ve çalışmalarını yönlendirmede önemli derecede etkili ol
muştur.

Memleketimiz topmklarının çeşitli amaçlara hizmet edecek 
şekilde ve çok yönlü etüd edilerek orta ölçekli (1/100.000) stan
dart Türkiye Toprak haritasının hazırlanması girişimi ülke düze
yinde yapılan toprak etüd çalışmalarının ikinci önemli aşamasıdır. 
Nitekim batılı ülkelerin pek çoğu, a- küçük ölçekli şematik veya 
genel toprak haritaları, b- Orta ölçekli toprak haritaları, c- ay
rıntılı temel toprak haritalarını ardarda tamamlamak suretiyle top
raklarına ilişkin sorunlarının çözümlenmesine yaklaşımda bulunabil
mişler ve uygulamalarda yararlanma durumuna gelebilmişlerdir.

Türkiye'miz qibi ekonomisi halen önemli derecede tarıma 
dayalı bir ülkede, toprak varlığı ve bunun sonarlarını sadece var
sayımlara »dayalı tutarsız bilgilerden sağlayabilmiş bir ortamda
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toprakların arazi ve i abo r a t u varda yapılan ciddi gözlemlerle 
ilk kez incelenmesi sonuca ortaya çıkan veriler büyük değer 
taşımaktadır. Kuşkusuz sağlanan veriler, yeni ve daha ayrıntı
lı temel toprak etüd çalışmalarına başlayıncaya kadar önemini 
korumaya devam edecektir.

Ülkeniz toprak kaynaklarının genel anlamda or.-ava çıka
rılmasına ilişkin çalışmalar 1/800.000 ve 1/100,000-1/200.000 
ölçekli toprak haritalarının yayınlanması sonucu tamamlanmıştır. 
Bövlece bir ülkedeki toprak etüdlerınin öncelikle yapılması ge
rekli toprak sınıflamasının üst kategorilerini içeren küçük ve 
orta ölçekli toprak etüd haritalama çalışmaları ülkemizde de bi
tirilmiş bulunulmaktadır. Acaba sözü geçen çalışmalar sonucu or
taya çıkan verilen toprakla ilgili tüm sorunlarımızın çözümü i- 
çin yeterlimidir? Diğer bir ifade ile eldeki verilerle yetinip 
ülkemizde yeni toprak etüdü girişimlerinden kacınmakmı gereke
cektir? Kanımıza göre toprak etüd ve haritalama çalışmalarına 
ilişkin ikinci ve en önemli görevimiz, ülke düzevini kapsavan 
ve toprak serilerini içeren ayrıntılı ternei toprak etüdlerine 
girişilmesiyle başlıvacaktır- Bilindiği gibi tarımda ileri tek- 
noloiive erişmiş ülkelerde sağlanan basarıvı genel toprak hari
talarından ayrıntılı temel toprak haritalarına inen çalışmalar 
desteklemektedir. Genel Toprak haritalarında ver alan yüksek 
kategoriler toprak oluşu yönünden önem taşırlar. Toprak sınıfla
masının "Uygulama değeri" açısından ise alt kategorileri (Toprak 
serileri gibi) içeren toprak harita ve raporları büyük önem ta
şımaktadır. Ayrıntılı toprak haritalarında toprakların tabiat ve 
davranışları ile ilgili olarak gözlenebilen veya ölçülebilen bü
tün nitelikleri taksonomik üniteler halinde kombine edilmiştir. 
Araştırıcıların, toprak ıslahçılarınm, diğer mühendislik dalla
rının ve çiftçilerin gereksinme duydukları haritalar bu türden
dir. Çünkü kültür bitkileri ve toprak idaresi pratikleri, top
raklar arasındaki farklara karşı çek duvarlıdır. Birim alandan 
alınan üründe nüfus coğalımı ile uyumlu artış sağlamak durumum 
olar. ülkemizde, özellikle çiftlikten çiftliğe ve tarladan tarla
ya değişen toprak çeşitlerini qözeterek tavsiyelerde bulunmanın 
önemi günden güne artmaktadır. Böyle tutarlı tavsiyelerde bulun
malı için ayrıntılı temel toprak haritalarının elde bulunması ge 
rekraektedir. Bu ana gereksinmeyi karşılayacak ayrıntıda hazırlan 
mış toprak haritaları avnı camanda diğer amaçlara da hizmet ede
bilirler.
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Örneğin, mühendislik, kamulaştırma, kredi, vercrilendirme, tarım
sal verlesim, şehircilik vb. alanlarda bu haritaların veri ve ö-
nerai büvük ve nenistir.

Türkive'de toorak etüd oroarammın en önemli asaması olan 
ve ülkemizin tümünün birden» kısa süre içerisinde sistematik bir 
şekilde detavlı temel toorak etüdlerinin bitirilmesi nek aüctür„ 
Ancak doâal bütünlük aösteren belirli bölaelerianahtar uvaulama 
alanları olarak seçmek ve detavlı toorak haritalama işlemlerine 
bu bölaelerden başlamak şimdiki koşullara uvaun Görülmektedir, 
Çalışmalar bittikçe olanlamacı ve oroiecilere, araştırıcılara, 
bölae çiftçilerine bulauların aktarılması ve bölae harita ve ra- 
çorlarının avrı avrı vavmlanması mümkün olabilir. Zamanla bu 
harita ve raporlar birikerek Türkive tODrakları için önemli bi
rer referans halini alacaktır, Bu acıdan hareket ederek toorak 
ve tarım reformu bölaelerinde çeşitli toorak d.sderlerinin indeks 
lemede kullanılması verine önce bölaede toorak serileri ve bun
ların önemli fazlarının saptanması, sonrada bunların vorumlanma- 
sı suretivle aerekli toorak indekslerinin çıkarılması varılan 
çalışmanın uvaulama dederini arttıracaktır. Her ne kadar toorak 
indeksinin saptanmasında oek cok toorak deoerine ver verilmekte 
ise de en azından; örnedin aenetik toorak horizonlarmın cesit 
ve niteliklerinin inceleme dışı kalması bu çalışmanın toorak se
rilerine dönüştürülmesini Güçleştirmektedir. Bunun doöal sonucu 
olarak toorak indeksi çalışmaları, toorak çeşitleri arasındaki 
sınırları tüm aenetik özelliklere aöre Göstermemesi nedenivle 
araştırıcıların ve çiftçilerin oek isine varamıvacak ve do3 av-ı - 
çivi p foif smao Hı f a h i r nvmıi ama kısmeti taşımıyacak—
tır. Bunun yerine ürfa'daki toprak etüdlerini Türkiye'deki de*» 
tayli temel toprak etüd çalışmalarının bir başlmgıcı olarak 
kabul edip programa, anahtar saha olabilecek diğer reform böl
gelerinin de katılacaklarını düşünmek ve işe haritalama ünite
leri olarak toprak serileri ile bunların önemli fazlarını göze
terek başlamak daha yerinde olacaktır.

1.4. Ulusal Toprak Etüd Programı Gereği:
TOPRAKSU ve DSİ. hizmetlerindeki (Büyük sulama ve 

drenaj, küçüksu sulama ve developraanı, gölet, teraslama vb. ) 
projeler için mühferit toprak etüdleri yapılmış ve yapıiagelmek- 
te ise de ülke çapında bir toprak etüd ve haritalamasma henüz 
başlanamamıştır.
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Bu hizmetlerdeki projeler için yapılan ve yapılacak münferit 
toprak etüdleri tek yönlü kullanma ve uygulamaya uygun etüd- 
lerdir. Bu nedenle bir etüd yalnız o kullanıma ve uygulamaya 
göre bir değer taşımakta, diğer bir kullanma ve uygulama dü
şünüldüğünde aynı sahada ikinci bir etüdün yapılması gerekmek
tedir. Bu ise mükerrer işlere, zaman ve sonuçta ekonomik değer 
kaybına Aeden olmaktadır. Oysa aynı sahada çok yönlü kullanma 
ve uygulama alanlarına elverişli oir etüd yapılsa bu sakınca 
ortadan kalkmış olacaktır. Çok yönlü kullanma ve uygulama alan
larına uygun etüd ise yalnızca ayrıntılı toprak etüdleridir.

Tarla içi sulama developmanı hizmetleri sürdürülen Çuku
rova Yüreğir ovasında Ç.Ü.Ziraat Fakültesi öğretim üyelerinden 
Dr. Yıldırım Kumova'nm yaptığı araştırmalara göre 100-200 m. 
aralıklarla yerleştirilen kapalı drenaj sistemlerinde tabansuyu 
bitki gelişim devresinde 0-100 cm seviyelerde oynamaktadır. Bit
ki gelişimini olumsuz yönde etkileyen bu durum ova topraklarının 
tiplerine bakılmaksızın yapılan uygulamaların sonucu olarak mey
dana gelmiş bulunmaktadır. Yine Çukurova'da TOPRAKSU Tarsus araş
tırma Enstitüsünün dekara 35 kg. Adana-Hacıali Pamuk Araştırma 
Enstitüsünün dekara 23 kg. fosforun pamuk tarımında toprağa ve
rilmesi öğütlerine karşılık çiftçinin dekara 40 kg. fosfor kul
lanması, ayrıntılı toprak etüd bulgularının bölge çiftçilerine 
aktarılmamış olmasından ileri gelmektedir.

Ülkede ayrıntılı temel toprak etüdleri yapılmadığı için 
böyle yanlış uygulamalara ait örnekleri çoğaltmak mümkündür.

Buraya kadar yapılmış olan açıklamaların ışığı altında 
ülkede ayrıntılı temel toprak etüd ve haritalama hizmetlerinin 
yerine getirilmesinde "Ulusal Toprak Etüd programı"nın yasal bir 
tedbir ile hazırlanması ve yürürlüğe konmasında sayısız yararlar 
sağlanacağı bir gerçektir.

Ülkenin her tür ve tipteki harita ihtiyacı, 203 sayılı 
nunun yürütülmesine ilişkin "Bakanlıklararası Harita İşleri Koor
dinasyon K.urulu"nun bir kararname ile kurulmuş olması ile karşı
lanır bir duruma gelmiş bulunmaktadır. Bunun gibi "Tütün Alanla
rının Yeniden Ekim-Dikim T.esbit" çalışmalarıda yine yasal tedbir 
ile düzene sokulmuş durumdadır. Burada da bu kabil örnekleri ar
tırmak mümkündür.
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Aynen bu hizmetlerde olduğu gibi toprak etüd ve haritalama 
hizmeti için ulusal bir programın yasal tedbirini almak ül
kenin genel tarım politikasında önem ve öncelik kazanmakta
dır.

Böyle yasal bir programda konu ile doğrudan ve dolaylı 
olarak ilgili bulunan Bakanlıklar, Üniversiteler ve diğer ku
ruluşlar görev almalı, yetkilerine ve sağlayacağı hizmetlerine 
programlama, koordinasyon ve organizasyon gibi hususlara yer 
verilmelidir. Tekonolojide ileri ülkelerde de durum budur. Böy
le bir yasal tedbire başvurulmakla, kendi kanununun görev ve 
yetki verdiği TOPRAKSU Genel Müdürlüğü bu yasal programda lider 
durumunda olarak kuracağı "Toprak Enstitüsü" vasıtasıyle Türkiye® 
nin tarım politikasına ilişkin ayrıntılı temel toprak harita ra
porları, arazi kullanma planlaması, arazi değerlendirme, toprak 
amenajmanı, bitkisel üretim, bitki desenleri, qübreleme program
ları, tarımsal araştırma ve benzeri toprak-su bitki ilişkilerine 
dair ana done toplayacak kılavuzlar meydana getirerek prodüktivi
teyi, bitkisel ve hayvansal ürün artışını ve kısaca toprak ve su 
kaynaklarının korunması, geliştirilmesi ve devamlılığı sağlamak 
mümkün olacaktır.
A. Arazi Kullanma Şekli:

1. Arazi Kullanma Şekillerinin Tanımı:
Yukarıda sözü edilen etüd ile aynı zamanda ülkemizin arazi 

kullanma şekilleri de belirlenmiş bulunmaktadır. 1966-1971 yıl
ları arasında arazi kullanma şekilleri FAO (B. Milletler, Gıday 
Tarım Teşkilatı) Standard ve kriterlerine göre (Ülkemizdeki bel
li başlı arazi kullanma şekilleri olarak) işlenen araziler, Çayır 
ıner'a arazileri, orman funda ve çalılık araziler, mesk^n araziler 
ve diğer araziler saptanmıştır.

İşlenen araziler: Halen kuru ve sulu koşullarda ürün kaldı
rılan, bağ, meyve, sebze ve tahıllarla, çay, zeytin, fındık, An- 
tep fıstığı, muz gibi özel ürünlerin yetiştirildiği arazilerdir.

Çayır-mer'a arazileri: Otlatılarak veya biçilerek hayvan
lara yedirilen doğal veya özel olarak yetiştirilmiş çayır ve mer' 
alardır.

Orman-funda ve çalılık araziler: Su düzeni üzerine etkisi 
o i kereste, odun ve diğer orman ürünleri üretimi yapılan ve 
üretimine elverişli ağaç funda ve çalılıkların bulunduğu arazi
leri ir .
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Meskün araziler - Yerleşim yerleri ve fabrika, hava alanı 
t. alanlardır.

Diğer araziler : Sazlık7 Bataklık# Irmak yatakları, çıplak 
kaya ve molozlar ve kumullardan ibaret ürün getirmeyen araziler
dir,

Bu kullanma şekilleri i- • beraber Türkiye yüzölçümünü ta- 
marnlayan göl, baraj gülü, büyük nehirler gibi 1:25ü00 ölçekli 
topoğrafik haritaların gösterdiği ve göstermediği bütün yerüstü 
suları da su yüzeyleri olarak bu tüdde saptanmış bulunmaktadır. 

2- Türkiye ve İllerin Arazi Kullanma Şekilleri : 
a, Türkiye Arazi Kullanma Şekilleri (Ha)

İşlenen araziler 27699003
Kuru Tarım 22607334
Nadaslı kum tarım 
Nadas s ız a 
Sulu tarım 
Bağ bahçe 
özel bitkiler 

Zeytin 
Çay
A • Fıstığı 
Muz

Çayır-Mera arazileri 21745690
Çayır 644373
Mer!a 21101317

Orman-Funda ve Çalılık araziler
Orman 15135087
Funda-Çalılık 8333376

Meskün araziler 569400
Diğer araziler 3212175

SazlıkHBataklık 48521
Çıplak kayalar 2930933
Irmak yatakları ve molozlar 192325 
Kumullar 40396

Su yüzeyleri 1102396
Ülkemizin, ırmak yatakları,.çıplak kaya ve molozlar, meskün 

araziler ve su yüseyleri dışında kalan alanın %37.9 u işlenen ara- 
»i olup bunun %81.€ sı kuru tarım, %1G,8 i sulu tarım, %3«8 i hağ- 
bahçe, yaklaşık %3,8 i özel ürün yetiştirilen arazilerdir. %29.b

16 791 973 
5 815 361

487 153 
45 784 
457 655 
50 003 
1 557
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kadar alan kaplayan çayır-Mer*a arazilerinin yaklaşık % 3.0 ü 
çayır, % 97,0 si mer’adır. Genel dağılımın % 32,2 si olan orman 
funda ve çalılık arazilerinin ise % 65 i orman, %35.5 i funda 
ve çalılıktır.

Bu etüdlerde yalnız yaygın kullanma şekilleri saptanmış
tır. Şüphesiz, arazilerin çok kez tali bir kullanma şekli de var
dır. Örneğin, funda ve çalılık arazilerin hemen her yeri .ve orman 
arazilerindeki açık alanlar otlatmada da kullanılmaktadır * 

b. İllerin Arazi Kullanma Şekilleri:
İllerin arazi kullarıma şekilleri Tablo II-İ de verilmiş - 

tir. Bu tabloda yer alan özel bitkiler bakımından ayrıntılı bilgi 
KÖY İŞLERİ BAKANLIĞI, TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından yayınlan
mış bulunan her ilin "Toprak Kaynağı Envanter Raporunnda mevcuttur# 

S* Arazilerin Kullanma Kabiliyetlerine Göre Sınıflandırıl
ması :

1. Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıflarının Tanımı:
Arazi kullanma kabiliyet sınıflaması: arazilerin kültür 

bitkilerini yetiştirme, çayır-merfacılık, orman yetiştirme ve av 
hayvanlarına elverişlilik derecesi gözönünde tutularak yapılan 
bir sınıflamadır, Bu pratik ve teknik sınıflamada toprağın ihti
yaçları, sınırlayıcı faktörler (Toprak, topografya, drenaj yeter
sizlikleri, zıt iklim koşulları gibi) toprakların işleme ve kullan
maya karşı alacağı durumlar gözönünde bulundurulur..

A r a z i  K a b i l i y e t  S ı n ı f l a r ı
Düzenli Toprak İşlemeye ve Diğer Kullanmalara Elverişli Araziler 5. 
Sınıf I- Bu toprakların kullanılmalarını sınırlayan pek az veya 
hiçbir engeli yoktur.
Sınıf II- Bu toprakların üretebileceği bitki cinslerini sınırlayan 
bazı doğal engelleri vardır veya işlendiklerinde kolayca uygulanan 
bazı korunma tedbirlerinin alınması gerekir»
Sınıf III- Bu toprakların Sınıf II. den daha önemli veya daha faz
la sayıda engelleri vardır. Dik eğim, kumlu veya sığ toprak yahut 
çok az ya da çok fazla su gibi doğal engellerden birine sahip ola
bilirler. Veya engel, arazinin uzun süredir kullanılmış olması ne
deniyle meydana çıkmış erozyon olabilir. Böyiece, bu topraklar ü- 
re\ ' ' * eneği ürünler bakımından daha fazla sınırlandırılmışlar ve
ya İşlendiklerinde koruma tedbirlerinin araziye uygulanması veya- 

V hut bu tedbirlerin etkili olarak işler halde tutulması daha zordur.
.Kısıtlı Toprak İşlemeye ve Diğer Kullanmalara Elverişli Araziler:
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Sınıf IV- Bu toprakların yetiştirebileceği bitki cinslerini sınır
landıran çok şiddetli engelleri vardır. îşlenilirse çok dikkatli 
toprak idaresi gerekir. Kümid bölgelerde kısıtlı olarak işlemeye 
elverişlidirler. Subhtzmüd ve semiarid bölgelerde az yağışlı geçen 
yıllarda ürün almada zorluk çekilir.
Genellikle Toprak İşlemeye Elver.'şsiz Ancak, Diğer Kullanmalara 
Elverişli Araziler:
Sınıf V” Bu topraklarda erozyon çok az veya hiç yoktur. Ancak, 
geniş çapta, çayır, mer’a, funda-çaiılık, orman, su temini veya 
yabani hayvan otlağı ve örtü olarak kullanılmalarını sınırlandı
ran giderilmesi pratik olmayan bazı engelleri vardır.
Sınıf VT” Bu topraklarda genellikle, toprak işlemesine elverişsiz 
yapan ve geniş çapta çayır mer'a, funda-çalılık, orman su temini 
veya yabani hayvan otlağı ve örtü olarak kullanılmalarını sınır
landıran şiddetli engelleri vardır.
Sınıf VII- Bu topraklarda toprak işlemesini elverişsiz yapan ve 
çayır mer’a, funda-çalılık, orman su temini veya yabani hayvan 
otlağı ve Örtü olarak kullanılmalarını sınırlandıran çok şiddetli 
engeller vardır.
Sınıf VTII- Bu toprak ve arazilerin ekonomik bitki üretimi için 
kullanılmalarını Önleyen ve eğlence yeri, su temini veya yabani 
hayvan otlağı ve örtü olarak dikkatli bir koruma ile kullanıl
malarını sınırlandıran engelleri vardır.

2 o Türkiye ve illerin Arazi Kullanma Kabiliyet Sınıfları: 
a. Arazi Kabiliyeti Bakımından Türkiye Toprakları;

Tarımsal kullanma bakımından Türkiye topraklarının 
kabiliyetleri çok geniş değişiklik gösterir. Toprak işleme, top
rağın diğer kullanma şekilleri ve koruma tedbirlerine ihtiyaç 
göstermesi bakımından elverişlilik sınırlarını ifade eden sekiz 
arazi kabiliyet sınıfında sınıf sayısı büyüdüğü oranda, kullan
madaki engeller de artar. Sınıf I in pek az veya hiç engeli yok
ken, sınıf VIII in pek çok engeli vardır.

Düzenli veya devamlı işlemeye ve diğer kullanmalardan 
pek çoğuna elverişli elan sınıf I,II,III deki topraklarının tümü 
Türkiye envanter arazisinin % 25.2 si veya toplam olarak 
19 211 154 Ha. dır.

Burada, "Envanter arazisi" deyimi, su yüzeyleri ile meskûn 
araziler dışında kalan araziler anlamındadır,
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Tarım yapılan pekçok bitki için son sınır olan» ancak 
diğer kullanmalara da elverişli sınıf IV deki toprakların % 9.4 
ü veya 7 163 439 Ha„ x envanter arazisindedir.

Toprak işlemeye elverişli olmayıp, genellikle devamlı 
bitki örtüsü altında tutulması gerekli sınıf VfVT ,711 o deki 
toprakların toplamı envanter arazisinin % 61.2 si veya 46 587 084 
Ha, nı meydana getirir.

Topraktan yoksun, bitkisel ürün getirmeyen, ancak eğlence 
sahası veya av hayvanları barınağı olarak değerlendirilebilecek 
sınıf VTII. deki tarıma elverişsiz araziler envanter arazisinin 
% 4.2 si veya 3 163 654 Ha. nı meydana getirir.

Kabiliyet Sınıflarına Göre Arazi Varlığı (Ha)

I. Sınıf araziler 4 9 7 3 1 6 2  % 6 . 5
II. Sınıf araziler 6 705 943 % 8.8
III.Sınıf araziler 7 532 049 • % 9.S
IV. Sınıf araziler 7 163 439 % 9.4
V. Sınıf araziler 165 076 % 0.2
VI. Sınıf araziler 10 189 857 % 13.4
VII.Sınıf araziler 36 232 151 % 47.6
VIII.Sınıf araziler 3 163 654 % 4.2

76 125 331 % 100.0

b. İllerin Arazi Kullanma. Kabiliyet Sınıfları
Meskun arazi ve su yüzeyleri dışında kalan arazilerin 

kabiliyet sınıflarının dağılımı Tablo II-2 de verilmiştir. Diğer 
taraftan kabi3iyet sınıflarının hangi arazi kullanma şekline isa
bet ettiği, başka bir deyimle, herbir ilin arazi kullanma şekil
leri ile kabiliyet sınıflarının kıyaslama tablosu, TOPRAKSU Genel 
Müdürlüğünün yayınlamış olduğu o ilin raporunda mevcuttur.
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TABLO :  1

İLLER Nadasl ı
Kuru
Tarım

Nadass ız
Kuru
Tarım

Sulu
Tarım

Bs ğ-  
Bahçe

Özel 
Mahsul

Çayır

Adana 102823 447738 111754 12194 -
Adıyaman 206576 - 12336 22949 2083 557
Afyon 563267 24825 42459 6528 - 15334
Ağrı 217750 - 64 793 - 4 3  360
Amasya 125767 63085 56560 4557 -
Ankara  j [415126 20463 77623 65432 J. Ü  *T Z U
Antalya 208384 83590 944 39 2442 6042 7836
Artv in 597 51159 884 3212 i. 66
Aydın 13320 38234 220886 1 75 72 14-  94 580
Bal ıkes ir 7851 455335 46475 4579 60 78 1003
Bilec ik 118343 2904 11967 75 y  9 145
Bingöl 42437 - 16712 - 18064
Bit l i s 93980 18509 322 7104
Bol  u 162934 43616 53223 14778 32 49 1651
Burdur 177634 10299 21040 1597 50 O f )  O Cj

Bursa 32985 343145 49167 25814 25 93 U9
Çanakkale - 310639 17365 6632 16 53 126
Çankır ı 256218 11753 18736 17850 612 d
Çorum 461033 14048 81420 27073 1225
Deniz l i 69206 235312 6 ■ 208 54113 . 50 2752
Diyarbakır567242 - 26114 33185 ~
Edirne - 309765 29934 6139 3580
Elâzığ 188425 49651 15222 355
Erzincan 184208 - 6 o  4  60 4439 5894
Erzurum 390835 »- 107736 4153 66604
Eskişehir 490056 - 67690 7555 10493
GuAn tep 225395 6 8650 22294 93017 67-66 ~
Giresun 70463 291 73 164 5 15 89 94 -

Gümüşhane 216939 4211 3 7  £  03 22 1.842
Hakkari 14568 22139 - 10914
Hatay 23329 124211 75 502 15538 28 24 -

İsparta 217186 6 761 7 7 7 0 7 11494 3865
İçel 167554 77512 10  ? 0 76 39251 3 86 140
İs tanbul - 173102 2 86 o 1667 11 16 681
İzmir 21415 127203 1C1357 34020 10*490 105
Kars 552646 - 4 5141 3243 80093
Kastamonu 20631 291065 44494 126 71 10 417 1030
Kayseri 576941 641 52372 25630 ~ 5 84 84
Kırklarel i - 313786 7322 1384 ** 241
Kırşah ir 361233 - 10748 10600 - 6425
Kocael i - 159370 4383 8559 2108 1634
Konya 1784338 8789 213020 56268 - 9 7500
Kütahya 408963 10505 46327 5327 - 1523
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Tablo : JJ-I i

Malatya 285689 - 64889 28100 - 222 671337
Manisa 137914 191243 100150 58854 20526 422 57175
K.Maraş 187975 66417 99006 32845 661 1129 349445
Mardin 376966 - 22256 67090 475 - 439330
Muğla 30737 78593 56406 4683 40969 7 53 47918
Muş 224637 - 19679 - - 20788 439080
Nevşehir 308651 - 15211 50819 - 2127 150482
Niğde 616610 - 59990 34737 - 474 74 526085
Ordu 22615 124375 1545 - 127898 - 72494
Rize 52 11605 1136 - 66972 - 95938
Sakarya 3497 187826 7403 6040 22224 - 16472
Samsun 51023 371774 17944 202 5430 319 31209
Siirt 136245 - 5060 8742 • - 263206
Sinop 80520 99360 11864 159 - - 21328
Sivas 1104514 - 8392.7 3294 - 17084 1219530
Tekirdağ ~ 463342 2411 656 - 843 32087
Toka t 258589 9708 65615 12448 - 6059 133821
Trabzon - 70660 661 - 86065 - 88457
Tunceli 106457 - 7575 39 - 1528 322054
Urf.a 1047590 - 33694 25643 10070 - 742529
Uşak 221760 - 11472 8582 - 861 35939
Yozgat 712745 - 58112 13787 - 6676 297344
Van 324578 - 82569 1999 - 48903 1304373
Zoncruldak - 199125 18283 9600 44973 453 15914

TOPLAM 16791973 5815361 2990380 1058637 1042152 644372 21101317



İ L L E R I I I I I  İ T I V V V I V I I VIII
ADANA 225 954 115 838 120 275 121 785 1 701 148 628 881 559 79 355

ADIYAMAN 21 928 58 258 64 432 56 733 1 456 88 383 430 493 35 066

AFYON 103 873 184 883 146 675 138 779 6 230 172 453 566 027 81 837

AĞRI 38 507 127 964 116 778 158 522 2 29.1. 179 58 7 393 326 58 598

AMASYA 46 314 51 388 37 719 73 931 358 36 850 295 595 7 382

ANKARA 249 415 422 864 478 298 ş;>q 593 5 374 444 224 982 886 49 661

ANTALYA 92 946 105 487 76 057 54 82.0 30 627 166 303 1146 080 3 75 253

ARTVİN 78 1 573 1 88 7 24 542 ... 143 829 472 031 97 585

AYDIN 53 162 47 966 72 5 85 4 7 537 - 102 1.93 461 439 5 600

BALIKESİR 46 441 122 031 75 070 85 352 360 228 672 848 785 8 681

BİLECİK 7! 7 18 699 24 720 53 2cü - 51 317 249 736 8 093

BİNGÖL 10 54 7 27 652 33 2.13 79 318 .1221 733 527 279 7 893

BİTLİS 23 466 45 245 55 783 34 203 3 700 39 791 419 630 12 157

BOLU 63 569 30 448 43 446 71 345 9 70 134 189 745 876 1 388

BUR'DUR 45 277 78 641 56 077 '• 18 505 4 615 84 029 329 971 60 256

BURSA 64 .126 82 617 86 801 l 903 209 848 539 628 539 628 d 456

ÇANAKKALE 39 143 106 254 62 721 36 532 1 804 176 899 473 389 6 846

ÇANKIRI 60 524 57 442 96 966 57 436 550 110 80Ş 441 467 3 294

ÇORUM 143 905 91 035 183 028 85 477 367 200 323 557 823 3 090

DENİZLİ 82 453 121 180 121 657 66 65 7 2 380 3.14 035 532 093 22 382

DİYARBAKIR 150 4.16 224 499 179 747 139 761 260 6 i2 519 020 50 359

EDİRNE 66 174 213 364 198 643 81 213 5 4 75 3 55 8 44 039 1 618

ELAZIĞ 34 372 56 213 82 DOS 85 800 89 75 7 494 192 12 907

ERZİNCAN 3 5 51Ö J2 7 /6 ü / 79 4 106 724 - 145 008 700 435 95 559

ERZURUM 63 232 178 789 225 586 347 467 i 4 70 425 908 l 161 287 99 948

ERK tşi!l! İR 114 953 186 596 153 288 133 230 6 550 177 511 509 294 69 918

CA'/.IANTEP 80 690 122 839 76 02.1 86 572 218 90 461 298 800 3 586

GİRESUN 22.8 1 1380 Kİ 74 7 ,<■5 534 - 199 942 468 725 51 239

GÜMÜŞHANE 9 293 45 180 45 522 ■ 5 ■} • 1 ■’ 659 7.78 113 798

HAKKARİ 2 060 16 328 24 337 14 İl’ 87 309 - • 2 073 129 327

HATAY 69 916 47 291 51 653 28 470 583 50 082) 276 995 2. 435

İSPARTA 47 365 68 684 55 461 38 577 2 206 66 687 38 : 232 161 869

İÇEL 44 583 40 096 55 225 95 672 283 162 256 027 340 78 773

İSTANBUL ' 11 030 108 393 85 859 85 Ou d 633 . 157 077 76 173 6 792

İZMİR 114 552 93 223 85 913 71 .2 25 ... 153 6423 649 882 12 1.32

KARS 90 383 181 223 248 902 401. 475 1 1 7.3 382 09.3 456 393 62 914

KASTAMONU 63 087 41 32i ] '' ■ o 96 (: 1 257 22)7 922) 7*4 224 7 739

KAYSERİ 39 270 104 441 14' 547 150 319 4 j. '22.1. 891 740 945 176 595

KIRKLARELİ 58 866 202 40'7 155 477 113 769 30 791 74 r/4 788

KIRŞEHİR 50 818 7 i 012 83 234 145 347 6 35 91 23i 155 130 27 499

KOCAELİ 6 836 23 9 70 1.3 18 d 48 V 7 ti •• 12ü 222 128 180 978

KONYA 625 945 525 430 615 718 456 627 17 349 513 889 1 602 083 2.39 412

KÜTAHYA 29 104 9 7 916 79 567 88 586 .1. 060 259 294 596 11.5 29 3 75

MALATYA 56 420 72 623 126 218 72 130 - 207 670 649 829 36 833

MANİSA 127 012 104 282 106 979 99 772 248 418 593 070 20 862

K.MAHAŞ 100 629 100 057 72 811 62 784 257 78 236 900 424 87 330

MARDİN 180 462 137 368 119 954 95 210 * 188 887 450 332 54 719

MUĞLA 37 473 43 760 58 972 39 94 0 129 109 860 865 5 7 945
MUŞ 14 18 ı jAt ar>o : } 7 ;;? 21 2- 9 227 10 276
NEVŞEHİR 12 418 50 360 i -i İ J / 1021 803 13 3 111 2741 .130 .142 11 216

NİĞDE 150 644 124 030 24 d 549 196 d,n : 11 6 70 228 016 376 008 97 099

ORDU 2 340 7 081 33 684 74 644 - 12 73 5 463 578 1 466
RİZE - 1 148 544 i 381 - .153 587 202 094 30 537

SAKARYA 14 131 63 348 35 758 42 148 2 5.7.5 65 9CH) 238 760 3 137

SAMSUN 75 379 9 7 504 94 002 121 812 153 26 052 523 864 10 213

SİİRT . 22 39,4 19 569 ■■L 683 37 59 j 94 127 773 412 84 041

SİNOP 15.452 8 946 45 940 63 32:9 35 241 404 881. 3 495

SİVAS 155.196 189 067 34 9 27U 279 878 4 616 378 120 1 402 275 73 096

TEKİRDAĞ 59 497 270 210 172 902 54 424 2.18 27 386 28 271 310

TOKAT 69 621 62 174 108 665 81 448 - 109 821 545 45/ 6 669
TRABZON 256 1 370 2 5 2 i 26 154 « 100 729 304 636 11 994
TUNCELİ 2 215 9 177 32 205 53 826 - 71 563 527 167 51 580
URFA 451 626 234 258 243 362 239 411 - 133 724 563 5 74 18 729
UŞAK 14 549 51 396 6 5 737 69 J90 300 91 155 222 765 15 971
VAN 33 019 128 796 185 012 2:2 3 7 7 0 17 213 211 099 I 000 691 90 358
YOZGAT 36 680 164 315 205 069 255 583 41 191 219 527 023 8 693
ZONGULDAK 36 252 9 475 63 729 138 381 - 163 336 429 634 8 556

TOPLAM 4 973 162 6 705 943 7 532 048 7 xc, "ı 43° 165 076 l • 1 T 69 857 15 232 151 3 .163 654



C. Toprakların Sulanabilirlilik Durumu:
Yarı kurala bir kuşakta yer alan Türkiye'nin sahil kes

ininde az bir kısım yeri hariç tutulduğunda diğer kesimlerde yeter
li bitkisel üretimde bulunmak için sulama gerekli görülmektedir 
Gerçi sahil kesimlerinde yıllık yağışın toplamı yeterli ürün alıa- 
ya kafi gelir görünmekte ise de yağışın mevsimlere dağılışı düztn- 
siz olduğundan ve gelişim devresinde düşmediğinden sulama gerek i 
görülmektedir» Bu itibarla tarımımızın gelişmesinde sulamanın öıem- 
li bir payı olduğu muhakkaktır..

Sulamaj diğer teknik ve ekonomik koşulların yanışıra topra
ğın sulamaya elverişli olması ve yetiştirilecek ürüne göre kâfi 
miktarda suyun bulunmasına bağlıdır. Burada önce sulanabilir anzi 
potansiyeli üzerinde durulmuştur. Sulanabilir arazi potansiyeli 
% 6 ve % 12 eğime kadar olmak üzere iki bölümde saptanmıştır. Eı 
potansiyelin hesaplanmasında sulanması düşünülen arazilerin keı- 
di aralarında Ödeme kapasitelerine göre ayrımları yapılmış veyc 
diğer bir deyimle derecelendirilmişlerdir. Arazileri teşkil ede^ 
toprakların fiziksel ve kimyasal özelliklerinin sulamaya uygunlu
ğu oranında geri ödemeleride yüksek olmakla beraber buna arazifer.n 
su kaynağına,yola, pazara yakın olma gibi faktörlerinde tesir ede
ceği aşikardır. Ancak burada, sulanabilir arazi potansiyelinin he
saplanmasında ele alman ölçüler, toprakların halihazır fiziksel 
ve kimyasal özelliklerinin ekonomi ile bağdaştırılması olmuştu:. 
Diğer bir deyimle arazi ve toprakların sulamaya uygunluk dere
celeri ekonomik olarak geri ödeme kapasitelerine bağlı kalmaktadır.

Sulanabilir arazilerin illere göre dağılımı Tablo II-3 e 
verilmiştir. Bu tabloda yer alan derecelerin özellikleri aşağıca 
olduğu gibidir.
Derece özellikleri:
1.1 îyi drenajlı, derin, taşınarak oluşmuş topraklar,
1.2 Düz-düze yakın eğimde, derin ve orta derin^yerinde oluşmuş to

raklar.
1.3 Orta derin taşınarak oluşmuş topraklar
2.1 Yetersiz drenajlı, derin taşınarak oluşmuş topraklar
2.2 Sığ, taşınarak oluşmuş topraklar
2.3 Düz-düze yakın eğimde, sığ yerinde oluşmuş topraklar
2.4 Düz-düze yakın çok sığ yerinde oluşmuş topraklar (İçel,Antalya 

Muğla, Aydın, Manisa)

11-13



3.1, Fona drenajla, derin taşınarak oluşmuş topraklar
-.2. Hafif eğimde, derin orta derin, taşınarak oluşmuş topraklar
j.3. Hafif eğinde, sığ, taşınarak oluşmuş topraklar
'...4 Hafif eğimde, derin, orta derin yerinde oluşmuş topraklar
5.5 Hafif eğimde sığ yerinde oluşmuş topraklar
4.1 Organik topraklar
1.2 Hidromorfik topraklar
4.1 Tuzlu topraklar
5.2 Alkali topraklar
5.3 Tuzlu alkali topraklar
■5.1 Orta eğimde, derin ve orta derin, yerinde oluşmuş topraklar
6.2 Orta eğimde, sığ, yerinde oluşmuş topraklar
n,3 Orta eğimde, derin, orta-derin, sığ taşınarak oluşmuş topraklar
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TABLO: II-3 İLLERE CÖRE SULANABİLİR ARAZİ DAĞILIMI ( H a . )

1° 2° 3° 4° 5° 6° İLLERİN

% 6 E q i m e K a dar % 12 Eğim.kadar TOPLAMI

01 ADANA 229.414 95.880 120.485 51.418 - 100.388 597.585

02 ADIYAMAN 22.357 3.614 65.109 5.135 - 104.239 200.454

03 AFYON 99.868 64.848 169.169 57.995 - 246.655 638.535

04 AĞRI 93.159 24.347 101.054 8.090 - 156.084 382.734

05 AMASYA 59.112 11.050 46.958 322 - 41.295 158.737

06 ANKARA 26 2 . 748 47.621 399.550 38.110 583 699.034 1 .447 646

0 7 ANTALYA 101.035 56 203 104 781 13.818 - 73 617 349 454

08 ARTVİN 1.610 9 82 125 100 - 2 022 4 839

09 AYDIN 54 322 64 724 39 726 4 335 - 44 143 207 250

10 BALIKESİR 65 736 28 981 69 073 25 027 - 116 186 305 003

11 BİLECİK 12 952 4 571 13 974 4 134 - 72 596 107 227

12 BİNGÖL 13 658 3 614 20 541 6 578 - 93 187 137 778

13 BİTLİS 33 631 4 411 40 581 23 661 - 52 251 154 535

14 BOLU 61 230 5 913 27 115 2 243 - 69 240 165 741

15 BURDUR 47 057 15 671 75 995 8 613 1 184 50 746 199 266

16 BURSA 77 193 40 292 56 918 12 142 - 72 966 259 511

17 ÇANAKKALE 42 752 23 953 49 372 28 265 104 99 076 243 522

18 ÇANKIRI 60 502 10 904 57 981 4 147 - 120 388 253 922

19 ÇORUM 139 962 17 563 83 073 3 296 652 188 126 432 672

20 DENİZLİ 87 726 31 946 104 190 46 136 - 105 346 375 344

21 DİYARBAKIR 244 672 15 304 136 877 108 660 - 254 020 759 533

22 EDİRNE 85 572 21 593 197 137 17 643 - 183 980 505 925

23 ELAZIĞ 33 981 54 757 72 517 30 036 - 23 266 214 557

24 ERZİNCAN 48 174 14 388 24 920 2 912 - 71 611 162 005

25 ERZURUM 78 896 41 833 163 191 20 102 - 327 611 631 633

26 ESKİŞEHİR 116 792 48 880 169 79i 53. 537 - 261 301 650 301

27 GAZİANTEP 82 346 8 964 116 076 52 661 - 101 310 361 357

2b GlHENUN 849 1 417 1.106 274 - 7 520 11 166

29 GÜMÜŞHANE 23 893 16 861 18 561 982 - 57 423 117 720

30 HAKKARİ 2 624 5 560 13 233 8 649 - 24 894 54 960
31 HATAY 74 822 37 041 40 172 8 085 - 36 921 197 041

32 İSPARTA 50 612 21 251 51 545 3 986 950 7' 656 200 000

33 İÇEL 50 157 50 467 31 580 21 342 - ; 204 227 750

34 İSTANBUL 14 804 11 511 93 509 4 168 129 137 983 262 104

35 İZMİR 122 298 63 785 83 965 13 252 . 64 488 347 788

36 KARS 9 7 206 41 583 230 693 16 857 - 408 191 - 794 530

37 KASTAMONU 64 744 2 032 35 177 5 708 - 113 189 220 850

36 KAYSERİ 50 864 66 572 148 105 120 379 - 216 408 652 328
39 KIRKLARELİ 73 686 7 543 156 831 24 527 - 118 772 381 359
40 KIRŞEHİR 51 967 19 908 76 756 76 606 12 868 157 222 395 327
41 KOCAELİ 7 093 11 006 10 993 2 569 - 61 142 92 803
42 KONYA 785 563 305 543 5 74 054 506 785 27 934 321 541 2 521 420
43 KÜTAHYA 49 769 46 724 42 004 30 539 - 186 968 356 004
44 MALATYA 58 874 5 987 66 841 9 605 - 156 248 297 555
45 MANİSA 136 269 58 755 55 892 24 323 4 283 162 956 442 478
46 K. MARAŞ 111 101 29 916 75 39 7 40 263 - 72 103 328 780
47 MARDİN 227 225 26 865 134 005 67 599 - 105 947 561 641
48 MUĞLA 52 798 20 825 45 258 12 621 ' 235 56 383 188 121
49 MUŞ 102 336 34 693 64 570 9 118 136 756 347 473
50 NEVŞEHİR 27 927 32 705 46 261 100 936 - 107 345 315 174
51 NİĞDE 220 4 74 71 406 183 154 221 948 9 497 150 093 856 572
6? ORDU ? 362 I 3 A 83 1 103 - 38 189 4 7 630
53 RİZE 61 402 1 346 - ~ - 1 809
54 SAKARYA 15 486 48 636 41 232 4 907 - 41 931 152 192
55 SAMSUN 87 459 50 311 58 144 153 - 93 292 289 359
56 SİİRT 26 728 1 678 33 619 9 157 _ 87 158 158 340
57 SİNOP 15 450 - 8 068 1 003 - 47 885 72 406
58 SİVAS 165 213 34 249 176 238 38 563 775 541 304 956 342
59 TEKİRDAĞ 82 630 4 620 242 437 1 782 150 147 625 479 244
60 TOKAT 71 226 7 549 52 553 5 346 - 135 939 272 613
61 TRABZON 970 295 877 83 - 2 405 4 630
62 TUNCELİ 2 215 9 097 13 056 2 316 52 116 78 800
63 URFA 553 110 56 614 223 949 271 570 _ 109 252 1 214 495
64 UŞAK 14 912 2 122 50 440 16 370 - 128 107 211 951
65 VAN 5 8 746 40 039 95 113 40 960 - 242 265 477 123
66 YOZGAT 40 28; 36 135 142 686 156 508 _ 325 481 701 093
6 7 ZONGULDAK 37 117 - 7 693 - -- 63 617 108 427

DERECELER TOPLACI 
5. 889 580 2 045 783 5 95 7 075 2 560 059 59 344 8 793 603 25 305 444

I / Halen sulanan araziler dahildir.



D. Sorunlu Toprakların Alanları, ıslah yolları ve Islah île Ge
liştirilmesi:

/Tarım arazilerinde nazarı itibare alınan sorunlar; arazi 
kullanmada bitki adaptasyonu, bitki yetiştirme veya toprak işlene- 
ekim-dikim ve hasat etme işlemleri ile meydana ge~'miş veya gelebi
lecek tehlike ve engellerle gelişmesini kısıtlayan toprak, araz, 
ve iklim koşullarından ibarettir.

Erozyon, arazinin kabiliyetini en geniş çapta sınırlandıran 
bir engel (Sorun) ve arazi işlendiğinde koruma tedbirini gerekti
ren bir nedendir. Bunu sırasıyle, bitki kök bölgesindeki uygun ol
mayan toprak, fazla su ve zıt iklim koşulları izler. Ülke toprai- 
ları için önemli bir zarar verici etken olan erozyon çok kez sıc- 
lık, taşlılık gibi uygun olmayan toprak koşulları ile birlikte bu
lunabilir. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan geliştiril
miş Türkiye Toprak Haritası Etüdleri sırasında bir arazinin kab-- 
liyetini sınırlayıcı aynı önemde birkaç engel (Sorun) saptanmış 
ise, bunlar değerlendirmede aşağıda olduğu gibi sıraya konulmuştur.

(1) Erozyon, (2) Fazla su, (3) Uygun olmayan toprak.
Erozyon, herhangi bir kullanma altında meydana gelmiş ve:a 

meydana gelmesi beklenebilen su ve rüzgar erozyonudur.
Fazla su, yüksek bir tabansuyu seviyesi veya geçici sellen- 

menin neden olduğu ve tarım metodlarınm uygulanmasını engelleyen 
veya sınırlandıran aşırı sudur.

Uygun olmayan toprak, bitki kök gelişimini sınırlayan veja 
düşük su tutma kapasitesine neden olan tuzluluk-alkalilik, asitiik 
taşlılık, sığlık, kayalılık veya diğer toprak şartlarıdır.

Türkiye toprakları bu etüdlerle 1- Erozyon, Taşlılık; 2-baş- 
lık (drenaj, fazla su); 3- Çoraklık (Tuzluluk, alkalilik, tuzlu- 
alkalilik) ve 4- Diğer uygun olmayan toprak şartları (Sığlık,eğim) 
sorunlarına göre incelenmiştir.

Türkiye topraklarında arazi kabiliyetini sınırlandıran zıt 
iklim engelleri tam olarak saptanmamış, bunun yerine ülkemiz 1- 
hil bölge, II- Orta, Doğu ve Güneydoğu bölgesi olarak iki büyük ik
lim bölgesine ayrılmıştır. Böylece bu iki iklim bölgesi, kabiliyet 
sınıflarının saptanmasına temel olmuştur.

1. Erozyonlu, Taşlı Topraklar:
Türkiye’de su-rüzgâr erozyonu ve taşlılık sorunları o3 

rak sorunun şiddeti, toprak işlemeye elverişli ve elverişli olma ... 
kabiliyet sınıflar: itibariyle toplam olanları Tablo II-4 de veri1- 
miştir.
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TABLO 11-4 TÜRKİYE'DE SU-RÜZGAR EROZYONU VE TAŞLILIK SORUNLARI
DAĞILIMI 
SU EROZYONU

Arazi kullanma kabiliyeti sınıfları
TOPLAM

Sorunun şiddeti II.III.IV. sınıf V.VI.VII.sınıf (Ha)
(Ha.) (Ha.)

a. Orta erozyon 13 780 260 1 812 490 15 592 750
b. Şiddetli erozyon 2 077 265 26 527 668 28 334 933
c. Çok şiddetli erozyon 1 9 30 13 219 273 13 221 203

TOPLAM 15 859 455 41 289 431 57 148 886
RÜZGAR EROZYONU

a. Hafif erozyon 159 259 6 405 165 664
b. Orta erozyon 168 460 62 581 231 041
c. Şiddetli erozyon 2 439 61 946 64 385
d. Çok şiddetli erozyon - 4 823 4 823

TOPLAM 330 153 135 755 465 913
TAŞLILIK

a. Taşlılık 2 989 033 25 495 151 28 484 184
Hafif erozyon : Sürülen toprak katının % 25 i gitmiş^,
Orta erozyon : Sürülen toprak katının % 25-75 i gitmiş;
Şiddetli erozyon: Sürülen katın % 75 den fazlası ile altındaki ka

tın % 25 i gitmiş.
Çok şiddetli erozyon: Alt katın % 25-75 i gitmiş.
Taşlılık : İşleme derinliği içinde ve yüzeyde bulunan

taşlar % 50 den fazladır.
2. Yaş (Drenaj sorunlu) Topraklar:

Türkiye'de Yaşlık (Drenaj) sorunu olarak, sorunun şid
deti ve kabiliyet sınıfları itibariyle toplam alanları ^ablo 
de verilmiştir. Drenaj sorunlu toprakların yer aldığı V.VI.ve VÎT
sınıf kabiliyetindeki araziler düz-düze yakın eğimli, genellikle
derin topraklıdır. Bu sınıflara sokulmaları, drenajın (Yüksek t» 
ban suyu, sel alma) şiddeti, tuzluluk, alkalilik ve ağır toprâk 
bünyeleri nedeni iledir.
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Sorunun şiddeti Arazi kullanma kabiliyeti sınıfları 
II.III.IV. Sınıf V.VI.VII. sınıf TOPLAM

(Ha) (Ha) (Ha)
a o Kifayetsiz drenajlı 1 462 454 226 904 1 689 358
b. Fena drenajlı 484 407 291 905 776 312
c. Bozuk drenajlı 12 525 270 856 283 381
d. Aşırı drenajlı 11 152 14 192 26 064

TOPLAM 1 970 538 803 857 2 749 051
Kifayetsiz drenaj: Su topraktan yavaş çıkar. Taban suyu zaman zaman

90-100 cm. ye yükselebilir. Bitkiler az veya çok 
zarar görür.

Fena drenaj : Su topraktan çok yavaş çıkar. Taban suyu yağış
larda yüzeye kadar yükselebilir. Kültür bitkile
ri çok zor gelişir. Ekseri yaş arazilerdir.

Bozuk drenaj: Taban suyu devamlı yüzeydedir. Sazlık ve batak
lıktır.

Aşırı drenaj: Su topraktan çok çabuk çıkar. Taban suyu-bulunmaz.
3. Çorak Topraklar:

Türkiye’de çorak sorunu olarak, çoraklık çeşidi ve kabi
liyet sınıfları itibariyle toplam alanları Tablo II-6 da verilmiş
tir. Aynen drenaj sorunlu topraklarda olduğu gibi çorak toprakların 
yer aldığı V.VI. ve VII sınıf kabiliyetindeki arazilerde düz-düze 
yakın eğimli, genellikle derin topraklıdır. Çorak topraklar aynı 
zamanda drenaj sorununu da içerir. Bu durumu Tablo II-5 ile Tablo 
II-2 nm karşılaştırılması suretiyle saptamak mümkündür. Gerçekte*: 
ülke drenaj sorunlu toprakların toplam alanı, çorak sorunlu toprak
ların alanından büyüktür. Bu bakımdan drenaj sorunlu topraklar ço
raklık içermeyebilir.

TABLO II-6 TÜRKİYE’DE ÇORAKLIK SORUNU DAĞILIMI
Arazi kullanma kabiliyeti sınıfları

Sorunun çeşidi II.III.IV. Sınıf V.VI.VII.sınıf TOPLAM
(Ha) (Ha) (Ha)

a. Hafif tuzlu
b. Tuzlu
c. Alkali
d. Hafif tuzlu alkali
e. Tuzlu alkali

526 828 
125 050 

2 911 
99 363 
79 253

86 802 
369 552 
5 730 
26 500 
191 655

613 630 
494 603

8 641 
125 C.... 
270 90-

TOPLAM 833 405 680 240 1 513
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Hafif tuzlu: Toprakta erir tuzlar % 0.15-0.35^değişebilir Na.%15
den düşük
Tuzlu : Toprakta erir tuzlar %0„35 ten fazla^değişebilir Na
s 15 den düşük.
Alkali : Toprakta erir tuzlar % 0.15 den düşük^ değişebilir
Na. % 15 den yüksek
Hafif tuzlu alkali: Hafif tuzluluk ve alkalilik bir arada.
Tuzlu alkali : Tuzluluk ve alkalilik bir arada.

4. Diğer Uygun Olmayan Şartlara Sahip Topraklar
Bu etüdlerde, diğer uygun olmayan toprak şartları olarak 

arazi eğimi ve toprak derinliği de incelenmiş ve saptanmıştır. Ara
zi eğimi ve toprak derinliği arazi kullanma toprak işleme, ekim-di- 
kim, bitki yetiştirme ve hasat etme vb. gibi tarım metodlarını doğ
rudan etkiler. Türkiye'de eğim gruplarına göre arazi dağılımı Tablo 
II-7 de, Türkiye'de toprak derinliğine göre arazi dağılımı Tablo 
II-8 de verilmiştir.

Erozyon, taşlılık, yaşlık, çoraklık sorunlarına sahip top
rakların illere göre dağılımı ise Tablo II-9 da verilmiştir.

TABLO II-7 TÜRKİYE'DE EĞİM GRUPLARINA GÖRE ARAZÎ DAĞILIMI
Eğim grupları (% eğim) Kanladığı saha (Ha) %
Düz eğimli (% 0-2 eğim) 9 178 404 12
Hafif eğimli (2-6 eğim) 8 039 452 10
Orta eğimli (%6 —12 eğim) 10 596 581 14
Dik eğimli (%12—20 eğim) 11 478 394 15
Çok dik eğimli (% 20-30 eğim) 13 394 964 17
Sarp eğimli (%20 den fazla eğim) 10 483 292 13
Litozolik arazi 1/ 9 742 069 13
Meskün arazi 569 400 1
Diğer arazi 3 212 175 4
Su yüzeyleri 1 102 396 1

TOPLAM 77 797 127 100

1/ Bütün Eğim gruplarındaki, taş ve kaya miktarı toprağından fazla 
otlatmaya açık, çok zayıf mer'a, funda-çalılık araziler.
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o orak el .ik grup 3- X vCJH,ı %
De.: • - (9C en. den deri.-' 
Oru derin ,50-92/
Sığ :20-5C:
Çok sığ (20 cm. den az) 
Meskün arazi 
Diğer arazi
Su yüzeyleri_____________

3 212 175 
1 102 396

569 400

12
14

1
4
i

TOPLAM 77 797 127 100

İllerdeki araziler eğim grupları ve toprak derinliğine ait 
ayrıntılı bilgi TOFRAKSU Genel Müdürlüğünün yayınlamış olduğu her 
illerin raporunda mevcuttur.

5. Arazi Kullanma Şekillerine Göre Sorunlu Topraklar ve 
Lslahı:
Öncelikle arazi kullanma planlamasının yapılması ve son

rada toprak ve su koruma tedbirlerinin alınması ile, toprak derin 
ligi sorunu dışındaki diğer sorunların giderilmesi ve çözümlenme
si mümkündür. ;

Toprak ve Su koruma tedbirleri geniş anlamı ile erozyon, 
taş sorunlu topraklar olduğu kadar drenaj, çorak sorunlu toprak
lar ve eğimli araziler için de geçerlidir. Başka bir deyimle, 
toprak ve su koruması tedbirleri, her arazi kullanma şeklinde top
rak ve su kaynaklarının özellik ve şartlarına göre optimum üretken
liği (prodüktiviteyi) sağlamak için herbir toprak parçasının etkin 
ve devamlı olarak kullanılmasına ilişkin gerekli tarım yapma, yön
tem., çare ve tedbirlerini içerir.

Her toprağın kabiliyeti ve doğal nitelikleri çerçevesinde 
kullanılması tarım arazilerinde kullanma planlamasının ana ilkesi
dir. % 40 eğimli yamaç veya 15 cm. derinlikte etek arazilerde top
rağı işleyerek tarım yaparsak, buralarda alacağımız koruma tedbir
leri etkisiz kalır. Toprak, yamaçda erozyonla yok olmaktan kurtarı- 
iamaz, etekde ekonomik ürün alınamaz. O nedenle ülkedeki arazi kul 
lenna şekillerini kabiliyet smıfianvle karşılaştırmalı olarak 
qÖzden geçirmek qerekir. Tablo 11-10 a qöz attığımızda arazi kul_: 
malardaki yanlışlıklan kolayca görebiliriz.
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ÇORAKLIK

TABLO II-9 İLLERİN SORUNLU ALAN BÜYÜKLÜĞÜ (Ha) 

______________________________ YAŞLILIK_______________________________________  TAŞLILIK_______________________ SU EROZYONU RÜZGAR EROZYONU

İ L L E R Alan Ha. II,III, IV. V, VI, VII. Alanı Ha. II,III, IV,V,VI,VII. Alanı Ha. II,III, IV, V,VI,VII . Alanı Ha.II,III, IV, V,VI,VI

ADANA 111175 64639 46536 165251 118082 4 7169 562503 23989 538514 1071296 228112 843184

ADIYAMAN 236 - 236 1692 - 1692 321443 25840 295603 632162 139617 492545

AFYON 59 789 45630 14159 80224 66065 14159 253218 60652 192566 559204 332836 226368

AĞRI 3545 1254 2291 28640 25994 3146 499538 9740 8 402130 816228 301957 514271
AMASYA 16955 16549 406 17043 16637 406 309444 22437 287007 435760 114217 321543
ANKARA 34756 22554 12202 54903 42731 12172 776979 36787 740192 2420341 1050645 1369696
ANTALYA 9 734 763 7 2097 67069 61817 5252 411699 24581 387118 1461250 158938 1302312

ARTVİN - - - 982 982 - 154065 1202 152863 253196 25281 227915
AYDIN 70 704 51974 18730 95875 74921 20954 430505 52168 378337 632199 86152 546047
BALIKESİR 10969 6848 4121 38444 34347 4097 664424 4388 660036 1151012 202521 948491
BİLECİK 1104 1083 21 5530 5509 21 53243 3435 49808 218828 86933 131895

BİNGÖL - - - - - - 365587 62360 303227 648355 124353 524002

BİTLİS 6023 236 5787 5944 5885 59 134122 2484 131638 494319 103460 390859

BOLU - - - 7305 6335 9 70 353641 12009 341632 1002185 160729 841456
BURDUR 1265 630 635 31085 264 76 4609 151429 4523 146906 534405 121758 412647
BURSA 10025 8208 1817 66036 61645 4391 30074 7 12637 288110 806008 136776 669242

ÇANAKKALE 9787 4684 5103 31042 25450 5592 276281 4635 271646 843433 200469 642964

ÇANKIRI 12735 4733 8002 18425 9164 9261 407144 24125 383019 721876 178377 543499
ÇORUM 10998 7310 3688 11365 7912 3453 479145 14389 464756 1137400 32511 1104889

DENİZLİ 28546 25758 2788 50775 46659 4116 513678 33264 480414 1005020 259351 745669
DİYARBAKIR - - - 306 306 - 770006 189367 580639 1161699 382047 779652
EDİRNE 274 75 8690 18785 62457 42972 19485 29849 432 29417 292371 258784 33587
ELAZIĞ - - - 435 435 - 401984 61347 340637 698835 193493 505342
ERZİNCAN 5857 4587 1270 14005 11485 2160 611864 50768 561096 911479 171694 739785
ERZURUM 3800 2330 14 70 39440 37970 1470 1337779 226638 1111141 1971147 634534 1336613
ESKİŞEHİR 45483 34372 11111 76418 65071 11347 604554 10427 594117 1033476 350936 682540
GAZİANTEP - - - 3008 3008 - 276314 40633 235681 515336 275961 239375
GİRESUN 234 234 - 74141 - 74141 83238 1338 81900 634896 48944 585952
GÜMÜŞHANE - - - 12153 12153 - 126531 16509 110022 861477 132907 728570
HAKKARİ 9687 9687 - 17403 17403 - 452534 1079 451455 692344 36775 655569
HATAY 30034 29530 504 42079 40996 1083 199487 21 798 177689 288274 78955 209319
İSPARTA 4028 2519 1509 27829 27621 206 388949 7276 381673 579872 132212 447660
İÇEL 51603 43132 84 71 1376 137 - 654304 43229 611075 846364 127453 718911
İSTANBUL 3723 - 3723 16856 130b . 3775 29475 703 28772 401520 171362 230158
İZMİR 62812 42032 20780 85797 64540 21257 621323 41526 579797 818468 46342 771626
KARS 48608 33587 15021 62030 4500 16530 945483 344901 600582 1394032 664636 729396
KASTAMONU 927 - 92 7 1424 254 1170 595132 4319 590813 200050 229659 970391
KAYSERİ 74149 38992 35157 104210 67675 36535 753404 92286 661118 1155035 365305 789230
KIRKLARELİ 375 - 375 7527 7527 - 61740 823 60917 385974 183369 202105
KIRŞEHİR 28035 7323 20712 36966 15639 21327 127576 10777 116799 505384 279985 225399
KOCAELİ 508 508 - 12381 12285 96 39773 1826 3 7947 332059 78 742 253317

2552

2910

12894

2552  -

2910 -

8659 4235



TABLO II-9

KONYA 324998 123231 20176 7
Kütahya 11006 8858 2148
MALATYA - - -

MANİSA 50091 41650 8441
k.maraş 1671 1453 218
MARDİN - - -
MUĞLA 22366 16683 5683
MUŞ 45970 44025 1945
NEVŞEHİR 5680 4012 1668
NİĞDE 158755 25893 132862
ORDU - - -
RİZE - - -

SAKARYA 2468 746 1722
SAMSUN 19747 950 18797
SİİRT - - -

SİNOP 173 - 173
SİVAS 21920 14797 7123
TEKİRDAĞ 368 - 368
TOKAT 1344 1344 -

TRABZON - - -

TUNCELİ - - -

URFA - - -

UŞAK 556 125 431
VAN 44 780 1704 7 27733
YOZGAT ' 9421 7617 1804
ZONGULDAK 1724 1724 -

454367 263010 191357 1843278
44678 43672 1006 562860

- - - 540645
72452 63809 8643 530921
31026 30732 294 374465

- - - 814626
46484 31633 14851 830692
41404 38722 2682 291049
14052 11369 2683 142038

174229 125998 48231 319294
23625 1185 22440 421119
94566 1215 93351 28433
76249 70209 6040 44590
70336 50423 19913 517545

1063 1063 - 765033
173 - 173 411468

32800 24135 8665 105901
4988 462Q 368 28125
8023 - 8023 - 289514

247 24 7 - 32553
- - - 306873

31 31 - 970417
2981 2981 - 146871

72313 42608 29 705 830116
31433 29359 2074 563857

1724 1724 - 241822

TOPLAM 1518722 837405 671317 2775115 1970538 804577 28484331



TABLO : 11-10 TÜRKİYE ARAZİLERİNİN ŞİMDİKİ KULLANMA DURUMLARI 
İLE KABİLİYET SINIFLARININ KIYASLANMASI (Ha)

ARAZİLERİN KULLANMA ŞEKLİ I II III IV ARA TOPLAM V VI VII ARA TOPLAM VIII GENEL TOPA
TARIM ARAZİLERİ 4 778 399 5 986 866 6 229 433 4 593 129 21 587 827 17 463 3 848 499 2 245 214 6 111 176 27 699 003

Tarım Arazisi (Nadaslı) Kuru 2 339 991 3 361 895 4 296 040 3 320 691 13 318 617 9 449 24 79 277 984 630 3 4 73 356 16 791 973
Tarım Arazisi (Nadassız) Kuru 815 455 1 514 385 1 142 675 741 889 4 214 404 3 891 898 181 698 885 1 600 957 5 815 361
Tarım Arazisi Sulu 1 413 256 835 791 4 76 222 223 081 2 948 350 3 980 34 290 4 260 42 530 2 990 637
Bağ Bahçe Arazisi 176 364 187 9 72 204 989 172 414 741 730 143 201 714 115 041 316 898 1 058 637
Özel Mahsuller 33 333 86 823 109 507 135 054 364 717 - 235 037 442 398 677 435 1 042 152

ÇAYIR-MER'A ARAZİLERİ 177 510 54 7 012 826 044 1 730 796 3 281 362 103 709 4 103 843 M.256 . 776 18.464.328 21 745 690
Çayır Arazisi 69 061 148 998 108 152 81 455 407 666 80 801 49 072 106 834 236.707 644 373
Mer'a arazisi 108 449 398 014 717 892 1 649 341 2 873 696 22 908 4 054 771 14 149 942 18.226.621 21 101 317
ORMAN VE FUNDALIK ARAZİLER 17 253 172 065 4 76 572 839 514 1 505 404 31 107 2 237 515 19 694 437 2L.963.059 23 468 463
Orman Arazisi 5 824 92 193 321 724 574 428 994 169 9 462 1 240 105 12 891 351 14 140 918 15 135 087
Fundalık Arazisi 11 429 79 872 154 848 265 086 511 235 21 645 997 410 6 803 086 7 822 141 8 333 376
MESKÜN ARAZİLER 39 375 52 759 42 281 37 577 171 992 471 48 4 76 56 402 105 549 291 859 569 400
Yerleşim Yerleri 35 316 48 413 40 771 36 288 160 788 471 41 189 53 195 94 855 291 859 54 7 502
Fabrika, Havaalanı v.s. 4 059 4 346 1 510 1 289 11 204 7 487 3 207 10 694 21 898
DİĞER ARAZİLER 12 79 7 35 724 48 521 3 163 654 3 212 175
Sazlık ve Bataklıklar 12 79 7 35 724 48 521 48 521
Irmak Yatakları ■ - 192 325 192 325
Sahil Kumulları 37 915 37 915
Kara Kumulları 2 481 2 481
Çıplak Kaya ve Molozlar 2 930 933 '■ s*,930 933
SU YÜZEYLERİ 1 102 396
KABİLİYET SINIFLARI TOPLAMI 5 012 537 6 758 702 7 574 330 7 201 016 26 546 585 165 54 7 10 238 533 36 288 553 46 692 633 3455513 76 694 731

GENEL TOPLAM 77 797 127



Kısaca hatırlatırsak I, II, III ve IV. sınıf araziler her türlü 
kullanmaya V, VI, VII sınıf araziler ise yalnız mer1 a ve ormana 
elverişlidir.

Kuru tarım altında 5 074 313 Ha. V. VI ve VII. sınıf arazi 
vardır. Bu arazi yanlış olarak bu kullanma altındadır, mer'a ve 
ormana bırakılması zorunludur. Bu sınıflardaki 42 430 Ha. geniş
liğindeki araziler, her ne kadar sulu tarım altında iselerde mut
laka koruma tedbirlerinin alınmasını gerektirecek toprak ve arazi 
özelliklerine sahiptirler.

Bağ-Bahçe ve özel mahsuller kullanımları altında VI, VII. 
sınıf 994 333 Ha. arazi bu kullanmalarda kalmalıdır. Ancak bu a- 
razilerde de mutlaka toprak ve su koruma tedbirlerinin öncelikle 
alınması gerekmektedir.

Çayır-Mer'a arazisi kullanımlarında toprak işlemeye elve
rişli 3 281 709 Ha. arazi mevcuttur. Kural olarak bu araziler aynı 
kullanımlar altında kalmalıdır. Zorunlu olduğunda, çayır ve mer'a- 
ların, özellikle kuru, sulu,bağ-bahçe ve özel mahsul kullanımların
dan bir veya birkaçına dönüştürülürken V, VI. ve VII sınıflar altın
daki bu yanlış kullanmaların da aynı alan ölçeğinde çayır veya mer
aya veyahut ormana bırakılması gerekir.

Toprak işlemeye elverişli orman ve funda-çalılık arazilerden 
yalnızca funda-çalılık arazilerde kullanma dönüşümü söz konusudur. 
Funda-Çalılık araziler kuru, sulu, bağ-bahçe ve özel mahsul kulla
nımlarından birine veya bir kaçına dönüştürülürken işlemeye elveriş
li olmayan araziler üzerindeki kuru tarım kullanımlarının da mer*a 
veya orman kullanımına ayrılması sağlanmalıdır. Funda-çalılık kul
lanımı altında bulunan 511 235 Ha. genişliğindeki toprak işlemeye 
elverişli arazilerin, özellikle zeytin, antep fıstığı,muz, fındık 
ve bağ-bahçe mahsullerine ayrılması ekonomik değer açısından büyük 
önem taşır.

I, II, III ve IV. sınıf arazilerden kaybedilen 171 992 ha. 
alan toprak işlemeye elverişli olup mezkûn arazi kullanımındadır. 
özellikle tarım dışı amaçlara ayrılacak araziler için toprak iş
lemeye elverişli olmayan araziler ilk planda gözönünde bulundurul
malıdır.

Erozyon, taş sorunlu topraklarda toprak ve koruma tedbirle
rinden nöbetli ekim (münavebe), örtü bitkileri, bitki artıklı ta
rım^ yeşil gübreleme, gübreleme, eğime ayrın sürüm-ekim-dikim, 
şeritsel ekim, otlu su yolları, çevirme kanalları, teraslama, kont
rollü otlatma, mer1 a aşılaması ve yeniden ekimle ıslahı,
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eğim karıkları, eğim tekneleri^silt tekneleri, su yayma sistem
leri, örme çiftler, rüzgâr kıranlar, taş veya kaya temizleme, kı
yı kontrolü, sulu-kuru dere yatağı ıslahı, sekiler, eşikler, sel 
geçitleri., taban kuşakları, tersip bentleri, sel kapanları, ağaç
landırma, göletler, zeytin, harnupluk, fıstıklık, fundalık-çalılık 
ıslahı ve diğer ıslah ve kontrol tedbirlerini sayabiliriz,

Antalya, îçelde traverten ve kayalı^ Diyarbakır, Mardin, 
Urfa, Gaziantep, Adıyaman, Siirt, Kars, Ağrı, Muş illerinde bozalt 
taşlı araziler büyük potansiyel gösterdiklerinden temizlenerek ta
rıma açılması öncelik kazanmaktadır. TOPRAKSU Genel Müdürlüğü bu 
illerde taş ve kaya temizleme proje uygulamalarına başlamış bulun
maktadır.

Drenaj ve çorak sorunlu topraklarda açık ve kapalı drenaj 
tesisleri, tesviye, tuz ve alkaliliğin yıkanması, çorak ıslah mad
delerinin kullanılması, sel ve feyezan kontrol tesisleri vb. gibi 
toprak ve su koruma tedbirleri söz konusudur.

a. İşlenen Arazilerde Sorunlu Topraklar:
Tablo 11-11 de Türkiye'de işlenen arazilerde toprak ve 

su koruma sorunları, sorun çeşidi, kabiliyet sınıfları ve toplam 
alanları itibariyle verilmiştir.

Asırlardan beri gerekli koruma metodları uygulanmaksızın 
işlenen arazilerimizin hemen hemen büyük oranı, bugün önemli sorun
lar göstermektedir. İşlenen arazilerin % 82.7 si üzerinde titizlik
le durulması zorunlu koruma tedbirlerine ihtiyaç vardır. Buna kar
şılık işlenen arazilerin ancak % 17.3 ü sorunsuz olarak güçlerine^ 
özelliklerine ve bulundukları iklim bölgelerine uygun bir tarım 
yapılabilme kabiliyetindedirler.

İşlenen sorunlu arazilerde, birinci koruma tedbiri erozyona 
karşıdır. Arazilerin kabiliyetlerine göre işlenmeyişi ve iklim 
koşulları, erozyon sorununu ön sıraya getirmiştir. Daha çok, su 
erozyonu olmakla beraber, yakın zamanlarda mer'a ve funda-çalılık 
gibi doğal bitki örtüsünün düzensiz olarak kaldırılışı sonucu, rüz
gâr erozyonu da bazı bölgelerimizde, arazilerimizi tehdit eder du
ruma gelmiştir. İşlenen sorunlu arazilerde % 71.7 erozyon zararı 
vardır.

Genellikle, oldukça yağışlı kıyı ovalarındaki tarımı sınır
landıran fazla su sorunu, Anadolu'nun taban arazilerinde de yer yer 
görülmektedir. İşlenen arazilerde sorun yaratan % 4.7 oranında faz
la su engeli vardır.
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TABLO 11-11 TÜRKİYE'DE İŞLENEN ARAZİLERDE TOPRAK VE SU KORUMA SORUNLARI

Sorunun çeşidi
İşletmeye e Araz i

lverişli işletmeyeolmayan elverişliarazı TOPLAM
(Ha)

I. Sınıf II 
(Ha)

, III, IV Sı
nıf (Ha)

V, VI, VII 
•(Ha)

sınıf
.

A- Sorunu olmayan arazi 4 778 399 — - 4 778 399

B- Ana sorunu su ve rüzgar erozyonu olan arazi 11 416 396 5 009 563 16 425 959
1- Tali sorunu olmayan arazi (e) - 7 993 182 181 366 8 174 548
2- Tali sorunu uygun olmayan toprak şart-

larına sahip arazi (es) - 3 423 214 4 828 197 8 251 411

C- Ana sorunu yaşlık olan arazi - 998 145 80 933 1 079 078
1— Önemli tali sorunu olmayan arazi (w) - 861 236 5 315 866 551
2- Tali sorunu uygun olmayan toprak şart-

larına sahip arazi (ws) - 136 909 75 618 212 527

D- Ana sorunu uygun olmayan toprak şartlarına
sahip arazi - 4 394 887 1 020 680 5 415 567
1- Önemli tali sorunu olmayan arazi (s) - 1 147 103 8 508 1 155 611
2- Tali sorunu erozyon olan arazi (se) 2 749 471 1 004 487 3 753 958
3- Tali sorunu yaşlık olan arazi (sw) 498 313 7 685 505 998

TOPLAM A+B+C+D 4 778 399 16 809 428 6 111 196 27 699 003
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TABLO 11-12 TÜRKİYE'DE ÇAYIR-MERA ARAZÎLERİ TOPRAK VE SU KORUMA SORUNLARI

İşlemeye elverişli arazi İşlemeye elverişli TOPLAM
Sorun çeşidi olmayan arazi (Ha)

I. Sınıf II.III .IV. V. VI. VII.sınıf
(Ha) Sınıf (Ha) (Ha)

A- Sorunu olmayan arazi 177 510 - - 177 510
B- Ana sorunu su ve rüzgar erozyonu olan arazi 1 459 357 ' 11 451 093 12 910 450 .

1- Tali sorunu olmayan arazi (e) 770 882 65 420 836 302
2- Tali sorunu uygun olmayan toprak şart-

larına sahip arazi (es) 688 475 11 385 673 12 074 148

C- Ana sorunu yaşlık olan arazi - 288 009 528 639 816 648
1- Önemli tali sorunu olmayan arazi (w) 200 146 22 987 223 133
2- Tali sorunu uygun olmayan toprak

şartlarına sahip arazi (ws) 87 863 505 562 593 515

D- Ana sorunu uygun olmayan toprak şartları
na sahip arazi
1- Önemli tali olmayan arazi (s)

1 356 
177

486
416

6 484 596 7 
208

841
177

082
624

2- Tali sorunu erozyon olan arazi (se) 1 031 164 5 877 101 6 908 265
3- Tali sorunu yaşlık olan arazi (sw) 187 906 607 287 755 193

TOPLAM A+B+C+D 177 510 3 103 852 18 464 328 21 745 690
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Tuzluluk, alkalilik, taşlılık, ağır bünye ve yeterli ol
mayan toprak derinliği gibi, kültür bitkilerinin gelişimini sı
nırlayan toprağa dayalı sorunlar, çok kez, arazilerin kabiliyet
lerine göre kullanılmayışları, zıt iklim, topoğrafya koşullarının 
doğurduğu fazla su, erozyonun ve doğal çevre koşullarının sonucu 
olarak ortaya çıkmıştır. İşlenen sorunlu arazilerin % 23.6 smda 
uygun olmayan toprak sorunu vardır.

b- Çayır-Mer'a Arazilerinde Sorunlu Topraklar:
Tablo 11-12 de Türkiye'de Çayır-Mer'a arazilerinde toprak 

ve Su Koruma Sorunları, sorun çeşidi, kabiliyet sınıfları ve top
lam alanları itiba'riyle verilmiştir.

Ülkemizde doğrudan otlatılarak yararlanılan mer'alar yanın
da biçilen çayırlar da gerçekte istenen verim düzeyinde değildir. 
Yeteneği üstünde hayvan salıverilmesi, bir otlatma düzeninin uygu
lanmaması, mer'alarm otlatma güçlerini gittikçe azaltmaktadır.

Çayır ve mer'alardaki ana sorunları iki başlık altında top
layabiliriz :

(1) Erozyon, fazla su, uygun olmayan toprak,
(2) Zayıf faydalı bitki örtüsü ve zararlı bitki örtüsü.
Bu sorunlar içiçedir. Değişik eğimlerde yeralan devletin ve

ya köy ortak malı olan mer'alarda, hiçbir toprak ve bitki örtüsü 
koruma, geliştirme ve yeniden ekim tedbirleri alınmadığından eroz
yon artmakta, sonunda da bitki örtüsü yitirilmektedir.

Fazla eğimin, aşırı taşlılığm ve çoğunlukla sığ toprak var
lığının sonucu işlenmeyen araziler mer'a olarak kullanılmaktadır. 
Esasen bu derece tarımsal güçten yoksun arazilerin mer'a olarak 
da otlatma güçlerinin çok düşük olacağı bir gerçektir.

Çayır ve mer'a arazilerinde görülen önemli sorunlardan, eroz
yon zararı % 59.8,fazla su engeli % 3.8 ve uygun olmayan toprak 
koşulu ise % 36.4 dür. Öte yandan, çayır ve mer'alarm üzerinde 
yetiştiği toprakların kabiliyet sınıflarına göre dağılımını gös
teren Tablo incelendiğinde, oldukça iyi özellikli işlenebilir top
rakların üzerindeki çayır ve mer'alarm ancak % 17 oranında bir 
alanı kapladığı görülür.

d- Orman ve Funda-Çalılık Arazilerinde sorunlu Topraklar:
Mer'alarımızda görülen başlıca sorunlar, genellikle or

man ve funda-çalılık arazilerimiz içinde aynen geçerlidir.
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(1) Erozyon, uygun olmayan toprak,
(2) Usulsüz kesim, tarla açma ve yerleşme, düzensiz otlatma 

angın ve böcekler, hastalıklar.
Bu sorunlar çözümlendiğinde yurt ormanlarının bütünlüğü,

Lsa sürede orman ürünlerinin arttırılması ve devamlılığı da sağ
anmış olacaktır.

Arazilerimizin su depolama yeteneğinin uzun ömürlü olmasını 
.ğlamak, tarım arazilerindeki yapıları taşkınlardan korumak, dere 
3 çaylara düzenli akış vermek için, orman ve funda-çalılık arazi- 
erde erozyon kontrolü, ağaçlandırma çalışmaları yapmak, usulsüz 
esim ve otlatma ve yangınların, böcek ve hastalıkların tahribatı- 
ı önlemek zorunludur.

Tablo 11-13 te Türkiye'de Orman ve Funda-çalılık arazilerinde 
oprak ve su koruma sorunları, sorun çeşidi, kabiliyet sınıfları 
e toplam alanları itibariyle verilmiştir.

Orman ve funda-çalılık arazilerinde görülen önemli sorunlar- 
an erozyon zararı % 76.6^uygun olmayan toprak koşulu ise % 23.4 
ranında bir alan kaplamaktadır.

E. Arazilerin Mülkiyet Dağılımı
Ülkemizde, işletme büyüklük ve dağılımlarına ilişkin ya- 

ılmış sayımlar sınırlıdır. îlk tarım sayımı Osmanlı împaratorluğun- 
a 1912 yılında yapılmıştır. Çeşitli nedenlerle sayım bulguları gü- 
enilirlikten çok uzaktır.

İkinci tarım sayımı 1927 yılında yapılmıştır. Ancak bu sayım- 
a ailenin işlediği toprak sorulduğu halde, cevaplar istatistiki bir 
ncelemeye altlık oluşturulacak doğrulukta görülmediği için işlet- 
e büyüklükleri saptanamamıştır.

Üçüncü tarım sayımı 1950 yılında 1-15 kasım günleri arasında 
apılmıştır. Bu sayım sonuçlarına dayanılarak işletme büyüklük ve 
ayıları ile ilgili anket 1952 sonbaharında yapılmıştır.

Dördüncü tarım sayımı 1963 yılında, beşinci sayım 1970 yı- 
mda yapılmıştır.

Sayım ve anketler sonucunda elde edilen veriler kendi ara- 
arında çelişmektedirler, bu nedenle güvenilirlikleri çok düşüktür.

1- Tarım arazilerinde mülkiyet dağılımı:
].1- Arazilerin mülkiyet dağılımı ve gelişmeler konusunda 

.oğru bir yargıya varabilmek için 1950 yılından bu yana yapılan 
ayımlar ve sonuçlarının ayrı ayrı görülmesi gerekmektedir.
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tablo 11-13 TÜRKİYE'DE ORMAN VE FUNDA-ÇALILIK ARAZÎLERİ TOPRAK VE SU KORUMA SORUNLARI

İşlemeye elverişli İşlemeye elverişli TOPLAM
Sorunun çeşidi araziler olmayan araziler (Ha)

I sınıf 11,111 t iv V,VI,VII . sınıf
(Ha) sınıf (Ha) (Ha) 1

A- Sorunu olmayan arazi 17 253 -
« 17 253

B- Ana sorunu ve rüzgar erozyonu olan arazi - 1 253 608 16 716 936 17 970 544
1— Tali sorunu olmayan arazi (e) - 584 943 124 297 673 240
2- Tali sorunu uygun olmayan toprak şart-

larına sahip arazi (es) - 704 665 16 592 639 17 297 304

C- Ana sorunu yaşlık olan arazi - 19 068 11 814 30 882
1- Önemli tali sorunu olmayan arazi (w) - 17 123 848 17 971
2- Tali sorunu uygun olmayan toprak şart-

larına sahip arazi (ws) - 1 945 10 966 12 911

D- Ana sorun uygun olmayan toprak şart
larına sahip arazi - 215 475 5 234 309 5 449 784
1- Önemli tali sorunu olmayan arazi (s) - 24 249 25 750 49 999
2- Tali sorunu erozyon olan arazi (se) - 187 074 5 204 994 5 392 068
3- Tali sorunu yaşlık olan arazi (sw) - 4 152

t»
3 565 7 717

TOPLAM A+BK+D 17 253 1 488 151 21 963 059 23 468 463
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TABLO 11-14.1952 SONBAHAR ANKETİ SONUÇLARI
İşletme
büyüklüğü
(Dekar)

1-20
21-50
51-75
76.100

101-150
151-200
201-300
301-500
501-700
701-
TOPLAM

Aile sayısı

772.800
797.400
336.000
216.000
168.000
91.800
67.800
39.600
16.800
21.600

2.527.800

Aile
yüzdesi

%

30.6
31.5
13.3
8.6
6.7
3.6
2.7
1.5 
0.7 
0.8

İşlenen
toprağın
Yüzölçümü
(Dekar)

8.361.000
27.898.200
20.967.600
19.152.000
21.084.600
16.484.400
17.117.400
15.119.200
10.145.400
38.109.600

İşlenen
toprağın
yüzdesi

%
4.3

14.3
10.8
9.9

10.8
8.5
8.8
7.8
5.2

19.6
100.0 194.519.400 100.0

1952 sonbahar anketi sonuçlarına göre Türkiye'de toprak 
sahabi olan aile sayısı 2.527.800 ve toprağı olmayan aile sayısı 
1.019.509 dur. Her aileye düşen ortalama toprak 77.0 dekardır. 
İşlenen toprak miktarı bu sayıma göre 19.451.940 Ha. olarak görül
mektedir.

TABLO 11-15.1963 TARIM SAYIMI SONUÇLARI
İşletme
Büyüklüğü
(Dekar)

İşletme
sayısı

İşletme
yüzdesi

İşlenen
toprağın
yüzölçümü
(Dekar)

İşlenen
toprağın
yüzdesi

1-5 398.866 12.86 1.143.850 0.67
6-10 375.329 12.22 3.173.240 1.89

11.20 494.623 15. 99 7.447.670 4.45
21-30 349.096 11.22 8.697.630 5*. 19
31-40 291.121 9.38 10.242.840 6.12
41-50 223.253 7.21 10.088.630 6.03
51.100 561.722 18.11 39.953.110 23.67

101-200 291.693 9.40 39.730.760 23.74
201-500 99.785 3.22 28.421.270 16.98
501.999 11.029 0.35 7.511.580 4.11
1000-2500 2.851 0.09 3.699.230 2.21
2501-4999 981 0.03 3.137.420 1.87
5000? 291 0.01 4.056.110 2.43

TOPLAM 3.100.850 100.00 167.343. 350 100.00
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1963 tarım sayımı sonuçlarına göre 3.100.850 aile toprak 
sahibi, 308.899 aile topraksızdır. Her aileye düşen ortalama top
rak miktarı ortalama 54.0 dekardır. İşlenen toprak miktarı bu 
sayıma göre 16.734.335 Ha. dır. Devlet çiftlikleri ile birlikte
işlenen tüm alan 17.142.777 Ha. olarak görünmektedir.

TABLO 11-16. 1970 TARIM SAYIMI SONUÇLARI

İşletme işlenen
İşletme büyüklüğü (Dekar) sayısı işletme %si Toprak Tüme
  ____ __________________________________  (Dekar) oranı

-5 459.014 14.90 1.422.193 1.08
6-10.9 405.120 13.15 3.290.370 2.49
11-20.9 622.034 29.19 3.722.268 6.61
21-30.9 374.743 12.16 9.603.245 7.27
31.40.9 259.332 84.2 9.263.549 7.02
41-50.9 196.000 63.6 9.009.462 6.82
51-100.9 452.565 14.69 32.328.747 24.49

101-200.9 220.556 7.14 30.428.528 33.05
201-500.9 78.492 2. 55 19.911.593 15.08
501-100.9 12.810 0. 42 8.039.369 6.09

TOPLAM 3.080.666 99.98 132.019.377 100.OC

Kaynak, DİE, 1970 Tarım Sayımı Hane halkı anketinin bazı 
sonuçları (Kesinleşmemiş bilgiler)

(1-4999 nüfuslu yerler ve 1000 dekar büyüklüğe kadar olan 
araziler için)
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TABLO II -17. KULLANMA ŞEKİLLERİNE GÖRE İŞLETMELER

îşletme
Büyüklüğü 
(Dekar)

Yalnız kendi 
sahip olduğu
araziyi işletenler % si

Yalnız kiracılık 
ile arazi işle
tenler % si

Yalnız ortak 
veya yarıcalık 
ile arazi işle
tenler

-5.9 412.030 16 .02 15.454 32.81 16.412
6-10.9 360.506 14.02 8.413 17.86 11.467

11-20.9 540 .215 21.00 7.414 15.74 15.741
21-30.9 310.506 12.07 3. 513 7. 46 6 .917
31-40.9 209.098 8.13 1.711 3.63 4.823
41-50.9 155.664 6.05 1.604 3.40 4.694
51-100.9 351.999 13.69 4.443 9.43 9.824

101-200.9 166.915 6.49 3.242 6.88 5.032
201-500.9 57.185 2.22 960 2.04 2.108
501-1000,9 7.792 0. 30 346 0.73 525

TOPLAM 2.571.910 99.99 47.100 99.98 77.543

Arazisinin
^. w , ■ -i tamamınıDıger şekil- b kalarl_lerde arazı y

% si işletenler
na devre
denler

%si

21.16 14.694 3.84 424
14.79 24.591 6.43 143

20. 30 58.383 15.27 281

8.92 53.727 14.05 80
6.22 43.599 11.40 101
6.05 33.895 8. 86 143

12 .67 85.988 22.48 311
6.49 45.184 11.81 183

2.71 18.239 4.77 --

0.68 4.147 1.08 — —

99.99 382.447 99.99 1666

Kaynak: DÎE. 1970 tarım sayımı hane halkı anketinin bazı sonuçları 
(Kesinleşmemiş bilgiler)
(1-4999 nüfuslu yerler ve 1000 dönüme kadar olan işletmeler için)



1.2 Köy Envanter Çalışmaları:
67 tide yapılan köy envanter çalışmaları sonuçlarına 

göre işletmelerde mülkiyet dağılımı şöyledir:
TABLO 11-18. 67 İL KÖY ENVANTER ÇALIŞMALARI

İşletme Büyüklüğü Dekar Aile yüzdeki % İşlenen toprak yüzdesi
0-10 28.4 4.3
11-25 26.1 11.0
26-50 22.2 18.9
51-75 9.1 12.7
76-100 5.3 10.8
101-200 6.3 20.1
200 den büyük 2.6 22.2

TOPLAM 100.00 100.0

Yıllara göre ve toprakların işletme büyüklüklerine göre 
dağılımları aşağıdaki oranları göstermektedir.

TABLO 11-19. YILLARA GÖRE TOPRAKLARIN İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİNE 
GÖRE DAĞILIM ORANLARI

İşletme
Büyüklüğü 1952 1963 1970 (x)
(Dekar) işletme alan İşletme Alan işletme Alan
-----------  -%----- %-  ^------ —    i-
1-20 30.6 4.3 40.9 6.9 75.1 29.6

21-50 31.5 14.3 27. 9 16.9
51-100 21.8 20.6 18. 1 23.9 14.7 23.2
L01-500 14.5 35.9 12.6 40.7 9.7 36. 1
501- 1.5 24.8 0.5 11.0 0.5 11.1

(x) Geçici sonuçlar
Ortalama işletme büyüklükleri de aşağıdaki tabloda görülmek
tedir .
TABLO 11-2 0. ORTALAMA İŞLETME BÜYÜKLÜKLERİ

İşletme Ortalama İşletme alanı
3üyüklüğü (Dekar)
(Dekar) 1952 1963

1-50 23.09 10.30
51-100 72.68 71.12
101-500 190.12 174.09
501- 1 256 .64 1458. 26
Ortalama____________ 76._95_______55.28
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Bütün bu tabloların birlikte incelenmesinden şu sonuçlar
çıkarılmaktadır.
a) Sayım sonuçlarında bulunan işlenen toplam toprak alanları 

ile genel istatistiklerde gösterilen tarımsal alanlar arasında tutar
sızlıklar vardır.

,1092 1963__ ,1970
Tarım sayımı sonuçları (Ha) 19.451.940 17.142.777 ....
İstatistiklerde göste
rilen alanlar (Ha) - 23.823.000 24.296.000

b) Orta ve küçük işletmeler sürekli küçülmekte, büyük işlet
melerde büyümektedir.

c) İşletme sayıları ve küçük işletmelerin oranı sürekli art
maktadır .

d) İşletmelerin toprak mülkiyeti dağılımında büyük adetsiz- 
likler vardır. Küçük işletmeler bütün işletmelerin 3/4 ünü oluştur
dukları halde, toprakların 1/4 ünden biraz fazlasını işlemektedirler.

Küçük işletmelerdeki artmaya paralel olarak topraksızlar 
sayısında da artış olduğu söylenebilir. Halen köy envanter etüdleri 
sonuçlarına göre 4. 126 .000 çiftçi ailesinde 1.268.500 ailenin (%30.7) 
hiç toprağı yoktur.

1.3 Bölgeler İtibariyle Mülkiyet Dağılımları:
Bölgeler itibariyle tarımsal işletmelerin işledikleri 

arazi ve aile oranları aşağıdadır.
TABLO 11-21.BÖLGELER ^İTİBARÎYLE TARIMSAL İŞLETMELERİN İŞLE- -
DİKLERİ ARAZÎ VE AİLE ORANLARL-

Bölgeler
0-50
Aile
%

Dekar
arazi
%

51-100 Dekar 
aile arazi
% %

101-
aile
%

200 Dekar 
arazi 
%

201 De 
aile
%

.Büyük 
arazi

%
Ort. De 

%
Ortakuzey 56.47 26.81 23.45 24 .5314. 35 25.78 5.73 22.88 87.80
Ege 83.42 50.43 12.47 26.83 3.27 13.75 0.84 8.99 32.87
Marmara 73.73 41.63 19.91 31.12 5.19 17.38 1.17 9.88 40.93
Akdeniz 81.67 36. 1211.54 21.96 4.62 17.41 2.17 24.51 37.96
Kuzeydoğu 70.32 30.06 19.72 26.72 7.02 19.16 2.94 24.06 56.30
Güneydoğu 68.35 14.54 15.77 14.97 9.52 18.52 6. 36 51. 97 75.95
Karadeniz 84. 7955.39 12. 07 27.26 2.57 11.33 0.57 6 .02 31.98
Ortadoğu 78.41 35.56 14.50 26.58 5.29 18.75 1.80 18.11 40.10
Ortagüney 63.70 20.20 17.00 20 .0213.40 31.41 5.90 28.97 61.88
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Türkiye topraklarında mülkiyet dağılımında görülen den
gesizlik bölgeler itibariyle daha da artmaktadır. Bölgeler 
itibariyle bir şahsa, bir aileye ve bir sülaleye ait köy sayı
ları da aşağıda verilmiştir.

TABLO 11-22. BÖLGELERE GÖRE KÎŞÎ VEYA AÎLE BAŞINA KÖY 
SAYISI

Bölgeler Köy Sayısı Bölgeler Köy Sayısı
Ortakuzey 7 Güneydoğu 360
Ege (x) 8 Karadeniz (xx) 2
Marmara 11 Ortadoğu 71
Akdeniz 154 Ortagüney 9
Kuzeydoğu 93
(x) Bölgenin 9 ilinden yalnız 6'sında 
(xx) Bölgenin 9 ilinden yalnız 3'ünde

Yine bölgeler itibariyle hiç toprağı olmayan ailelerin 
çiftçi ailelerine oranları da aşağıda verilmiştir.

TABLO 11-23. BÖLGELERE GÖRE TOPRAKSIZ AÎLELERÎN ÇÎFTÇÎ 
AİLELERİNE ORANLARI

Bölgeler Topraksız aileler % Bölgeler Topraksız aileler
Ortakuzey 39.92 Güneydoğu 43.08
Ege 26 .27 Karadeniz 32.65
Marmara 25.69 Ortadoğu 34.20
Akdeniz 31.96 Ortagüney 29.11
Kuzeydoğu 30.27 56 11 ortalaması 31.16

Kasaba veya kentte oturan ve köyde arazisi olanlar ve sa
hip oldukları arazi miktarlarının bölgeler itibariyle durumu: 

TABLO 11-24 BÖLGELERE GÖRE KASABA VE KENTLERDE OTURUP 
KÖYLERDE ARAZÎ SAHİBİ OLANLARIN MİKTARLARI

Sahip olunan arazi Bölgede İşlenen 
Bölgeler Aile sayısı (Dekar) Alan Oranı %
Ortakuzey 34.390 2.450.005 10.49
Ege 42.343 1.554.429 15.28
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Marmara 30,949 1,576,158 15,09
Akdeniz 39,346 4,964,724 50,13
Kuzeydoğu 8.756 888,741 8,79
Güneydoğu 12,789 7,351,936 52,56
Karadeniz 8,173 318,275 5,96
Ortadoğu 16,027 1,112,785 17,39
rtagüney 35,490 2,222,480 12,34

56 il toplamı 228,263 22,859,533 4İ -ı 20,95 ortalama

1,4 Tarım Topraklarının Parçalanma Durumu (Ufalanma)
Ülkemizde tarımsal işletmeler genellikle çok sayıda 

birbirinden uzak ve düzgün olmayan parçalar halindedir, Sayım 
sonuçları aşağıdadır,

TABLO 11-25 o TARIM İŞLETMELERİNİN PARÇALANMA DURUMU
Parça
sayısı

1952
Aile say, oranı %

1963 
Aile sayısı oranı

1970 (: 
% oranı :

1 125,206 5.5 297,639 9,6 16.0
2-3 514,883 22,6 664.690 20.8 30,4
4-5 524,916 23,1 617,453 19,9 21,4
6-9 596.205 26,2 772,694 24,8 19,4
10- 513,465 22,6 768,471 24.8 11,8

(x) Geçici sonuçlar
1970 yılı geçici sonuçları ile 1952 ve 1963 sayım sonuç

ları önemli çelişkiler göstermekte isede :
a) Bir parçalı işletme sayısında düzenli bir artış vardır,
b) Çok parçalı işletme sayıları 1952-1963 arasında artış

göstermekte 1970 yılında düşmektedir,
c) Her durumda işletme elinde bulunan ortalama parça sa

yısı 5*in üstündedir, Türkiye tarım işletmeleri* çok 
parçalı topraklardan oluşmaktadır.

Sayım sonuçlarına göre tarımsal alandaki parça sayıları
şöyledir,
1952 15,719,000 parça
1963 17,716,400
1970 o o a o e a a * » , ,  « , » 0 , 9
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Parçalanma sürecinin aynı hızla sürdüğü varsayılırsa gü
nümüzde 20*5 milyon parçaya ulaştığı söylenebilir* Bu durumda 
işletme başına düşen parça sayısı 1950 yılında 6*9, 1963 yılın
da 5*7 ve 1970 yılında ortalama 5 dir*

Toprak ufalanmasının nedenleri genel olarak dört grupta 
toplanabilir.

a) Tarımsal nüfus artışı
b) Türkiye miras kuralları
c) Toprak dağıtımları
d) Sulama,_drenaj ve yol şebekeleri
a- Tarımsal Nüfus Artışı

TABLO 11-26 YILLARA GÖRE TARIMSAL NÜFUS VE ARTIŞ MİKTAR 
LARI

Yıllar Tarımsal nüfus 10 yıllık artış

1940 14 *004 *988
1950 17*023*336 203180348
1960 20*565*698 3*542.362
1970 22 o 870 0 416 2 .304.728
Artan nüfus dalayısıyle, 6 bireyden oluşan ailelerin ar
tış sayısı:
1940-50 arasında 400o000 aile
1950-60 arasında 600o000 aile
1960-70 arasında 400*000 aile şeklinde hesaplanabilirö

Tarımsal nüfusa katılan bu aileler geçinme gereksinimle
rini karşılamak üzere toprak isteyeceklerdir* 

ba Miras kuralları:
Türkiye’de miras kuralları, 1957 sayılı Toprak ve Ta

rım reformu Yasasının yayınladığı 1973 yılına kadar arazide 
yerinde bölüşmeye olanak veriyordu* Böyle oluncada parseller 
giderek daha çok parçalanmış, ufalanmıştır*

Miras kuralları, uygulamada miras kalan parçaların, mi
rasçılar arasında gerçek ve eylemli (fiili) bölünmesi biçiminde 
etkide bulunmuşlardır*
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Oysa Türk Yurttaşları Yasasının 597 ve devam eden mad
deleri ekonomik bir bütün oluşturan malın, bütün olarak miras
çılardan birine verilmesini öngörmüştür» Ancak uygulamada bu 
maddenin hemen hiç kullanılmadığı söylenebilir,, Daha çok zemin
de bölüşme biçiminde miras kuralları işletilmiştir0 Üstelik ge
tirilen kural, tarım toprak ve mallarını kapsar biçimde ele a- 
lınmıştır,

Bu maddeler aşağıda gösterilmiştirQ
"V# Tarım işletmeleri
1) Paylaşım dışında bırakma
Madde0 597-Kalıtta (Terekede) iktisadi bir bütün olan 

bir tarım işletmesi varsa, bunun tüm, mirasçılardan bunu işlet
meye yetenekli olduğu anlaşılan isteklisine özgülenir® (Tahsis 
edilir)

Mirasçı bu işletmeye yarayan gereç, alet ve hayvanlarında 
kendisine özgülenmesini isteyebilir.

Özgülenen malların tümü için tek bir değer biçilir»
2) İşletmenin hangi mirasçıya özgüleneceği:
Madde: 598- Mirasçılardan biri (İşletmenin) özgülenmesine 

karşı çıkar veya istekli birden çok olursa, yargıç, o yerin tö
resini töre yoksa mirasçıların kişisel durumunu gözönüne alarak 
işletmenin (onlardan birine) özgülenmesine karar verir veya sa
tılmasını, yada paylaşılmasını kararlaştırır®

İşletme işini kendi üzerine almak isteyen mirasçı, işlet
menin tüm olarak öncelikle kendisine özgülenmesini isteyebilir»

Miras bırakanın oğullarından hiçbiri işletme işini kendi 
üzerine almak istemezse, kızlar ve bunların kocaları, işletmeye 
yetenekli olmak koşuluyla, işletmenin kendilerine özgülenmesini 
isteyebilirler."

c) Toprak dağıtımları:
Türkiye’de kurtuluş savaşından sonra çeşitli yasalarla 

toprak dağıtımı yapılmıştır® 2510 sayılı İskan Yasası ve 4753 
sayılı çiftçiyi topraklandırma Yasası ile yapılan dağıtımlar 
toprakların parçalanmasını, artırıcı etkide bulunmuşlardır»

1923-1934 yılları arasında göçmen, mübadil, topraksız 
yada az topraklı köylülere:
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6 o787 o 234 dekar tarla,
157 0 422 dekar bağ,
169 o659 dekar bahçe arazisi dağıtılmıştır,

2510 sayılı iskan kanunu uyarınca 1938 yılı mayıs ayına 
kadar 88,095 aileye 209990825 dekar toprak dağıtılmıştır0

Çiftçiyi topraklandırma yasası uyarınca 1947 yılından 
1616 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Öntedbirler kanununun çık
tığı 1972 yılma kadar toplam olarak,

445,876 çiftçi ailesi topraklandırılmış,
22,013,060 dekar toprak dağıtılmış,
27,147,120 dekar mera arazisi verilmiştir,
d) Sulama-drenaj ve yol şebekeleri:
Hazırlanan sulama-kurutma ve yol planları ve uygulamala

rı tarım arazilerindeki gelişigüzel sınırlara uydurulamadığmdan 
bu projelerin uygulamaları da ufalanmayı arttırıcı etkide bulun
maktadır,

2- Ormanlık Alanlarda Mülkiyet Durumu:
Türkiye*de orman alanı konusundaki istatistiklerde de 

güvenilirlik az görünmektedir. Orman Genel Müdürlüğünce Türkiye’ 
nin toplam orman olarak bulunan alanı ile Topraksu Genel Müdür
lüğünce bulunan alanlar farklıdır. Bu konuda kesin sonuçlar an
cak Orman Kadastrosu tamamlandığında elde edilebilecektir,

TABLO 11-27, ORMAN ALANLARI (Ha)
DÎE TOPRAKSU ORMAN BAKANLIĞI

1960 10,584,000 - -
1965 10,584,000 - -
1967 12,578,000 - -
1970 18,273,000 - -
1972 18,273,000 - -
1975 - 23,468,463 20,170,196

Ormanlık alanlar, devlet ormanları, tüzel kişiliği olan 
kamu kurumlarına ait ormanlar ve özel mülk ormanları olmak üze
re üç grupta toplanabilir.

Kamu, kurumlarına ait ormanlar ile özel mülk ormanları 
çok az miktardadır,:

Kamu ormanları : 1700 Ha,
Özel mülk orman, :12300 Ha, dır.
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3- Mer'alarda Mülkiyet ve İntifa Hakkı Durumu:
Türkiye*de son verilere göre 21,745,690 Ha, mera arazisi 

görünmektedir o Bu araziler9 sürekli olarak tarım alanı yararına 
mera zararına olmak üzere küçülmektedir, 1928 yılından bu yana 
tarım alanı ile Çayır-mera alanları miktarları aralıklarla aşa
ğıdaki gibidir,

TABLO 11-28, YILLARA GÖRE TARIM VE ÇAYIR-MER'A ALANLARI 
Tarım alanı

Yıllar (100° Ha‘>
Çayır-Merc a 
(1000 Ha)

1928 6,628 46,298
1937 11,538 42,370
1948 13,900 38,330
1952 17,341 34,789
1957 22,161 29,748
1962 23,260 28,558
1965 23,556 28,517
1967 23,898 26,185
1970 24.696 19,718
1975 25,598 21,145

MerDa bir ya da birçok köy veya kasaba halkının hayvan
larının yayılıp otlatılmaları için tahsis edilen yada bu amaç
la başlangıcı bilinmiyen bir zamandan (Kadimden) beri kullanı- 
lagelen yerlerdir.

Toprak ve Tarım Reformu Yasasından önceki durum:
Toprak ve Tarım Reformu Yasasının yürürlüğe girdiği 19,7,973 

den öncesiyle ilgili olarak konu üzerine şunlar söylenebilir,
Merfa gelenekten ötürü kamu malı sayılır, 4753 sayılı Çift

çiyi Topraklandırma Yasasına bazı geçici maddeler ekliyen 5618 
sayılı yasanın ek madde 6*ya göre* "Köy, kasaba veya şehir halk- 
kının münferiden veya müştereken faydalanmalarına terkolunan mer'a 
veya yaylaklar" özel mülkiyete konu olamaz. Öte yandan, 766 sayılı 
Tapulama Yasası madde 35 3 e göre , mer'a kışlak,,, gibi halkın ya
rarlanmasına tahsis edildiği yada kadimden beri halkın yararlan
dığı ve intifa eylediği, belgeler veya bilirkişi veya tanık söz
leriyle desteklenen orta mallar sınırlandırılır. Parsel numarası 
verilerek yüzölçümü belirtilir. Bu sınırlandırma tescil niteliğin
de değildir. Bu yolla belirtilen taşınmaz mallar, özel yasalarda
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yazılı hükümler saklı kalmak üzere özel mülkiyete konu olamaz0 
Mer8alar, yaylaklar ile kışlakların bu nitelikleri gözönünde 
tutularak bunlar medeni kanunun 6390ncu maddesi gereğince zaman
aşımı ile kazanılamaz.

Toprak ve Tarım Reformu Yasasından sonraki durum:
Bu yasa ile yapılan düzenlemede açık hükümler öngörülmüş 

bulunmaktadır o Şöyleki:
Toprak ve Tarım Reformu Yasası, md0 131 ile de mer3a, yay

lak, kışlak yönünden tanım yapılmış, "Devletin hüküm ve tasarrufu 
altında menfaati umuma ait" yerlerden bulunduğu, md0 132 de açık 
seçik belirtilmiş've "Tahsis şekli veya yararlanılma olanağı ile 
mer*a yaylak ve kışlak niteliğinde olan arazi üzerinde kazandırı
cı zaman aşımı yoluyla mülkiyet ve diğer aynı haklar edinilemez" 
hükmüne yer verilmiştir0

4, îşe Yaramayan Sahalarda Mülkiyet ve Dağılımı:
1976 yılı TOPRAKSU Genel Müd. tesbitlerine göre Türkiye1 

nin son duruma göre işe yaramayan alanları şöyledir:
Sazlık ve bataklıklar 
Irmak Yatakları 
Sahil kumulları 
Kara kumulları 
Kayalık ve molozlar

48 521 Ha. 
192.325 Ha. 
37.915 Ha. 
2.481 Ha. 

2.930.933 Ha.

TOPLAM 3.212.175 Ha.

Türk Medeni Kanununun 641. maddesi ürün getirmeyen kaya
lık ve bataklıkların mülkiyetinin devlete ait olduğunu belirle
mektedir. "Hilafı sabit olmadıkça menfaati umuma ait sular ile 
ziraate elverişli olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar..... 
kimsenin mülkü değildir* Bu gibi arazilerin zilyedlikle mülkiye
tinin kazanılabilmesi için tarıma elverişli olmaları gerekmekte
dir.

5. Tapulama (Kadastro) çalışmaları*.
Î1 ve ilçelerin belediye sınırları dışında yapılan tapu

lama çalışmalarında üretim durumu şöyledir.
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Tapulamaya açılan köy sayısı : 13
Tapuya devredilen " " : 11
Tesbit işleri biten " " :
Tapulama devam eden " 11 : ı
Tahdit ve tesbit edilen parsel sayısı 
Tahdit ve tesbit edilen yüz ölçümü 
Hazine adına tesbit edilen alan
îtirazlı 228 665 parsel

409 368 Ha.
İtirazsız 181 210 parsel

430 077 Hao 
Toplam 409 875 parsel

839 445 Hektar
Hazine adına tesbit edilen arazinin tüm tapulama alanına 

oranı: % 5.65
F. Planlı ve Dengeli Arazi Kullanma Gereği:

Toprak, dünyanın diğer bölümlerinde olduğu gibi ülkemiz 
yüzeyininde sadece bazı kısımlarını örten ince bir tabakadan iba
rettir „ Fiziksel, Kimyasal ve biyolojik olaylarla çok uzun zaman
da oluşan, fakat yanlış' kullanmalarla kolayca bozulabilen bu var
lığın verimlilik kapasitesi seneler süren iyi kullanım aracıloğıy- 
le arttırılabilir Fakat bu kapasite düştüğü veya bozulduğu tak
dirde toprağın eski haline getirilebilmesi asırlar sürebilir.

Ekonomik ve sosyal gereksinmelere göre toprağın çeşitli 
kullanılma yolları vardır. Toprağın özellikleri, onun tarım, or
mancılık veya diğer amaçlarda kullanılmaya uygun olup olmadığını 
tayin etmektir. Diğer bir belirlenme ile toprakların özellikleri 
gözetilerek bunların kullanılmaları belirli sınırlar içerisinde 
gruplandırılmaktadır. Toprak gerekli fakat kısıtlı bir kaynak 
olduğuna göre toprağın kullanılışı rasyonel bir plana bağlı ol
malı ve sadece acil gereksinmelere değil, verimlilik kapasitesi
nin artması veya en azından uzun vadede bozulmamasını sağlayacak 
yönde bulunmalıdır. Toprak varlığının bozulmasına ve özellikle 
kısa vadeli verim çabasına dayanan ekonomik sebeplerden dolayı za
rar gelmesini engellemek, ülkemizde düzenlenecek toprak politika
sının temelini oluşturmalıdır.

288
543
434
306
: 13.338.014 
: 14.849.950 Ha.
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Ülkemizde, tüm ülke çapında yada bölgesel olarak bir arazi 
ve toprak kullanma planlaması yokturG Topraklar gerek tarım içi 
gerekse tarım dışında özellikleri gözetilmeden sahiplerince keyfi 
olarak kullanılmış ve bugünkü koşullarda sorun, planlamacıların 
işini güçleştirecek düzeye ulaşmıştır0

1- Tarım içi planlı ve dengeli arazi kullanma gereği:
Tarım içi planlı ve dengeli arazi kullanma gereği TOP-

RAKSU tarafmdanyapılan toprak etüdleri verilerine göre, toprağı 
işleyerek tarım kültürüne elverişli bulunmayan çoklukla aşırı 
erozyon tahribatına uğramış, çoksoğjvil sınıf) 1.6830515 hektarlık 
ülke toprağı yalnızca orman ve sınırlı otlakçılığa uygun olmasına 
rağmen kuru tarım kültürü altında bulunmaktadır. Özellikleri açı
sından tarım kültürüne elverişli olmıyan bu toprakların sözü edi
len kullanış şekli ile verimleri pek düşük olduğu, bu tür kullan
ma sonucu ileride ağaç yetiştiriciliği veya ortakçılık yapabilme 
olanaklarının da tamamen ortadan kalkabileceğini çevremizdeki çıp
lak kayalara bakarak göz önünde tutmak yerinde olacaktır0 Pratik 
açıdan VII sınıf toprağa sahip bir çiftçi ile hiç topraksız çift
çi arasında hiç bir fark yoktur0 Üstelik bu tür toprağı kapasitesi 
ötesinde tarım yapmaya zorlayan çiftçi, ülke topraklarının eroz
yonla kemirilmesine yardımdan öte herhangi bir ekonomik girdi ge
tirmemektedir o Bu durum gözönünde bulundurularak toprağı işleye
rek tarım yapılması mümkün olmayan VII ve VI. sınıf topraklara 
sahip çiftliklerimizide Toprak ve Tarım Reformu çalışmalarında 
belirli oranlar çevresinde topraksız gibi gözetmek veya onları 
Devlet kredileri ile hayvancılığa yöneltmek, bu toprakları yete
neklerine göre kullanılmalarını sağlamak uzun vadeli planlar ya
pılıncaya kadar başlıca uygun yöntem olarak görülmektedir. Bunun 
yanısıra yine aynı örgütün yaptığı çalışmaların verilerine göre 
şimdiki durumda 3 281 362 Ha. lık ülke toprağı, işleyerek tarım 
kültürüne elverişli bulunmakla beraber çayır ve mera arazisi ola
rak kullanılmaktadır. Bu durum tarım kültürüne elverişli toprak
larla çayır, mera ve orman arazisi olarak kullanılabilecek toprak
lar arasında yeteneklerine göre uyumlu bir planlamanın yapılarak 
en kısa zamanda uygulamaya geçilmesinin kaçınılmazlığını ortaya 
koymaktadır.
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Şekil II-l ve Tablo 11-29 tarım is arazilerin şimdiki 
kullanma şekillerinin kabiliyetine aöre dönüşümleri ve kullanma
lar arasındaki dönüşüm alanlarını vermektedirQ

Ülkede tarım içi planlı ve dengeli arazi kullanma ancak 
Tablo 11-29 da ve Şekil II-l de gösterilen dönüşümler sonucunda 
mümkün olabilecektir0

2- Tarım dışı planlı ve dengeli arazi kullanma gereği: 
Topraklarımızın tarım dışı kullanımındaki sorunlarda 

giderek önem kazanmaktadır0 Son yıllarda endüstrinin ve yerleşimin 
iyi kalitedeki tarım topraklarına hızla yayıldığı gözlenmektedir0 
TOPRAKSU tarafından yapılan toprak etüd çalışmalarının sonuçlarına 
göre yerleşim yerleri ve fabrika vb0 gibi kuruluşların işgal ettik
leri kaliteli tarım topraklarının miktarı 171992 hektardır. Bu mik
tarın ülkemiz için tipik olan "Endüstri çevresindeki kentleşme" ile 
bundan böyle kaliteli tarım toprakları aleyhine artacağı şüphe gö
türmemek tedir o

TABLO 11-29 ARAZÎ KULLANMA KABİLİYETİNE GÖRE 
KULLANMALAR ARASINDAKİ DÖNÜŞÜM ALANLARI

Kullanma__________ Şimdi (Ha) Dönüşüm sonrası (Ha)
Kuru tarım 22 607 334 10 943 662
Sulu tarım 2 990 880 8 628 068
Mer?a 21 101 317 22 107 264
Çayır 644 373 852 490
Orman 15 135 087 19 550 634
Funda 8 333 376 5 780 090
Bağ-bahçe 1 058 637 3 471 185
Özel bitki 1 042 152 1 579 763

Dönüşüm (Hektar)
1 21 645
2 310 626
3 81 855
4 479 661
5 2 254 599
6 57 950
7 48 087
8 2 226 196
9 23 746
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10 331 449
11 77 941
12 1 354 979
13 139 193
14 109 862
15 567 708
16 3 325 693
17 5 464 301
18 94 946

Süratle endüstrileşmemiz kuşkusuz kıvanç vericidir0 Ancak bun
ların kalitesiz (VI ve VII sınıf) tarım toprakları üzerinde 
kurulmaları kısıtlı tarım topraklarımızın korunması için zorun
lu bulunmaktadıro Nitekim Adana Ziraat Fakültesi Toprak Bilimi 
bölümünce yapılan bir ön araştırmaya göre sadece Ceyhan-Mersin 
karayolu yöresinde özellikle son yıllarda endüstri tarafından 
işgal edilen tarıma son derece elverişli toprakların miktarı 
3Qo000 dekara ulaşmıştırQ

Sözü geçen karayolunun birkaç kilometre kuzeyinde bulun
an tarıma az elverişli toprakların yer aldığı Toros dağları etek
lerinde bu fabrikaların kurulması basit bir matematiksel hesapla 
yılda 70,000,000 TL gibi önemli tarımsal kayıpları önleyebilirdi« 

Öte yandan Devlet bütçelerinde tarımsal araştırmalar ve 
toprak ıslahı için her yıl milyonlarca lira para harcanırken son 
derece kaliteli tarım topraklarını endüstrinin ve yerleşimin iş
gal etmesi çelişik bir durum yaratmaktadır0 Bunun yanısıra hızla 
artan nüfusumuzla artması gereken tarım ve üretimimiz arasında 
nasıl uyumlu bir ilişkinin kurulabileceğini saptamak kaliteli 
tarım topraklarımızın azaldığı süreç içerisinde oldukça güç bu
lunmaktadır.

Bu nedenle bölgesel ve milli düzeyde kalkınma da toprağın 
çeşitli amaçlarla planlı bir şekilde dağılımını, toprak kullanma 
tekniklerinin kontrolünü, toprağın doğal ve beşeri tehlikelere 
karşı korunmasını sağlamak amacıyla yeterli yasak hükümlerin uy
gulanmasına büyük bir gereksinme vardır,

1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu kanunu çıkıncaya kadar 
tarım topraklarının tarım dışı amaçlarla kullanımını düzenleyici 
ve kısıtlayıcı herhangi bir müeyyide mevcut olmadığı için, ülke
nin tarımsal potansiyeli en yüksek tarım arazileri imar planların* 
da yerleşim alanları, endüstri alanları, turistik yerler, spor
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alanları olarak kullanılmakta^ veya taş,kum, tuğla ocakları ve 
Milli Savunma ihtiyaçlarına tahsis edilmekte idi.

Uzun yıllar süregelen tarım toprağının tarım dışı amaç
larda kullanımını teknik ve hukuku esaslara bağlamak için 1757 
sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanununun 212 nci maddesi getiril
miştir.

Ama ne yazıkki, tarıma elverişli toprakların tarımsal 
amaçlar dışında kullanımını denetim yetkisi veren söz konusu 
212.nci madde, imar planı uygulamalarını ve yatırımları gecik
tiriyor gerekçesi ile 1918 sayılı kanunla değişikliğe uğramış
tır,, Bu suretle tarım dışı planlı ve dengeli arazi kullanma imka
nı ortadan kaldırılmış bulunmaktadır. Bu bakımdan Türkiye'de ta
rım topraklarının mülkiyet durumuna bakılmaksızın denetim altın
da tutulmasını amaçlayan 1757 sayılı yasanın 212.nci maddesinin 
tekrar işler hale getirilmesi ile iyi nitelikli toprak kaynağının 
kısıtlanmaması yoluna gidilmelidir.

2- SU KAYNAKLARININ POTANSİYELİ VE BUGÜNKÜ DURUMU
Toplum faaliyetlerini etkileyen suyun kaynağı yağmur 

ve kardır. Su, hiddorojik çevrim içinde (atmosfer, yeryüzü ve 
yeraltı) dolaşır. Hidrolojik çevrim içinde dolaşan suyun çeşit
li oluşumları ayrı disiplinlere konu teşkil eder. Genellikle 
atmosferdeki suyu meteoroloji, yeryüzündeki suyu yüzey hidrolo
jisi ve yeraltmdaki suyu yeraltı suyu hidrolojisi bilimleri 
inceler. Su ölçümleri yüzyıllar önce yapılmaya başlanmışsa da, 
bu bilgilerin mühendislik çalışmalarında kullanılması oldukça 
yenidir.

Toplumun ekonomik gelişme modelini etkileyen su, doğal 
ve sınırlı bir kaynaktır. Suyun toplum yararına kullanılması 
ve kontrolü amacı ile yapılan mühendislik çalışmaları "Su kay
naklarının geliştirilmesi" adı altında toplanır. İnsanın çevre
sini kontrol altına alma çabalarının bir parçası olan doğal su 
kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalarda, suyun alan 
ve zaman dağılımını ve özelliklerini bilmek gerekir. Bu bilgileri 
meteoroloji ve hidroloji (Hidrometeoroloji) verir. İnşa edilmiş 
su projelerinin en verimli bir şekilde işletilmesi, meteoroloji 
ve hidroloji bilgileri ile kısa ve uzun süreli hidrolojik öngö
rü yöntemlerinden yararlanılarak sağlanır.
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Nüfus artışı ve sanayi gelişimine bağlı olarak toplumun 
suya gereksinmesindede büyük artışlar olmaktadır0 Bunun sonucu 
toplumun su ihtiyacı su kaynağı verimini aşmış ve su kaynakla
rının geliştirilmesi çalışmaları ve araştırmaları önem kazan
mıştı^ Böylece su kayraklarının geliştirilmesi çalışmalarına 
sistem analizi, bilgisayar uygulaması, yapay uydular gibi mo
dern teknikler girmiştir,, Su ihtiyacı ile su kaynağının verimi 
arasındaki denge aranırken fiziksel ve sosyal çevrede işin içi
ne girer. Su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmaların da çev
reye disiplinler arası ilişkiler Şekil II-2 de gösterilmiştir0 

Su ihtiyacı ile doğal su kaynağı verimi arasındaki den
geyi düzenliyeceği ümidedilen "Hava Modifikasyonu" araştırma
ları son yıllarda önem kazanmıştır,,

Hidrolojik çevrim içinde dolaşan suyun çevrim parametre 
değerleri meteorolojik ve hidrolojik ölçü teknikleri ile kesti- 
rilir0 Ölçme işlemleri sürekli ve uzun yıllar devam eder. Ölçü
ler analiz edilerek meteorolojik ve hidrolojik rejim karakter
leri belirlendikten sonra doğal su kaynaklarından ekonomik bir 
şekilde yararlanılabilir.

Doğal su kaynaklarından yararlanma gereksinmesine para
lel olarak meteorolojik ve hidrolojik çalışmalar da önem kazan
maktadır. Meteoroloji ve hidroloji çalışmaları ayrı kamu kuru
luşları tarafından yürütülebildiği gibi tek bir kamu kuruluşu 
tarafından da yürütülebilmektedir0

Dünyada su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili ça
lışmalar ve gelişmeler yukarıda özetlenmiştir. Bu gelişmelere 
paralel olarak ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesi çalış
maları önem kazanmaktadır0 Ülkemiz yerüstü ve yeraltı suyu po
tansiyeli ile ilgili çalışmalar ve elde edilen sonuçlar aşağı
daki bölümlerde verilmiştir. Yaklaşık olarak yıllık ortalama

3yerüstü akar su potansiyeli 181 milyar m ve yeraltı su potan
siyeli 9.4 milyar m^ tür.

A. YERÜSTÜ SULARI:
Hidrolojik çevrim içinde dolaşan suyun yeryüzünde 

bulunan kısmı yerüstü sularını teşkil eder. Yerüstü suları mik
tarı hidrometeorolojik ölçülerle tesbit edilir.
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Ülkemiz akarsuları ile denizlere ulaşan veya ulusal 
sınırlarımızı terkeden yıllık ortalama su miktarı*. (1946~
1975 periyodunda gözlenen yıllık akımların ortalaması) 181 
milyar tür, Ülkemizde sürdürülen hidrometeorolojik çalış
malar aşağıdaki bölümlerde özetlenmiştir <> 

la Hidrometeorolo j ik Ölçü' Ağı:
Hidrolojik çevrim parametre değerlerinin ölçüldüğü 

meteoroloji ve hidrometri istasyonlarının oluşturduğu ağa denir, 
Hidrolojik çevrim olaylarını benzeşim modelleri aracılığı ile 
laboratuvarlarda gerçekleştirmek genellikle mümkün olamamakta- 
dır0 Bundan dolayı doğrudan doğruya ölçülürler ve ölçüler nokta
sal parametre değerleridir„ Bu olaylar zamanla ve yerden yere 
çok değişkenlik gösterdiğinden yeterli zaman aralıklarında ve 
yeter sıklıkta noktalarda ölçülürler, Hidrometeorolojik ölçü 
ağını oluşturan istasyonlar etüd kademesindeki su kaynakları 
projelerine veri sağlamak amacıyle ülke üzerine planlı bir şe
kilde serpiştirilir, İstasyon yoğunluğu ile istasyon amacı ve 
ekonomi arasında yakın ilişki vardır, İstasyonlar yeterli 
doğrulukta ölçüm yapacak aletlerle donatılır, Genellikle yazıcı 
aletler kullanılır, Yazıcı aletler ölçülen büyüklüğün zaman iç;.. - 
de önemli değişimler gösterdiği ve ölçüm noktasına yaklaşımın zc; 
olduğu hallerde gereklidir, Yazıcı aletlerin kullanılmasını gerek
tiren diğer bir neden de bazı ölçüm istasyonlarından elde edile, 
bilgilerin kısa bir sürede kullanıma hazır hale getirilmesi zo
run luğudur* Yazıcı aletler ilk yatırım bedeli yönünden yazıcı 
olmayan tiplerden daha pahalı olmakla beraber*, yıllık işletme gi
derleri yönünden daha ucuz bir çözüm getirirler, Gözlem hataları 
ve işletme zorluklarıt giderek ölçüm aletlerinin yazıcı aletlere 
dönüşümünü zorunlu kılmaktadır,

Meteroloji ve hidrometri istasyonları amaçlarına göre 
birincil (baz), ikincil (tali) ve özel (Proje, işletme ve araş
tırma) şeklinde sınıflandırılır. Birincil istasyonlar sürekli 
çalıştırılır,diğer istasyonlar amaçları tamamlanınca kapatılır,
Su kaynaklarının geliştirilmesine yönelik çalışmalar hidrolojik 
çevrim parametrelerinin ölçü değerleri ve analizlerinden yarar
lanılarak sürdürülür. Bundan dolayı hidrometeorolojik ölçülere 
çok önceden başlamak gerekir.
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Hidrometeoroloji istasyonlarında Ölçülen önemli para
metre değerleri: Yağmur, Kar örtüsü, Buharlaşma,, sıcaklık, su 
seviyesi, akarsu debisi, rusubat, toprak nemi, su kalitesi, 
yeraltı suyudur6 Ölçü sonuçları aylık ve yıllık bültenlerde 
yayınlanır. Toplanan bilgilerin fazla oluşu ve sık sık kulla
nılması nedeniyle bu bilgilerin alışverişi veri merkezleri ile 
sağlanır* Uluslararası veri alışverişinde de bu tür merkezler
den yararlanılır.

Ülkemiz hidrometeorolojik ölçü ağı 1 Ocak 1976 tarihine 
göre 1524 adet meteoroloji ve 876 adet hidrometri istasyonundan 
oluşur* Meteoroloji istasyonları genellikle optimum birincil 
ağı teşkil etmek amacıyla açılırlar* Hidrometri istasyonları 
başlangıçta proje ve işletme amacıyla açılır* Sonradan bir kısmı 
birincil istasyon ağına girerler, Ülkemizde hidrometeoroloji is
tasyonlarını yalnız kamu kuruluşları işletir*

1*1* METEOROLOJİK ÖLÇÜMLER
Hidrolojik çevrimin meteorolojik parametre değerlerin

den bir veya birkaçını ölçen istasyonların oluşturduğu ağa mete
orolojik ölçü ağı denir* Bazı durumlarda bu parametreleri ölçmek 
için otomatik meteoroloji istasyonlarıda kullanılır*

Su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında önemli 
meteorolojik parametreler yağmur, kar örtüsü, buharlaşma ve sı
caklıktır* Bu parametrelerin bir veya.birkaçı yeryüzünde ve yük
sek atmosferde ölçülür*

-Yeryüzüne düşen yağmur ve kar plüviyometrelerle, yerdeki 
kar derinliği eşel veya kar bastonu ile ölçülür* Ulaşım güçlüğü 
olan bölgelerde mevsimlik yağış miktarı totalizatörlerle ölçülür* 
Yağış zamanla çok değişiklik gösterdiğinden yazıcı aletlerle de 
(Plüviyograf) sürekli olarak ölçülür* îklim özelliklerine göre 
geliştirilmiş plüviyograf tipleri (Şamandıralı ve tartılı) var
dır* Plüviyograf kağıt şeritlere kayıt yapar, delgili kağıt; bant 
veya manyetik bant da kullanılır* Telemetre (Telli veya telsiz) 
sistemi aracılığıyla plüviyograf ölçüleri otomatik olarak uzak 
mesafelere gönderilebilir* Delgili veya manyetik banda kaydedi
len yağış bilgileri doğrudan bilgisayara verilerek analizler 
yapılabilir* Yağşm zaman ve alan dağılımı meteorolojik radarla
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da tesbit edilebilir* Su projelerinin ekonomik şekilde işlen.,., 
mesi ve taşkın ihbarı için radar, yararlı bilgiler verir.

Buharlaşma kare veya yuvarlak tava, atmometre ve evapori- 
metrelerle ölçülür* Evapotranspirasyon lizimetrelerle, toprak 
nemi gravimetrik metotlaf nötron veya gama cihazları ile, sıcak
lık termometre ve termografla, güneşten gelen enerji aktinometre 
(Solarimetre, pireliyometre) ve aktinografla ölçülür» Yüksek at
mosfer bilgileri pilot balon ve radyosonda ölçülerinden-veya ya
pay uydu alıcılarından (APT) elde edilir»

Ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında «- 
rarlanılan önemli meteorolojik parametre değerlerini ölçmek için 
işletilmekte olan meteoroloji aletleri Tablo 11-30 da verilmiş
tir» Bazı meteoroloji aletleri yurtiçi olanaklarla imal edilmek
tedir» Diğerleri yurt dışından ithal edilmektedir, Kare buhar
laşma tavaları yerine 1961 den itibaren yuvarlak tava kullanıl
maktadır»

Ülkemiz meteorolojik ölçü ağı 1524 meteoroloji istasyonun-
2dan oluşmaktadır, ve 512 km lik alana ortalama 1 istasyon düş

mektedir» Meteoroloji istasyonları yağış (yalnız yağış ölçen) 
küçük klima (Yağış ve sıcaklık ölçen) ve büyük klima (yağış, sı
caklık, buharlaşma ve diğer meteorolojik parametreleri ölçen), 
şeklinde sınıflandırılmıştır, Birincil, ikincil ve özel amaçlı 
diye sınıflandırılmaları henüz yapılmamıştır» Kuruluşların iş
letmekte olduğu meteoroloji istasyon durumu Tablo 11-31 de ve
rilmiştir» DMÎ»nin işlettiği meteoroloji istasyonları birincil, 
diğer kuruluşların işlettiği istasyonlar ikincil veya özel amaç
lı istasyon sınıfına girer»

ülkemizdeki meteoroloji istasyonlarının deniz seviyesinden 
itibaren kotlara ve alanlara göre dağılımı Tablo 11-32 de veril
miştir» Tablodan anlaşılacağı üzere meteoroloji istasyonlarının 
dağılımı homojen değildir»

1»2 KAR ÖLÇÜMLERİ
Soğuk bölgelerde yerüstü ve yeraltı suyunun önemli 

bir kısmı kar erimesinden oluştuğundan kar ölçüleri önem kazan
mıştır» Kar derinlik, yoğunluk ve su eşdeğeri ölçülerinin yapıl
dığı istasyona kar rasat istasyonu ve bu istasyonlardan oluşan 
ağa kar ölçü ağı denir»
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ALET ADI/KURULUŞ DMİ DSÎ TOPRAK
SU

DÜÇ ORMAN 
Gn 0Md

ZİRAAT
î ş

Gn .Md
PAMUK

ARAŞTIRMA
ŞEKER 
FAB. 

Gn o Md
TOPL7

Plüviyometre 1 1 5 8 3 4 0 6 8 7 3 1 1 1 5 2 4

Totalizatör 3 9 - - - - - - - 3 9

Plüviyograf 2 5 1 1 9 0 2 5 - - - - - , 4 6 6

a) Şamandıralı 2 1 9 4 0 1 9 - - - - - 2 7 8

b) Tartılı 3 2 1 5 0 6 - - - - - 1 8 8

Meteorolojik radar 6 - - - - - - - 6

Buharlaşma tavası 1 0 9 1 5 8 6 - - - - - 2 7 3

a) Kare 1 1 - - - - - - - 1 1

b) Yuvarlak 9 8 1 5 8 6 - - - - - 2 6 2

Atmometre 1 4 6 - - - - - - - 1 4 6

Evapolimetre 3 6 - - - - - - - 3 6

Lizimetre - - 6 - - - - - 6

Toprak nemi - - 1 - - - - - 1

a) Gravimetrik - - . - - - - - - -

b) Nötron - - 1 - - - - - 1

c)Gama - - - - - - - - -

Termometre 4 4 4 9 0 6 - - - - - 5 4 0

Termograf 2 5 8 57 6 - - - - - 3 2 1

Aktinometre 41 - 6 - - - - - 47
Aktinograf 6 6 33 6 - - - - - 1 0 5

Pilot balon 3 - - - - - - - 3
APT 1 — - - - - - — 1
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TABLO 11-31 METEOROLOJİ İSTASYON DURUMU

İSTASYON/KURULUŞ DMÎ DSİ TOPRAKSU DÜÇ ORMAN ZİRAAT PAMUK ŞEKER
Gn.Md İŞ ARAŞTIR- FAB. TOPLAM

Yağış istasyonu 742 246 — —

VJI l (5 İMU, 9 VJJ £ c İÜÜİ

«r 988
Küçük klima 175 61 - 3 - - - 2 39
istasyonu
Büyük Klima
istasyonu
TOPLAM

241 33 6 
1158 340 6

8
8

4
7

3
3

1
1

1
1

297
1524

TABLO 11-32 METEOROLOJİ İSTASYON DAĞILIMI
Kot metre Kotlararası DMt ve diğer DSİ Toplam Bir istasyona udşen

2
alan km" kuruluşlar istasyon ortalama alan km

0-500 136601 421 93 514 266
501-1000 208414 339 76 415 502
1001-1500 238075 314 131 445 535
1501-2000 120990 96 32 128 945
2001 den üstü 76496 14 8 22 3477
TOPLAM 780576 1184 340 1524 512
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Kar ölçüleri ölçü tipleriyle ve periyodik olarak (15 gün,
1 ay, mevsim) kış mevsimi süresince yapılır0 Kar ölçümünde radyo
izotop cihazları ve kar yastıkları da kullanılır, telemetre sis- 
temi aracılığı ile ölçüler uzak mesafelere gönderilebilir*

Kar derinliği eşel, kar direği, yer ve hava fotoğrafla
rından kar örtü sınırı ise yer, hava ve yapay uydu fotoğrafların
dan saptanır*

Ülkemizin yüksek kotlardaki alanlarına kış mevsiminde dü
şen yağış kar şeklindedir* Sahillerin yüksek kısımları, iç Anado
lu ve Doğu Anadolu Bölgelerine düşen kar uzun süre toprak üstünde 
kalır. Toprak üstünde birikmiş karın akarsularımızı besleyen önem
li bir su potansiyeli vardır* Bundan dolayı EÎE, DSİ, DMİ, Toprak
sa gibi kuruluşlar kar ölçümü yapar* Bu kuruluşların kar ölçü alet 
durumu Tablo 11-33 de verilmiştir.

TABLO 11—33, KAR ÖLÇÜ ALET DURUMU
ALET ADI/KURULUŞ EÎE DSÎ DMÎ ve diğer 

kuruluşlar
TOPRAKSU TOPLAM

Yoğunluk ölçeği - - 84 4 88
Kar direği (Eşel) - - 2 - 2
Ölçü tüpü 9 45 1 - 55
Baston - 340 1172.

(cetvel)
6 1518

Kar motorsikleti 2 - - - 2
Kayak (Çift) 5 25 - - 30
Hedik (Çift) 30 20 - - 50

Ulaşım güçlükleri ve malzeme azlığı 'nedeniyle ülkemizdeki 
kar ölçüleri sınırlı bir düzeyde tutulmuştur* Hidrolojik anlamda 
kar ölçüleri ancak EÎE ve DSÎ* tarafından yapılmaktadır* DSÎ* de 
ölçüler Aralık-Mayıs ayları arasında 15 günde bir, EÎE de Şubat 
-Mayıs arası ayda bir yapılır. DMÎ meteoroloji istasyonlarından 
bir kısmında kış mevsimi başlangıcından itibaıen haftada 3 gün 
yalnız kar yoğunluğu ölçülür* DSÎ* ve EÎE kar ölçü istasyonları 
inşa edilmiş su kaynakları projelerinin en verimli şekilde işle
tilebilmesi amacıyla çalıştırılır. Ülkemiz kar ölçü istasyon du
rumu Tablo 11-34 de verilmiştir* Kar ölçümleri 1963 yılında baş
lamıştır*
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TABLO 11-34. KAR ÖLÇÜ İSTASYON DURUMU
- YON/KURULUŞ EİE DSİ * DMİ ve diğer

kuruluşlar
TOPRAKSU

Kar ölçü istasyonu 22 109
Kar yoğunluk ölçü
istasyonu
Kar derinlik ölçü
istasyonu - 340 1172

TOPLAM

130

8 8
1518

Ülkemizdeki kar ölçü istasyonlarının deniz seviyesinden 
itibaren kotlara ve alanlara göre dağılımı Tablo 11-35 te verilmiş' 
tir» ülkemiz koşullarında 1500 mc üstündeki alanlarda biriken kar 
hidrolojik açıdan önemlidir*

TABLO 11-35.KAR ÖLÇÜ İSTASYONLARI DAĞILIMI 
Kot metre Kotlararası alan İstasyon Bir istasyona düşen

km^__________ sayısı ortalama alan km^
0-1000 
1001-1500  
1501-2000  
2001 üstü

345024
238075
120989

76496

65
75
55
23

5300
3200
2 2 0 0
3300

1 o  3  HÎDROMETRİK ÖLÇÜMLER
Akarsu, göl ve yapay göllerdeki su seviyesi, debi, ru- 

rubat, su kalitesi gibi parametre değerlerinin ölçüldüğü istasyonlara 
hidrometri istasyonu denir* Ölçülerin yapıldığı aletler ve ölçü yön
temleri su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarının artan önemine 
paralel olarak gelişmektedir0

Akarsuların akım verileri hidrometri istasyonlarındaki sürek
li su seviye gözlemleri ve periyodik debi ölçümlerinden elde edilira 
Her istasyon için su seviyesi ile debi arasında bir bağıntı (Anahtar 
eğrisi) tesis edilir*

Su seviye değişimini izlemek için istasyona yazıcı olmayan 
aletler (Eşel, ağırlıklı eşel, feyezan eşeli gibi) veya yazıcı alet
ler (limnigraf) tesis edilir* Eşellerin gösterdiği su seviyesi günde 
bir veya iki defa rasıt tarafından tesbit edilir* Limnigraf su sevi
ye değişimini sürekli bir şekilde kağıt şeride kayıt eder* Limnigraflar: 
çeşitli tipleri vardır, kağıt şerit yerine delgili kağıt bant veya
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. unyetik bant kullanılabilir ve böylece su seviye bilgileri doğrudan 
bilgisayara verilebilir* Telemetre sistemi aracılığıyla limnigraf 
ölçüleri otomatik olarak uzak mesafelere gönderilebilir* Ayrıca basınç! 
(Gazlı) limnigraflar da benzer amaçlarla kullanılır*

Hidrometri istasyonundaki debi; su hızı ve akarsu enkesiti 
ölçülerek hesaplanır* Su hızı çeşitli tipteki mulinelerle ölçülür» 
Mulinelerin kalibrasyonu muline ayar kanallarında yapılır* Debi ölçümü 
kimyasal metodlarla (Tuzlar, radyoaktif elementler), hareketli botlar« 
la, yüzgeçlerle, ince ve kalın (eşik) cidarlı savaklarla da yapılabi- 
lir*Yüksek su seviye ve debilerinin ölçümünde bot, çıkrık, kren, tele
ferik, donav, ölçü köprüsü gibi yan tesislerden yararlanılır*

Hidrometri istasyon yerinde akarsuyun askı halindeki rusubat 
verimi^ entegrasyon ve noktasal örnekleme aletleri ile alman su ör
neklerinin laboratuvar analizleriyle, yataktaki rusubat yükü değişik 
örnekleme aletleriyle, s un kalitesi ise sulardan alınan örneklerin 
laboratuvarlar analiziyle saptanır*

Ülkemiz su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında yarar
lanılan hidrolojik parametre değerlerini ölçmek için işletilmekte olan 
hidrometri aletleri ve yan tesisler Tablo 11-36 da verilmiştir» Bazı 
hidrometri aletleri yurtiçi olanaklarla imal edilmekte, diğerleri yurt 
dışından satın alınmaktadır.

TABLO 11-36. HİDROMETRİ ALET VE YAN TESİSLER DURUMU
ALET ADI/KURULUŞ DSİ» EİE TOPRAKSU TOPU
Eşel 619 252 5 876
Limnigraf 362 98 5 465
a) Şartlandıralı 361 96 5 462
b) Basınçlı 1 2 - 3
Muline 107 46 - 153
Çıkrık 79 45 - 124
Kren 28 20 - 48
Kayık 91 16 - 107
a) Bot 91 11 - 102
b) Alimunyum - 5 - 5
Eşik 300 1 5 306
Donav 175 - - 175
Teleferik 55 111 - 166
Ölçü köprüsü 22 - - 22
Muline ayar kanalı 1 - - 1
Kımyasa- metod ekip- ^ _ a» 3manı
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'ilkemiz hidrometrik ölçü ağı B76 hidrometri istasyonun
dan oluşmaktadır ve 890 km^ İlk akana ortalama 1 istasyon düş
mektedir® Bir hidrometri istasyonunun yıllık işletme ve değer
lendirme gideri 50000 - 70000 T Tasında değişir® Hidrometri
istasyonlarının % 85 inin ana . eğrisi elde ediİmiştir ve bu
istasyonlarda yapılan ölçüler değ. rlendirilebi lmektedir® Kuru-
Tuşların işletmekte olduğu hidrom exri istasyon durumu Tablo 11-37
de verilmiştir®

TABLO 11-37. HİDROMETRİ İSTASYON DURUMU
İSTASYON/KURULUŞ DSİ * EİE TOPRAKSU TOPLAM
Birincil (baz) 4 182 - 186
Pro je-işletme- ^5 
araştırma

60 5 590

Doğal göl 31 10 - 41
Yapay göl 59 - - 59
Toplam 619 252 5 876

Proje amaçlı hidrometri istasyonlarının bir kısmı amaçları
tamamlandıktan sonra ikincil veya birincil sınıfa dahil edilecek-
tir® Bugünkü durumda ikincil sınıfa girebilecek istasyon sayısı
henüz belirlenmemiştir®

1 o 4 ® RUSUBAT VE KALİTE ÖLÇÜMLERİ:
Su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında askı 

halinde ve yatakta taşman rusubat miktarı ile suyun kalitesinin 
bilinmesi gerekir® Bu bilgiler bazı hidrometri istasyonlarından 
örnekleme alet ve yöntemleri ile alınan örneklerin laboratuvar 
analizinden elde edilir® Yataktaki rusubat miktarını ölçmek güç 
işlemleri gerektirir ve çoğu kez Ölçülmez, formüllerle hesapla
nır®

Askı halindeki rusubat miktarını ölçmek için DH-48, D-49 
ve P-61 tipi askı materyali örnekleme aletleri kullanılır® ve derin 
ii.k entegrasyon veya noktasal örnekleme yöntemiyle örnek alınır,- 
Yatak rusubat miktarı sepet, tava veya basınçlı tip örnekleme alet
leriyle saptanır® Sulama suyu kalitesini tesbıt amacıyla sulardan 
örnek alınır®

ülkemizde rusubat ve kalite ölçümleri DSÎf EİE ve Topraksu 
tarafından yapılır® Kullanılmakta olan aletler ve analiz labora- 
tuıvarlarmın sayısı Tablo 11-38 de verilmiştir® Rusubat ve kalite 
ölçümleri yapılan hidrometri istasyon sayısı ise Tablo 11-39 da 
verilmiştir a



TABLO 11-38.RUSUBAT VE KALİTE ALETİ DURUMU
£ EÎE TOP!

DH ~ 46 30 25 — 4 5
D -49 100 17 117

P - 61 1 1
YATAK YÜKÜ 2 - 2
a)-BM .32 1 1
b) BM0 54 T

X 1
ANALİZ LABORATUARI 12 1 16 29
a) Rusubat 6 1 . 7
b) Kalite 6 - 16 22

TABLO 11-39.. RUSUBAT VE KALîTE İSTASYON DURUMU
İSTASYON/KURULUŞ DSÎ EÎE TOPLAM

Rusubat 115 62 177
Kalite 192 40 2 32

EÎE tarafından alınan su kalite örneklerinin analizleri 
DSÎ ve Topraksu Laboratuarlarında yapılmaktadır.

Ülkemiz hidrometeorolojik istasyon ağının işletilmesi 
ve toplanan verilerin analizinde görevlendirilen eleman durumu 
Tablo 11-40 da verilmiştir*

TABLO 11-40. ELEMAN DURUMU
ELEMAN/'KURULUŞ DSİ * EİE DM İ TOPRAKSU TOPLAM
Teknik eleman 170 119 120 10 419
Rasıt 960 252 1450 17 2679
Toplamı 1130 37-1 1570 27 3098

Tablo 11-40 da verilen teknik eleman sayısı içinde Yük* 
müh,, Müh*, Lisans, Hidrolog ve Meteorolog Unvanlı personel var
dır*

Ülkemizde sistemli meteorolojik ölçüler 1937 yılında ve 
hidrometrik ölçüler 1935 yılında başlamıştır* 19Q yüzyıl sonla
rında ve 20* yüzyıl başlarında yapılan sınırlı hidrometeorolojik 
ölçüler genellikle kesikli ve yeterli güvenilirlikte değildir*

11-54



2* TÜRKİYEaNîh YE:'.;,:' : . OTAN S î YEL î :
Türkiye yerüstü : :■ ransiyelini iyi bir yaklaşımla

hesaplayabilmek için ::tmos:ö~.r:.le . potansiyeli ile yağış t yer
üstü re yer al iı malar pocanoi ,• bilmek gerekir*

Ülkemiz üz e: irdeki atr .r- .: ■ : nem potansiyeli yeryüzü ve

yükse];; atmosferde ölçülen ■ pare ne t reler in ölçü değerle
rinder. yararlanarak hesaplar.ab: ; ı , ^teorolojÜI veriler böyle bir 
çalışma için hazır durumda. dığınînn sınırlı zaman süresinde nem
potansiyeli ile ilgili bir çal ima yapılmamıştır*

Ülkemizin yıllık ortalama yağışı, 1341-1970 yılları arasın
daki 30 yıllık Ölçü periyodu iğirı aritmetik ortalama yöntemi ile 
6 79 itin* olarak hesaplanmıştır o 121 meteoroloji istasyonunun 30 yıl
lık yağış ölçümleri vardır ve kiavuz istasyon seçilmişlerdira Orta
lama yağış hesabında 1200 meteoroloji istasyonuna ait yağış ölçüm
lerinden yararlanılmıştır* Ülkemiz 26 havzaya bölünmüş ve her havza 
içir» yıllık ortalama yağışlar ve çeşitli kotlardaki yıllık ortalama 
sıcak.ıklar Tablo 11-41 de verilmiştir* Havzaların karsu eşdeğer 
potansiyelini hesaplamak için kar ölçüleri yeterli olmamıştır, Fı
rat nehri gibi bazı havzalarda yıllık akımın yaklaşık olarak % 501 i 
kar erimesinden oluşur*

Ülkemizin yıllık ortalama akışı^ 1946-1975 yılları arasın
daki 30 yıllık ölçü periyodu için 245 mm olarak hesaplanmıştır, He
saplamalara giren hidrometri istasyonlarından bir kısmı 30 yıldan 
az öl;*üm periyodiu olduğundan bu istasyonların ölçüm süreleri kore
lasyon teknikleri ile 30 yıla uzatılmıştır* Bazı hidrometri istas
yonları için uzatma işlemi mümkün olamamıştır. Akarsu havzaları a- 
kışlarının hesabında akarsuların denize dökülen veya ulusal sınırla
rımızı. terkeden yerlerine en yakın kesimlerdeki hidrometri istasyon
ları ölçüm değerlerinden yararlanılmıştır0 26 havza için elde edi
len yıllık ortalama akış sonuçlarıyla 26 havzanın ortalama yağış- 
larırın akışa dönüşen oramda Tablo 11-41 de verilmiştir*

Tablo 11-41 in incelenmesinden anlaşılacağı gibi, Türkiye'nin 
yıllık ortalama yağışı 675 mm, ortalama akışı 245 mm ve ortalama akış- 
yağış oranı 0*36 dır, En büyük yıllık ortalama yağış 1272 ile Dcğu 
Karadeniz ve en düşük ise 412 rnm ile Konya kapalı havzasındaaır,
En btyük yıllık ortalama akış 989 mm* ile Antalya en düşük ise 66 
ram i-e Burdur Göller havzasındadır*
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A RA. S 24 27548 30 432 5 .00 181.5 “153.7 “5.8 0.42 - - 17.513..:8. <■-X 2\

VAN 25 15254 18 525 1 .84 120 .6 58.5 3.3 0.23 - - 17.613 8. * -ı i
DİCLE 26 51489 55 814 22 . 57438.3 715.6 13.9 0.54 - - 17 .713.6 *> 1.7

TOPLAM - 766870 1200 180.74 - - - - - - -
ORTALAMA - - 244-7 i 22D-4. 7.78 0.3 6 - - - - - -

Not: 1) Göl alanları yağış alanlarına dahil edilmemiştir.
2? 30 yıllık ölçü periyodundan daha kısa süreli ortalamadır, 
3) Sulama amacı ile akarsulardan alınan sulars ortalamalara 

dahil edilmemiştir.
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Bazı hidrometri istasyonlarında ölçü periyodu içinde 
gözlenmiş en büyük ve en düşük debiler Tablo :II~42 de ve
rilmiştir, Bu tablodaki debiler: ı karşılaştırılmasından gö
rüldüğü gibi ülkemiz akarsularının- rejimleri düzensizdir0 
Sulama amacı ile alman sulara göre gözlenmiş debilerde dü
zeltme yapılmamıştır o

3. HİDROLOJİK ÖNGÖRÜ ÇALIŞMALARI :
Su kaynaklarının geliştirilmesi amacı ile inşa edilen 

su projelerinin en verimli şekilde işletilebilmesi için bu 
projeleri besleyen akarsu ve göllerin gün7 hafta, ay, mevsim 
gibi zaman aralıklarında verebileceği su miktarının ve zaman 
dağılımının önceden bilinmesi gerekir» Ayrıca kontrolsuz a- 
karsulardan yararlanma yönünden bu akarsuların da benzer şe
kilde su miktarının önceden bilinmesi gerekir, Kısa ve uzun 
süreli hidrolojik öngörü teknikleri ve yöntemleri uygulana
rak belirli olasılık sınırları içinde suyun miktarı önceden 
kestirilebilir.

Ülkemizde uzun süreli hidrolojik öngörü teknikleri 
ve yöntemleri uygulanarak kontrollü akarsulardan bir kısmı
nın aylık ve mevsimlik su miktarları önceden kestirilir, 
Hidrolojik öngörü çalışmaları DSİ ve EÎE tarafından yürütül
mektedir,, Kısa süreli hidrolojik öngörü teknikleri ve yön
temleri uygulaması çok sınırlı bir düzeydedir,

Br YERALTISULARI
Hidrolojik çevrim içinde dolaşan suyun yeraltında bu

lunan kısmı yeraltısularını oluşturur, Yeraltısuyu miktarını 
saptamak ve tu doğal kaynaktan yararlanabilmek için gözlem 
ve ölçüler yapılır.

Ülkemizde yeraltısuyundan modern metodlarla yararlan- 
manın tarihi çok yenidir. Eski yıllarda yerleşim merkezleri 
genellikle akarsu ve kaynak kenarlarında kurulduğundan, halk 
içme ve kullanma suyu gereksinmelerini bu kaynaklardan karşı
lamış, kaynaklara uzak bulunan köy ve kasabalarda da çok az 
miktarda sığ kuyular ve kehrizler yoluyla yeraltısuyundan 
yararlanılmıştır. Cumhuriyetten sonra köy, kasaba ve şehir
lerin su kaynakları yeterli görülmemiş, yeni kaynaklar aran
mıştır, Bu amaçla ilk defa 1932 yılında İstanbul ve Samsun* 
da içmesuyu amaçlı derin sondaj kuyuları açılmıştır, Bu yıl-
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TABLO 11-42.HÎDROMETRÎ
Hidrometrl İstasyon

tasyon No0 ve ismi Yağış alanı
2. _____ ____________ _____________  (Km )___________

105 Ergene Ç«.-Uzunköprü 10194.8
302 M0Kemal paşa Çs-Döllük 9629.2
518 Gediz NrManisa köp0 15616.4
70 7 B 0Menderes~Söke 23889,2
902 Köprüçay-Beşkonak 1942 0 4

1224 Sakarya N«-Aktaş 4298.0
124 3 Sakarya N0—Botbaşı 55321,6
1335 Filyos Ço-Derecikviran 13300 0 4
1408 Yeşilırmak-Çarşamba 35958.0
1501 Kız111rm ak-Y amu1a 15581.6
1533 Kızılı r rnak - î nö z ü 75120.8
1818 Seyhan-Oçtepe 13846,0
2012 Ceyhan-Ceyhan 19727.2
2)14 Fırat-Birecik 100915.6
2 2 01Harşit Çc-Kürtün 2750 o0
2 20 7İ. yidere-îkizdere 7 81c 2
22 32 Fırtına Dm—Topluca 940 ,ü
2247 Melet Ço-Gocallı 1859,2
2315 Çoruh N.~Karşıköy 19654.4
2 402 Araş No—Kağızman 8872.8
2606 Dicle N.-Cizre 38294.7



dan itibaren îtler Bankası* EİE İaresi, OTA Enstitüsü yur
dun çeşitli bölgelerinde içmes-uyu amaçlı hidrojeolcjik etüd- 
]er yaptırmış ve derin sondaj kuyu/arı açtırmışlardır.

Sulama amaçlı yeraltısuyu et; dleri ilk olarak 1949 
yxlır.öax Amerikan Johnson International firmasına dokuz 
ovada yaptırılmıştır.-

1352 yılında DSÎe de bir yeraitısuyu bürosu kurulmuş 
ve ilk araştırına sondajlarına başlanmıştır0 1356 yılında 
DSl0 Yeraltısuları Dairesi kurulmuş* yurt çapında yeraitısu- 
yu etüd ve araştırmalarına geçilmiştir»

1960 yılında 167 sayılı yeraltısuları hakkında yasa 
çıkarılmıştır® Bu yasaya göre f*Yeraltısuları Devletin hü
küm ve tasarrufundadır3 Yeraltısuyundan faydalanmak amacıy
la sondaj kuyuları açılması, galeri, tünel ve diğer tesis
ler inşaası, bunlarla ilgili her türlü arama, inşaat, tadil 
ve ıslah işleri için Devletten izin almak gerekir*. Yasa 
gereğince yapılması gerekli her türlü işlemleri ve kontrol 
işlerini Devlet adına DSİ* yapar®

Yine 167 sayılı yasaya göre, DSÎ yurdumuzdaki bütün 
ova ve havzalarda, yeraitısuyu etüdleri yapmak ve etüdü ta
mamlanan ovaları yeraitısuyu işletmesine açılmak üzere ilân 
etmekle yükümlüdür® Bu yasa tatbikatı ile ilgili olarak bu
güne kadar, Bakanlar Kurulu kararıyla 146 ova yeraitısuyu 
işletme sahası olarak ilân edilmiştir® Yine aynı yasaya gö
re şahıs veya kuruluşlara içme ve kullanma amacıyla 4619 
adet, sulama suyu amacıyla da İ1855 adet yeraitısuyu kullan
ma belgesi verilmiştir0 Bunlara ek olarak DSÎ tarafından 
açılan 3650 adet işletme sondaj kuyusııda yasaya uyguft ola
rak tahsis edilmiştir®

İşletmeye açılan yeraitısuyu havzalarında çekimler 
arttıkça, yeraitısuyu yıllık potansiyelini artırmak amacıyla 
suni besleme etüdlerine başlanmış ve çalışmalara geçilmiştir»



Tüm yurtta tamamlanan yeraltısuyu etüdleri sonucunda 
saptanan sürekli kullanılabilir emniyetli yeraltısuyu potan- 
siyeliF yeraltısuyu işletmeleri ve havzalardaki ölçüm ağı 
yayıldıkça,, çekim-seviye düşümü- beslenme arasındaki ilişki
den yararlanılarak yeniden hesaplanmaktadır® Ülkemizin bugün
kü koşullarda saptanan optimum kullanılabilir. yeraltısuyu 
potansiyeli 9431®7 milyon m'V yıl dır®

f .... , , I® YERALTISUYU ÖLÇÜ AĞI :
Ülkemiz yeraltısularmın ölçüm çaİ3 şmaları aşağıda 

verilmiştir®
Yeraltısuyu seviye ölçüleri yazıcı ve yazıcı olmayan 

aletlerle yapılır*
Yeraltısuyu havzalarındaki yıllık kullanılabilir yer- 

altısuyu miktarını doğru olarak saptayabilmek amacıyla DSÎ 
tarafından yeraltısuyu seviye c>lçüm talimatı hazırlanmıştır® 

Bu talimat gereğince yazıcı olmayan aletlerle her 10 
işletme kuyusundan birinde sürekli aylık seviye ölçümleri 
yapılmaktadır* 1975 yılında bu tip ölçüm 296 kuyuda yapıl
mıştır® Ayrıca önceden proğrama alınan 616 adet araştırma 
kuyusunda aylık seviye ölçümleri yapılmaktadır® DSİ tarafın
dan açılan tüm işletme ve araştırma kuyularında sulama mev
simi başında (Nisan-Mayıs) ve sonunda (Ekim-Kasım) mevsimlik 
seviye ölçümleri yapılmaktadır® Bu tip ölçüm adedi 10 bin 
civarındadır®

Yeraltısuyu işletme alanlarında her on kuyuya bir 
gözlem kuyusu düşecek şekilde yazıcı aletler kurulması plân
lanmıştır® 1975 yılı sonu itibariyle 175 adet yazıcı alet 
işler duruma getirilmiştir®

Yeraltısuyu Boşalım Ölçümleri aka :su, kaynak ve çekim 
ölçümleri şeklinde sınıflandırılır®

Yeraltısuyu havzalarında yapılan etüd süresince, yan 
dereler ve ana akarsular üzerinde ovaya giriş-çıkış ölçümle
ri mevsimlik olarak yapılmaktadır* Gerekli hallerde sürekli 
ölçümlere gidilmektedir®
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Etüd süresince tüm kaynaklar onbeşgünde bir olmak 
üzere ölçülmekte, etüd .sonunda da verimi 100 İt/sn. nin 
üzerinde olanlarda sürekli aylık Ölçümler yapılmaktadır* 
Sürekli ölçüm yapılan kaynak sayısı 320 dir.

Yeraltısuyu potansiyelinin doğru olarak saptanmasın
da en önemli verilerden biri de yeraltısuyu kullanımının bi
linmesidir* Bu amaçla 167 sayılı }asadan yararlanarak kulla
nıcılardan çekim bilgileri toplanmaktadır. Yeraltısuyu çekim 
ölçümleri, İstanbul, İzmir ve dolaylarındaki sanayi bölgele
rinde yer alan sondaj kuyularının bir kısmı ile bazı Beledi
yelerde su sayacı ile ölçülmektedir.

Genellikle yaygın olan tarımdaki yeraltısuyu kulla
nımında, tulumbanın kapasitesi ve çalışma süresine, sulama 
alanına göre çekim hesaplanmaktadır. Ayrıca tüm işletme ku
yularında kullanma belgelerinde belirtilen miktarlar üzerin
den yeraltısuyu çekim tahmini yapılmaktadır.

Açılan tüm kuyularda yasa gereği su kalite analizleri 
yapılmakta, kullanma amacına uygun bulunmayan su kaliteleri
ne kullanma belgesi verilmemekte, kuyuların kapatılması yo
luna gidilmektediro îlave olarak seçilen işletme sahaların
da mevsim başı ve mevsim sonu analizleriyle yeraltısuyunun 
kullanılabilirlik özelliğinin değişip değişmediği kontrol 
edilmektedir. Bu gibi analizler, Îstanbul-Bakırköy-Yalova, 
îzmit-Yarimea-Dil İskelesi, Îzmir-Bornova-Balçova gibi sahil 
ovalarıyla Konya, Ereğli,Afyon gibi Orta Anadolu kapalı hav
zalarında yapılmaktadır.

2. TÜRKİYE YERALTISULARI POTANSİYELİ :
Yukarıda açıklandığı gibi 167 sayılı yasa gereği, Yur

dumuzun tüm kullanılabilir sürekli yeraltısuyu potansiyelini 
saptamak amacıyla Tablo : 11-43, 11-44, 11-45 te gösterilen 
miktarda etüd ve araştırma sondajı yapılmış bu etüd sonuç
larında ovaların yıllık kullanılabilir emniyetli su potan
siyelleri saptanmıştır. Ovaların yıllık optimum kullanılabi
lir yeraltısu potansiyeli ve yasa gereği DSÎ tarafından bel
gelenen yeraltısuyu tahsisleri Tablo ;11-46 da gösterilmiştir.
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TABLO 11-46 nm sonucuna göre 1976 yılı başındaki değer
ler şeyledir:

f 3Optimum kullanılabilir yeraltısuyu potansiyeli: 943197x10"m /yılcİçme ve kullanma amaçlı tahsis edilen belge top: 1201x10 "
5Halk sulamalarına tahsis edilen belge toplamı: 644,5x10 "

cDevlet sulamalarına tahsis edilen belge top: 1683,2x10 ” *'
6 3Tahsis edilen belge toplamı: 3528,7x10 m /yıl 

Yeni kullanımlara kalan miktar: 5903x10^ m’Vy.ıl
Tablo 11-46 da görüleceği üzere ülkemizde optimum kullanı

labilir yeraltısuyu potansiyeli 1976 yılı başındaki tesbitlere 
göre en çok Konya kapalı havzası ve Güneydoğu Anadolu bölgesin
de ve en az Kuzey Anadolu bölgesindedir.

/ ’ .5 . t • O
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TABLO : 11-43 MÜNFERİT HİDROJEOLOJİN ETÜDLER

YILLAR 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1062 1963' 1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973

ve öncesi

ETÜD ADEDİ 120 31 56 150 437 476 641 997 728 113 294 255' 237 130 142 140 97 62

TABLO : 11-44 İSTİKŞAF KADEMESİNDE HİDROJEOLOJİN ETÜDLER

YILLAR 1956 1957 1958 1959 1960 1961 1962. 1963 1964 1965 1966 1967 1968 1969 TOPLAM

ETÜD ADEDİ 26 24 20 22 27 18 23 36 30 66 39 25 13 5 374
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R A  O V A A D I POTANSİYEL TAHSİS EDİLEN SU MİKTARI
Halk Sul.r o(10 m /yıl)Devlet İçme

}

*
)

)
L

l

3
4
5
6

7

8 
9 
0 
1

Sulam. ve Kul.

2.7 
13.2
5.8
1.9 
2.8 
0.5

18.8
66.5

0.2
7.7
4.9

BALIKESİR :
Ayvalık-Altmova 13.2
Balıkesir 75.0
Edremit 64.0 31.3
Gönen-Sarıköy 29.2 1.6
Kapıdağ yarımadası 1.7
Smdırgı-Biğadiç 21.9
BURSA :
Aş.Susurluk Karacabey 60.0
Çayırköy-Bursa ovası 121.5 5.6
Gemlik-Armutlu sahil 2.9
İnegöl 40.9 3.1
Îznik-Orhangazi-Gem. 39.3
Yenişehir 45.9
ÇANAKKALE :
Bayramiç-Ezine Kum 25.9 2 ,

Çan-Bİga 10.0 1.0 2.
Çanakkale-Kirazlı 3.4
Çanakkale-Lapseki ar. 5.0
Pazarköy-Kalkım 5.5 2.2
İSTANBUL :
Bakırköy-K.Çekmece 11.1 47,
îstanbul-IZmit Ar. 8.8 . 10.
K. Çekmece-Silivri Ar. 0,
Yalova-Hersek 10.6 5.5
İZMİT :
İzmit-Sapanca-Gölcük 37.0 27.9
AFYON :
Sandıklı 28.5 6.6 0.8
AYDIN :
B. Menderes 294.0 113.2
Kuşadası-Davutlar 6.3

.5

. 2

2.7
0.5

11.5
1.1

11 %5 
34.6

1.0
4.3
2.1

0.1

0.3

0.8

0.1

11.0
0.2

(106 m'Vyı 
Toplam

5.4
13.7
48.6
4.6 
2 . 8  

0.5

30.3
106.7

4.3
12.0
7.0

2.6 
9.8

2.2

47 .3 
10.5 
0.3 
5.8

28.7

7.5

124.2
0.2
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DENÎZLÎ
26 Acıpayam 30 o 0
27 Çivril-Baklan o

0
Om

28 Sarayköy 2 o 2
29 Tavas

ÎZMÎR:

o
o

30 Aliağa-Güzelhisar 
ÎZMÎR-MANİSA:

3 o 4

31 Bakırçay
ÎZMÎR:

33 „ 8

32 Cuma ovası
33 Çeşme 1 o 3
34 Doğanbey-Gümüldür 4.8
35 İzmir körfezi 9 2 0 4
36 K.Menderes 148 o 0
37 Menemen 310 2
38 Seferhisar-Turgut 4.9
39 Urfa-İçmece1er 

MANİSA:
4 o 8

40 Aş 0 Gediz 
MUĞLA

198.0

41 Fethiye 6.0
42 Milas 4.0
43 Muğla ovaları 2 o 5
44 Selimiye-Tekfuran. 9 o 0
45 Yatağan

UŞAK
lloO

46 Basa-Ulubey-Sivaslı 4806
BÎLECÎK

47 Gölpazarı-Osmaneli 2 o 5
48 Pazaryeri 3 o 0
4 BOLU:
49 Akçakoca 27 o 0
50 Büyüksu o

o 

ı—
1

51 Düzce-Efteni 120.0
52 Gerede-Dörtdivan 32.0
53 Gerede-Yeniçağa 9.0

27.9 2,6 4,7 35,2
1.3 1,3

1,5 1,8 0,4 3,7
1,2. 1,2

6.1 1.3 7.4

0.1 0.7 0.8
2.4 2.4

77.4 9.2 86.6
11.5 8.6 20.6 40.7

38.2 2.2 40.4
0.9 0.9

0.1 0.4 0.5

22.9 49.4 7.4 79.7

2.1 2.1
5.0 5.0

3.0 1.4 4.4

3.8 3.8

2.6 2.9 5.5
1.2 2.3 3.5

0.7 0.7
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54 Göynük-Himmetoğlu 29„0
55 Mengen 3r>7
56 Mudurnu-Nallıhan-Seb. 

ESKÎŞEHÎR:
57 Alpu (İnönü ovası) 86*0
58 Çağlayık-Biçer 13*0
59 Çifteler 46*5
60 Mihalıççık
61 Sarısu-İnönü 205
62 Seyitgazi-Kırkka
63 Sivrihisar-Polatlı 115*0

KÜTAHYA:
64 Altıntaş 36*8
65 Çavdarhisar-Örencik 43*0
66 Emet 10*0
67 Gediz 20*0
68 Köprüören 406
69 Kütahya 15*0
70 Porsuk havzası 30*0
71 Simav 60*0
72 Tavşanlı 14,2

SAKARYA:
73 Aş.Sakarya 65,0
74 Pamukova 43*0

KONYA:
75 Altın O.Saray Ö* 70,0

Kadın Hanı DÜÇ,
76 Beyşehir-Kaşıklı 35*0
77 Ilgm-Atlandı 13*5
78 Karaman-Ayrancı 101*7
79 Konya 318,0
80 Kulu (3)Cihanbeyli 18*0

(12) Yeniceoba '(3)
81 Zıvarık-Altınekin 30*0

NİĞDE:
82 Aksaray (Obruk sultan/^0^
83 Ereğli-Bor 122,0
84 Niğde-Misli 45*5

5 * 5 0*3 5*8

25*0 25*0

1*3 1*3
1*4 1*4

7*6 7.6
1*1 1.1

0*3 0*3
1*6 1*6
2*1 2*1

28*7 28*7

23*3 0*5 23*8
.1.8 1.8

1.6 2*3 3.9
0*2 0.2

0*9 0*9

1*1 1*2 2*3
0*9 0*9

70,7 3*0 10*1 83*8
184*1 16*2 90*6 290*9

7,5 2*1 0*9 10*5

40*4 40*4
45*8 3.4 13.2 62*4
43*8 43,8
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85

86
87
88
89
90
91
92
93
94

95
96
97
98
99

100

101
102
103
104
105
106
107
108

109
110
111
112
113
114

115
116

Ortaköy 2*0
ANKARA:
Ankara Güneyi 10.9
Ayaş-Bey Pe Güdül 504
Çubuk 6.0
Hatip 13 o 3
Kırıkkale 17o0
Kurakçöl 2,0
Mürted 5 o 0
Temelli 0.3
Tuz G0D. ve peçenek ~ , 

HV0 0ÇORUM
Alaca 23o0
Çorum
Kargı avlağı 8.1
Mecitözü
Sungurlu 305
KASTAMONU:
Kastamonu havzası 8.0
SÎVAS
Belcik-Yıldızeli 208
Divriği 2 o 0
Kangal lo0
Kayadibi-Şarkışla 4o0
Sivas 7.9
Su şehri 7.6
Ulaş 13 o 3
Zara-Hafik 0o5
ADANA:
Adana 158.0
Harunniye-Düziçi 3004
Kadirli-Kozan-CeyhaA'1'7 0 0 
Karataş 22.0
Mağara
Osmaniye 4805
GAZİANTEP
Cincife-Karasu 5.2
Elbeyli-Barak 0o9

0 o 6

0ol
0 o 6 1 o 9
İd 0 Q 9
80 o 7 1.1

0 o 8 10 o 9

0 o 9

lo0

2 o 3 0 o 8 0.1
0 o 5 1 o 4

2 o 2 1 o 8
0.6

2 o 1 9 o 3 1 o 5

66 o2 14 o 7
22 o 5
4.2 5 o 2 16 8 o 9

1.1 13.1

2 o 6 4 o 1 0 o 8
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L17 Got <ntep 
p; i 'rp, y *

> X i 0.7

118 Ar s uz 0 ; 1 1 a 7 2.1
L19 .Asi Havzası (Air;• v 21 . 7 5 7 4 5 - 3 72.2
L20 Dörtyol'-Erz i 5 o :-î 3 , S 6 5.4
L21 İskenderun ı 9 *7 ’ 9 o 9 2.7 12.6

L22
ÎÇEL:

Berdan-Efrenk-Lamas^'48 0 0 12.9 1.2 14.1
L2 3 Gilindire 9.6
L24 Gülnar-Ovacık

MARAŞ:
1.6 1.8 0,1 0.5 2.4

L25 Andırın 5 o 0
L26 Elbistan-Afşin-Gök- ~

sun 0.1 0.1
L27 Narlı-Gavur-Türk .156,0og„ 8,6 3.6 4.1 16.3

L28
AMASYA:
Aydınca (Ezinepazarı}6a5 11.0 11.0

L29 Geldingen 2 0 0 3.8 3,8
L30 Merzifon-Gümüş Ha 22 o 0 14.4 2.5 0.9 17.8
L31 Saraycık

GÎRESUN-ORDU:
4,2

L32 Ünye Tirebolu 
Sahil ovaları 
SAMSUN:

7,1 7.1

L33 Bafra 36.0 4.6 2.9 0.1 7.6
L34 Çarşamba 100,0 5,6 8.8 14.4
L35 Ladik 7,7
L36 Samsun çevresi 

SÎNOP:
19,2 0.5 19.7

L37 Boyabat-Durağan 47,2
L38 Çamlıbel 7,5 14.1 14.1
L39 Erbaağa (Karakaya 18.0 4,2 0.4 4,6
L40 Kazova

(Turhal-Zile) 
AĞRI:

56,6 6.1 6.1

L41 Ağrı-EIeşkirt 93,0 11.5 11.5
L 4 2Doğubeyazıt

ERZİNCAN:
28,5

L43 Erzincan 58.0 10 ® 6 2.9 34,0 47. 5
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1 4 4

1 4 5
1 4 6
1 4 7

1 4 8

1 4 9
1 5 0

1 5 1
1 5 2
1 5 3
1 5 4

1 5 5
1 5 6

1 5 7
1 5 8

1 5 9
1 6 0  
1 6 1

1 6 2

1 6 3
1 6 4
1 6 5
1 6 6
1 6 7

1 6 8

1 6 9

1 7 0

Tercan
ERZURUM:
Erzurum
Kmız-Karakoçan
Pasinler
GÜMÜŞHANE:
Bayburt-Hart-Sünür
KARS
İğdır
Kars ovaları
ELAZIĞ
Uluova
Hazar Gölü Güneyi 
Kuzova
Palu-Karakoçan 
MALATYA: 
Darende-Balaban 
Malatya 
DİYARBAKIR: 
Batman-Silvan-Sinan 
Diyarbakır çevresi 
MARDİN:
Çizre-Silopi-Nusaybin
Kızıltepe
Midyat
SİİRT:
Beşiri-Garzan
URFA:
Baziki-Birecik-Suruç
Bozova ve Ka'rahaydar
Ceylanpmar •
Sivrek-Hilvan
Harran
TRAKYA
Meriç-Ergene Hav. 
EDİRNE:
Silivri-Enez arası 
KAYSERİ:
Himmetaede

1 7 .  8

5 5  o  0  1 8  o  9  1 5 , 1
2 4 . 0
8 2  c  5  7 7  o  2

2 0 0 0

1 4 4  o  0  3 1  o  4  3 2  o  2
7 2  ©  5  1 . 9

8 8 . 0  6 6 . 5  5 . 1  1 . 8 ,
7  o  5  6  o  2

1 7  t 4
2 6  c  4  1 . 0  l o 0

2 6  o  0
2 6  o  0  5  o  2  6  o  6  6 . 7

3 4  o  0  5  o  0
3 1 8  .  7  2  o  0 ’  6  0  8

9 1 . 0
1 3 . 0  1 . 6  1 4 . 6

3 2 5 . 0  2 . 3

0 . 3

5 0 . 0  2 . 5  
1.2

8 5 2 . 6  1 7 9 . 5  1 . 4  ’  4 9 . 9
1 1 0 . 0  1 . 5  2 . 2
1 9 0 . 0  1 6 5 . 0  7 . 1

2 7 4 . 0  1 0 5 . 9  3 0 . 8  1 3 . 0

3 5 . 0  6 . 9  0 . 2

4 . 4  0 . 8

3 4 . 0

7 7 . 2

5 4  s  6
l o 9

7 3 . 4
6 . 2

2 . 0

1 8 . 5

5 . 0
8.8

1 6 . 2
2 . 3

0 . 3

2 . 5
1.2

2 3 0 . 8
3 . 7

1 7 2 . 1

1 4 9 . 7

7 . 1

0.8
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171 Deveii-Yeşilhisar 64*6
172 Sarımsaklı 77*0
173 Palas 8.0
17 4 Pınar#Başı~Elbaşı 4 3 „ 4

Uzunyayla
KIRŞEHİR:

175 Kaman 26.3
176 Kırşehir 22*5
177 Mucur-Hacıbektaş 7*5
178 Seyfe 10.0

NEVŞEHİR
179 Acıgöl-Hamyurt düz. 17.0
180 Gülşehir 20.0
181 Ürgüp 9.3

YOZGAT:
182 Boğazlayan 3.0
183 Hasbek-Sorgun 18.2
184 Yerköy-Saİmanlı
185 Yozgat 3.3

ANTALYA:
186 Aş.Aksu ve Antalya 46.0

Ov. (Boğaçay)
187 Çiftçialanı 10.0
188 Elmalı-Demre 6.0
190 Gazipaşa 13.5
191 Korkuteli-Bozova 10.0
192 Manavgat-Alanya 77.0
193 Kızılcadağ-Söğüt G.Çev, 14.9 

BİTLİS:
194 Tatvan-Göllü-Sorik 4.7

MUŞ:
195 Bulanık-Kazan 5.6
196 Liz (Erentepe) 18.0
197 Malazgirt 253,4
198 Muş 96 o 5

VAN:
199 Erciş 16,0
200 Gevaş 4,5

44.8 0.2 45.0
14.0 2,8 0.3 17#1

5.3 5.3

0.1 0.1
21.6 0.9 22.5

0.5 0.5
5.2 5.2

1.8 0.3 2.1
1.6 1.6

3.4 1.8 Q.2 5.4

4.4 4.4
1.9 1.9

6.5 6.5
2.6 1.6 4.2

11.6 11.6
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201 Muradiye 16.0
202 Öza3.p~Saray 22.5
203 Van (10.5) 39.5

AFYON:
204 Afyon 44.0
205 Bolvadin 47.0
206 BYoSincan 31o0
207 Çöl 15.0
208 Donbay 40.0
209 Emirdağ-Yunak 28.0

(Yk.Sakarya)
210 Şuhut 20.0

BURDUR:
211 Armutlu-Gölhisar-Beyköy 20.0
212 Erli-Yeşil ov.yazı 14.5
213 Tefenli 7.5

DENÎZLÎ:
214 Acıgöl havzası 25.0

İSPARTA:
215 Hoyran-Gelendost-Yalvaç 97.0
216 Isparta-Atabey 17.0
217 Keçiborlu-Burdur 21.0
218 Şarkikaraağaç 11.0
219 Uluborlu-Senirkent 16.0

220 Yılanlı 4.0
KONYA:

221 Akşehir 30.0

0.7 0.7

10.0 4.0 1.6 15.6
28.1 0.9 29.0
7.9 7.9
1.5 1.5
6.6 6.6
7.9 0.9 8.8

12.0 0.1 13.0

2.1 2.1

5.3 5.3

5.8 5 o 8

3.0 3.0
15.6 5.2 6.2 27.0
6.2 6.2

7.0 7 „ C

1.5 7.5 9.C

GENEL TOPLAM 9431.7 1683.2 1201.0 644.5 3528,
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3,- TOPRAK VE SU KA ■"■■•Ih t SAPININ GELÎŞTÎ RÎLMESÎ ÎLE İLGİLİ 
OLARAK BUGÜNE KADAR YAPILAN ÇALIŞMALAR.

Toprak ve su canlı var jxkİarın yaşamlarını sürdürebilme
leri için gerekli ortamlardan iki tanesidir. Hayat, bu iki kay
nağın teşkil ettiği ortamlarda gelişmiş ve insanın var olmasın
dan beri, daha iyi koşullar altında yaşamak için, yaşanılan dev
rin teknik koşullarına uyguhola.rak devamlı bir şekilde gelişti
rilmişlerdir i

Ülkemizde de toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi 
gayesiyle yoğun çalışmalar yapılmış ve halen de yapılmaktadır3 
Burada, bu çalışmaların bugünkü durumu izah edilmektedir»

Toprak, ve su kaynaklarının geliştirilmesi; bu kaynakla
rın verimliliklerinin artırılması ve çok yönlü faydalanmayı 
sağlamak üzere yapılan çalışmaları kapsar* Bütün çalışmalar, top
rak ve su kaynaklarıyla ilgili ihtiyaçların karşılanması içindir* 
Bu ihtiyaçlar ise, toprak ve su muhafazası, taşkın kontrolü, içme 
kullanma ve endüstri suyu temini, sulama, hidroelektrik enerji 
üretimi, suların kirlenmesinin önlenmesi ve kontrolü, akarsularda 
ulaştırma, balıkçılık ve avcılık ile dinlenme yerleri kurulması 
şeklinde özetlenebilir0

İhtiyaçlar, genellikle, proje sahası olarak tanımlanan bir 
akarsu havzası veya bu havzanın bir parçası olan bir sahada İnce
lenmekte ve karşılanmaları için yapılması gereken tesisler, tek
nik ve ekonomik yapılırlıkları gözönünde tutularak belirlenmekte
dir *

Projelerle ilgili çalışmalar^ eitüd ve Planlama^ proje ve 
inşaat ve işletme ve bakım olarak başlıca üç safhada toplanabilir

A, Etüd ve Planlama Çalışmaları:
Etüd ve Planlama çalışmalar iş ana done toplanması^, is

tikşaf ve planlama çalışmaları olmak üzere iki grupta incelene
bilir,

a) Ana Done Toplanması:
Gerek planlanmanın yapılması, gerekse inşası teklif edi

len tesislerin projelendirilmesi için lüzumlu donelerden toplan
ması veya eldeedilmesi uzun zaman olan, dolayısıyla planlama ve 
proje çalışmalarının geçikmesine sebep olabilen donelere ana do
ne denilmektedir* Planlama ve proje çalışmaları için lüzumlu 
diğer doneler bu çalışmalar sırasında toplanabildiğinden bu kı
sımda ayrıca zikredilmemiştir.
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Ana done durumu 1975 yılı itibariyle belirtilmiştir*
ad* Harita: Türkiye'nin tamamını kapsamak üzere muh

telif ölçeklerdeki (1/250 000, 1/100 000, 1/25 000) haritalar 
harita Genel Müdürlüğünce yapılmaktadır* 1/5000 ölçekli hari
talar ise Harita Genel Müdürlüğü ve Tapu Kadastro Genel Müdür
lüklerince yapılmakta olup, ihtiyaç duyan kuruluşlar bedeli 
mukabilinde ilgili Genel müdürlüklerden temin etm&kt'eaifi

1/25 000, i/100 000 ve 1/250 000 ölçekli haritaların 
yapımı tamamlanmıştır*

a*2* Meteoroloji: Ülkemizde meteorolojik rasat yapan 
ana kuruluş Devlet Meteoroloji işleri Genel Müdürlüğüdür* Diğer 
kuruluşlarda kendileriyle ilgili proje ihtiyaçlarını karşılamak 
üzere meteoroloji istasyonları kurmakta,işletmektedirlere Bugün 
için muhtelif kuruluşlarca işletilen meteoroloji istasyonları
nın toplam sayısı 1524 tür* Bu konuda ayrıntılı bilgi bu bölü
mün A * 1c1 kısmında verilmiştir*

a* 3* Hidroloji: Su yapılarının boyutlandırılmasmda en 
önemli unsur olan su miktarının tayini için akarsuların ve göl
lerin verimleriyle yeraltısuyu durumunun bilinmesine ihtiyaç 
vardır*

Akarsu ve göllerin verimleri, bu sular ve göller üzerin
de kurulmuş akım ve seviye gözlem (hidrometri) istasyonları va
sıtasıyla saptanır* Bu istasyonlar Devlet Su İşleri Genel Müdür
lüğü ve Elektrik İşleri Etüd idaresi Genel Direktörlüğü tarafın
dan kurulmakta ve işletilmektedir* Halen ülkemizde bu tip 876 
istasyon mevcuttur* Bu istasyonların gerekli görülenlerinden ru- 
subat ve kalite analizleri için periyodik olarak numuneler alın
makta, labaratuarlarda analiz edilerek değerlendirilmektedir* 
Karla beslenen akarsularımızın getirebileceği su miktarının sap
tamak gayesiyle DSÎ* ve EÎEÎ* tarafından 130 adet kar ölçüm is
tasyonu kurulmuştur*

Yeraltısuyu durumu ise DSÎ* ce yapılan hidrojeolojik etüd- 
lerle saptanmaktadır* Bu konuda ayrıntılı bilgi bu bölünün 4*1*2, 
4*1*3, 4*1,4* ve B kısımlarında verilmiştir*

a*4.Toprak ve Arazi Etüdleri: Toprak ve su kaynaklarının 
geliştirilmesiyle ilgili olarak, maksada göre, proje sahasında 
mevcı. • toprak ve arazilerin özelliklerinin bilinmesine ihtiyaç 
vardır* Bu maksatla ilgili kuruluşlar tarafından ihtiyaca göre 
muhtelif kademelerde toprak ve arazi etüdleri yapılmaktadır* Bu
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güne kadar yapılmış etüdler hakkında ayrıntılı 1.Lgiler bu bö
lümün başında verilmiştir*

a*5. Jeolojik etüdler? Türkiye'nin genel jeolojik etüdlerı 
Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü tarafından yapılmaktadır* Halen 
1/100 000 ve 1/500 000 ölçekli j-olojik haritalar tamamlanmış
tır. 1/25 000 ölçekli jeolojik haritaların yapımı ise sürdürülmek 
te olup % 40 oranında bitirilmiştir»

Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili istikşaf, plan
lama ve proje çalışmalarında gerekli jeolojik etüdler DSİ* EÎEÎ 
ve göletlerle ilgili olarakta TOPRAKSU tarafından yapılmaktadır, 

Genel jeolojik etüdler yanında, sınai yapılar ve özellik
le baraj yerlerinde yapılan jeolojik etüdler ayrı bir önem taşımak
tadır 0 Eu gibi tesislerin oturacağı zemin ve temel durumunun gayet 
iyi bilinmesi ve rezervuarın su sızdırma yönünden iyice tanınması 
lazımdır* Bu gayeyle yapılan sondajlar, sismik ve jeolojik etüd- 
lerle araştırma galerileri uzun zaman alırlar»

a*6. Enerji etüdleri: ülkemizin enerji ihtiyacının karşı
lanmasında hidroelektrik enerji üretimi önemli bir yer tutmakta
dır* Su kaynaklarımızın geliştirilmesindeki ana gayelerden biri
side enerji üretimidir», Türkiye'nin yıllara göre enerji ihtiyacı
nın tahmini ile ilgili etüdler Türkiye Elektrik Kurumunca (TEK) 
yapılmaktadır* İlgili kuruluşlar bu konudaki bilgileri TEK1ten al
makta ve yakın işbirliğinde bulunmaktadırlar*

a*7» Zirai Ekonomi Etüdleri: Sulama, taşkın kontrolü ve ku
rutma gayeli projelerin faydalarının belirlenmesi, baraj rezervu
arlarıyla kanal güzergahlarının kamulaştırma değerlerinin bulunma
sı zirai ekonomi etüdlerinin kapsamına girmektedir. Bu maksatla 
proje sahalarında Örnekleme metoduna göre ankete tabi tutulan zi
raat: işletmelerinden ana doneler toplanmaktadır. Bu bilgiler pro
jeli şartların tahmininde yardımcı olmaktadır* Aynı maksatla, 1965 
yılında DSÎ* ve bazı firmalar müştereken sulama projeleri yönünden 
bir zirai pazar raporu hazırlamıştır* Baraj rezervuarı ve kanal 
güzergahlarının toplam kamulaştırma bedelleri kamulaştırılacak a- 
razilerin cinslerine, halihazır kullanma durumlarına ve kıymetle
rine göre hesaplanmaktadır*

b) İstikşaf, Master Plan ve planlama Çalışmaları:
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi için yapılan e- 

tüd ve planlama çalışmaları başlıca üç aşamada gerçekleştirilir.
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i • :j J i\j s1 )'■. ş a::, m n s te r pi an ve pi an 1 ama (Fi zibil i te « 
v .s J <xl :.dlr c -3 un 3 ar aşağıdaki gibi tarif edilebilir ler*

İstikşaf çalışmaları: Bu çalışmalar genellikle havza 
7 panda ve havzanın ihtiyaç ve potansiyelini tanımak için yapı
lır t önce havza içindeki toprak kaynaklarının miktarıyla özel- 
iakieri, bu topraklarda yetiştirilen ve yetiştirilebilecek bit
kiler, pazar durumları, havza içinde ve civarındaki yerleşim yer
leri, buradaki toplulukların ve endüstri tesislerinin su ihtiyaç
ları ile ilgili bilgiler toplanır, iklim ve akarsuyun hidroloji
sine ait doneler belirlenirj ihtiyaçların ilerde nasıl gelişece
ği. veya daha ne gibi tesisler kurulabileceği tesbit edilir*, daha 
sonra da büroda haritalar üzerinde ihtiyaçların karşılanması için 
yapılması gereken tesisler belirlenerek boyutları saptanır mali
yetleri hesaplanır, ekonomileri incelenir ve müteakip aşamalarda 
ele alınması uygun görülenler için tavsiyelerde bulunulur0

Master plan çalışmaları s Genellikle havza çapında yapılan 
istikşaf çalışmalarından sonra seçilen bir proje için müteakip 
aşama planlama (Fizibilite) çalışmalarıdır0 Ancak bazan birden 
fazla proje birbiriyle yakın ilişkili olabilir*, Bu projelerden 
veya proje ünitelerinden bir tanesi ortadan kalkarsa diğer proje
lerin boyutlarında değişiklikler gerekebilir*» Böyle durumlarda, 
projelerin birbiri ile ilişkilerini daha iyi belirlemeden veya 
grup içindeki projelerin yapılabilirliğini daha sıhhatli bir şe
kilde tesbit etmeden planlama çalışmalarına geçilmemesi gerekir0 
îşte bu maksatla yapılan çalışmalara master plan çalışmaları de- 
nilmektedirc Bu çalışmalar sırasında kullanılan doneler,, istik
şaf çalışmalarına göre daha ileri seviyededir*,

Planlama (Fizibilite) çalışmaları: Bu çalışmalar, proje
lerin veya proje ünitelerinin gerek teknik ve gerekse ekonomik 
yönden yapılabilirliğini kesin olarak belirlemek için yapılırlar*, 
Bu çalışmalar da ünitelerin her birinin yeri, tipi, boyutları ve 
hizmet gayeleri tam olarak tesbit edilir0 Zamanla çalışmaya esas 
olan donelerde bir değişiklik olmazsa tesbit edilen boyutlar de~ 
ğişmezc Değişiklik olduğu takdirde yeni bilgilerin ışığı altında 
çalışmalar revize ed.ilir0

Bütün bu çalışmalar aşağıda belirtilen üç grup altında 
j zah edilebilir,»
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v . ; ■ . • ; • . a eni.iî'Zûa.ları Ha vza
C ' ıahi:in dı ..-a; <•. : v v - - u  ı.aı veya benzer topografya, 
ikİn. karakt-;,r is t:k i... sosyal, şartlar ve problemleri haiz
nlsbeben küçük akarsuların drenaj alanlarını kapsayan coğrafi 
bölge olarak tarif edilmektedir* Türkiye bu tarife uygun olarak 
2 6 adet havzaya ayrılmıştır,

Havza çapındaki istikşaf çalışmalarına 1949 yılında EÎEÎ 
idaresinde başlanmış ve Gediz ve Büyük Menderes havzalarına ait 
kısmı amenajman etüdleri yabancı mühendislik firmalarına yaptı
rılmıştır *

1954 yılında Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün kurulma
sıyla 1956 yılından itibaren bu çalışmalar bir program dahilinde 
yapılmaya başlanmıştır» Tablo 11-47 de 1975 yılı sonu itibariyle 
havza çapında yapılan istikşaf ve master plan çalışmalarının du
rumu gösterilmiştir»

b02, Büyük projelerin istikşaf ve planlama çalışmaları: 
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar
da^ bir havza içinde ekonomisi müstakil olarak etüd edilebilen, 
komşu havza ve projelerle hidrolik ve hidrolojik ilişkisi belik
lenmiş ve bir bütün olarak inşası mümkün olan ve bu halde kendi
sinden beklenen faydayı saglıyabilen tesis veya tesisler toplu
luğuna proje.denilmektedir»

DSİ» tarafından ele alınmış büyük projelerden 1975 yılı 
sonuna kadar istikşaf kademesindeki etüdleri tamamlanmış olan
lar Tablo 1.1-48 de, planlamaları tamamlananmış olanlar Tablo II- 
49 da, planlamaları halen devam edenler ise Tablo 11-50 de yatı
rım bedelleri (1976 fiatlarıyia) ve faydaları ile birlikte DSİ» 
bölgeleri itibariyle gösterilmişlerdire

istikşaf ve planlama çalışmaları tamamlanarak uygulamaya 
intikal etmiş ve inşaatı bitirilmiş projeler Tablo 11-51, inşaa
tı devam edenler Tablo 11-52 de gösterilmiştira

&yr3_ca bütün bu projelerin istikşaf, planlama ve inşaat 
durumları Tablo 11-53 te özetlenmiştir»

bs3ö Münferit küçük projelerin İstikşaf, planlama Çalışma
ları; Ou projeler dar bir alan içinde, kısa sürede ve az bir ya- 
t ırımla g e r ç ek 1 s ş t i r i 1 ab i ıe n projelerdir*
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Karakter itibariyle genellikle tek maksatlıdırlar0 Bu bakımdan 
etüd durumları maksatlarına göre aşağıda izah edilmiştir», 

bc3cl* Toprak ve Su Muhafazası:
Toprak ve su muhafazası ile ilgili istikşaf ve planlama 

çalışmaları DSÎ0 TOPRAKSU ve Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü 
Genel Müdürlüklerince yapılmaktadırc Tablo 11,54 te anılan Ge
nel Müdürlüklerin 1975 yılı sonuna kadar yaptıkları istikşaf 
ve planlama çalışmaları gösterilmiştir0

TABLO 11-54 DSÎp TOPRAKSU, AĞAÇLANDIRMA VE EROZYON 
KONTROLÜ GENEL MÜDÜRLÜKLERİNİN İSTİKŞAF VE PLANLA
MA ÇALIŞMALARI

Etüdü Yapan Kuruluş Proje adedi Cinsi____ Genişliği (Ha)

DSlo Gn. Md. 305 Havza ıslahı 106230948
(İstikşaf)

DSİ, Gno Md, 214 Havza ıslahı 2o140o581
(Planlama)

Ağaç ve ErozeGnc Mdc 56 Havza ıslahı 403360884
TOPRAKSU Gn0 Md0 466 Toprak muhc 750611
TOPRAKSU Gn c Md0 34 Havza ıslahı 15 035

b03o2c Taşkın kontrolü:
Yukarıda ifade edilen Toprak ve su muhafaza tedbirlerine 

ihtiyaç göstermeyen küçük taşkın kontrolü projelerine ait istik
şaf ve planlama çalışmaları genel olarak DSÎC Genel Müdürlüğünce 
yapılmaktadırc 1975 yılı sonu itibariyle istikşaf kademesinde 
etüd edilmiş, ancak henüz uygulamasına geçilmemiş 1334 adet pro
je mevcuttur» Bu projelerin uygulanması -için tahminen

g2627x10 TL sına ihtiyaç bulunmakta olup, tahakkukları halinde 
109371 Hac arazi ve 805 adet yerleşim yeri taşkından korunmuş 
olacaktır g

bo3c3c Bataklık Kurutulması:
1975 yılı sonu itibariyle istikşaf ve planlama etüdleri

tamamlanmış olup, uygulama bekleyen proje adedi 36 dırG Bu proje-6lerin yatırım bedeli 42x10 TL olup uygulanmaları halinde 6059 Ha 
saha kurutulmuş olacaktır6

bc3o4<> Sulama ve Islah:
Küçük sulamalarla ilgili istikşaf ve planlamalar DSÎ„ ve 

TOPRAKSU Genel Müdürlüklerince yapılmaktadıre
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Havza No*
TABLO 11-47. HAVZALARA GÖRE ÎSTÎKŞAF VE 

Havzanın adı Büyüklüğü 
(km ^)

MASTER PLAN ÇALIŞMALARI (1975 sonu
İstikşaf Çalışmasının Master plan 
Başlama______ & i tme_____ Başlama____

01 Meriç-Ergene 14560 1951 1964
0 2 Marmara 24064 1963 1968
0 "iV —s S u s u r 1 uk 23630 1960 1961
04 Kuzey Ege 10003 1960 1962
05 Gediz 18000 1949 1950
C 6 Küçük Menderes 6432 1960 1962
0 7 Büyük Menderes 24976 1964 1965
08 Batı Akdeniz 20953 1958 1959
09 Antalya 19577 1957 1958
10 Burdur-Göl .ler 6374 1962 1965
11 Akarçay 7605 1955 1958
12 Sakarya 58226 1960 1963
13 Batı Karadeniz 29568 1963 1964
14 Yeşilırmak 36114 1954 1954
15 Kızılırmak 76600 1963 1967
16 Konya Kapalı 53350 19 56 1957
17 Doğu Akdeniz 22048 1963 1963
18 Seyhan 20450 1964 1967
19 Asi 7795 1957 1958
20 Ceyhan 2.1982 1957 1958
21 Fırat 125554 1961 1964
22 Doğu Karadeniz 24077 1965 1978
23 Çoruh 19872 1965 1976
24 Aras 27548 1956 1957
25 Van kapalı 19405 1964 19702 6 Dicle 57G16 1964 1967

1966

1966

1964

1964
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TABLO 11-48. İSTİKŞAF KADEMESİNDEKİ ETÜDLERİ TAMAMLANMIŞ PROJELER

DSİ.
Bölge
No.

Bölge Adı Adet Yatırım 
bedeli 10 TL 
(1976 fiatiarıyla) Sulama 

Ha o

Faydasa

Taşkın Ener^
Ha o MW GWH

İçme end 
suyu lû6]

I BURSA 16 10383 29760 600 520 e4 801 o 7 1.2
II İZMİR 9 4329 44020 —

cr.o
O 243.0 -

III ESKİŞEHİR 12 1866 31900 5470 72.0 270.0 —
IV KONYA 1 301 — —

o0OCN 47 o 7 --
V ANKARA 86 30364 242833 — 861 o 7 2270.6 -
VI ADANA 25 23238 71518 10910 814 o 3 4243.2 -
VII SAMSUN 14 7228 84278 — 2 71 o 0 1029.6 -

VIII ERZURUM 33 31313 265257 — 12 21 o 3 4202.5 —
IX ELAZIĞ 14 8282 6400 — 4 4 4 0 4 2057.5 —
X DİYARBAKIR 37 15963 98320 — 533 0 8 2546.0 —

XI EDİRNE 3 1097 15421 250 — — 60.0
XII o KAYSERİ 30 .7522 133521 - 16 7 o 4 869 .0
XIII ANTALYA 9 4 7 80 17700 — 214.2 982.3 -

XIV İSTANBUL 1 3201 - — — - 388.6
XVII VAN 31 7864 102422 3000 318.7 1409.3 -

XVIII İSPARTA 12. 3174 61172 — I 3.5 65.0 —

TOPLAM 333 161315 1 204522 20230 5513.6 21037.4 449 ,8
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TABLO 11-49 PLANLAMASI BÎTMÎŞ PROJELER 
- DSÎo Yatırım

Bölge Bölge Adet bedeli İO^TL
No,_______Adı______________________ (1976 fiatlarıyla)
I Bursa 13 12032
II İzmir 13 11648
III Eskişehir 14 4055
IV Konya 7 8167
V Ankara 8 2590
VI Adana 11 25864
VII Samsun 4 4322
VIII Erzurum 6 7032
IX Elazığ — —

X Diyarbakır 5 74546
XI Edirne 1 11
XII Kayseri 3 3378
XIII Antalya 1 83
XIV İstanbul - -

XVII Van 2 11403
XVIII ispatta - -

TOPLAM 88 155 «131
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TABLO 11-50 PLANLAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDEN PROJELER 
DSİ„ Yatırım be- Faydası
Bölge Bölge Adet deli (10 TL) Sulama Taşkın Enerji îçmer endüs'
No o Adı (1976 fiatlarıyla) Ha° Ha. MW GWH suyu ln6 3
I Bursa - — — — -

JLU TTl

II îzmir 3 1903 7800 —

ooOrr 277.0 —

III Eskişehir 4 4088 8090 — 54 0 3 276.0 -

IV Konya — — — - - -

V Ankara 15 6684 48865 — 2 51 o 8 1291.0 19.1
VI Adana 3 8567 3610 — 661.0 1911.0 —

VII Samsun 3 4436 33978 - 137.0 458.0 —

VIII Erzurum 4 5029 1203 202.2 636.5 —

IX Elazığ 10 17965 43658 635.9 2753.0 —

X Diyarbakır 6 16321 62000 1700.0 703.4 —

XI Edirne 2 1059 16670 — - — —

XII Kayseri 3 1118 26120 - - - —

XIII Antalya 1 107 2400 - - — -

XIV İstanbul — - — - — -

XVII Van 2 639 12400 — 4.6 ooOI—1 —

XVIII İsparta
TOPLAM

2
58

1994
69910

54640
321434 3687.0 14646.5 19.1
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DSİ.
Bölge
No,

TABLO 

Bölge adı

11-51 İNŞAATI BİTMİŞ PROJELER
Yatırım 

Adet Bedeli (İO^TL)
(1976 fiatlarıyla)

Sulama
Ha.

Faydası 
Taşkın Enerji 
Ha. MW GWH

îçme. End.
ın6 3suyu 10 m

I Bursa 5 597 16.189 — — — —
II İzmir 7 7736 32.970 — 118.6 335.8 —

III Eskişehir 6 3479 15.821 4.062 282.3 662 .0 10.5X
IV Konya 7 2050 40.551 — 12.2 70.0 -
V Ankara 5 6648 3.800 - 338.8 1015.0 —
VI Adana 15 10063 119.081 45.270 193.9 1025.0 -
VII Samsun 4 1405 10.793 14.500 52 .4 211.0 -
VIII Erzurum 8 880 6.800 6. 63.2 243.0 -
IX Elazığ 10 15837 39.837 — 655.4 4768.0 —
X Diyarbakır 3 1060 22.954 - 16.0 48.0 -
XI Edirne 3 656 7.750 26.146 - — -
XII Kayseri 6 565 7.405 — 1.4 3.0 -
XIII Antalya 7 761 4.419 5.619 27.0 160.0 -
XIV İstanbul - - - - - — -
XVII Van 9 920 33.854 - 5.3 16.0 -
XVIII İsparta 10 1414 16.018 14.737 60.7 267.0 -

TOPLAM 105 54071 378.242 100.334 1827.2 8823.0 10.5
o(x) NOT: İstanbul ve Ankara projelerinin biten üniteleri ile temin edilmiş 444.4 m / yıl fayda 

dahil değildir.
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DSÎo
Bölge
No.

TABLO 11-52
Bölge
Adı

İNŞAATI

Adet

DEVAM EDEN PROJELER
Yatırım 
bedeli (106TL)
(1976 fiyatlarıyla)

Faydası
Sulama
Ha.

Taşkın
Ha.

Enerji 
MW GWH

içme
suyu

I Bursa 6 5514 40876 12156 - — 76.8
II İzmir 9 6380 228279 22300 60.0 208.0 103.3
III Eskişehir 7 4728 92816 54622 - — 90.0
IV Konya 5 5143 137341 — — ... -

V Ankara 10 5151 24869 1094 - -- 302.6
VI Adana 10 15851 289008 75064 144.0 605.5 177.6
VII Samsun 11 14731 70226 127500 1387.2 2844.6 —

VIII Erzurum 2 2587 101561 29220 6.6 30.0 -

IX Elazığ 5 2681 25678 — 650.0 1823.8 -

X Diyarbakır 7 23139 47282 — 3200.0 12735.0 -

XI Edirne 5 2286 38082 18602 - -

XII Kayseri 6 4272 31543 - - — -

XIII
XIV

Antalya
İstanbul

8
1

7679
22457

80908 10533 570.0 1762.0
773.0

XVII Van 1 302 8890 — - - -

XVIII İsparta 6 1013 36861 4171 - - -

TOPLAM 99 123914 1 255.220 355362 6017.8 21058.9 1523.3
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r o47381.9x10 m tür. İnşaatı devam eden barajlarla birlikte bu toplam 
65 277.5xl0^m^ü bulacaktır.

a.2. Münferit Küçük Projelerle İlgili Depolamalar: Bu depo
lamalar, DSİ ve TOPRAKSU tarafından sulama ve hayvanlara içme suyu 
temini gayesiyle inşa edilmektedir. TOPRAKSU bu tesisler için is
timlak bedeli ödememekte, DSİ. ise ödemektedir. 1975 yılı sonu 
itibariyle bu tip küçük depolamaların adedi 223 olup, 82 adedi DSİ.
141 adedi de TOPRAKSU tarafında inşa edilmiştir. Toplam depolama 

6 3hacimleri 146x10 m olan bu depolamalar, 21102 Ha. arazinin sulan
masına ve 160000 adet büyük baş hayvanın içme suyunun teminine ola
nak sağlamaktadır.

b. Sulama: Sulama için gerekli suyun temini ve kullanacağı 
yere kadar iletilmesi için gerekli tesisler genel olarak DSÎ. Ge
nel Müdürlüğünce inşa edilmektedir. Sulama suyu ihtiyacı 500 lt/sn 
ye kadar olan sulama şebekeleri TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce de ya
pılmaktadır .

Devlet eliyle inşa edilen bu sulamalar dışında halk tarafın
dan gerçekleştirilmiş şebekelerde mevcuttur. Bunların miktarının 1975 
yılı sonu itibariyle 1 065 957 Ha. olduğu ifade edilebilir.

Sulama projeleriyle ilgili olarak DSÎ. ve TOPRAKSU Genel Mü
dürlüklerinin çalışmaları aşağıda izah edilmiştir:

b.l. DSÎ. Genel Müdürlüğünün çalışmaları: DSÎ. Genel Müdür
lüğünün çalışmaları büyük sulama projeleri ve münferit küçük sula
malar olarak iki grupta incelenebilir. Halen 59 adet büyük sulama 
projesi tamamlanmış olup 70 adedininde inşaatı devam etmektedir.

DSÎ. Genel Müdürlüğünce inşa edilmiş bulunan şebekelere ait 
bilgi Tablo 11-55 te verilmiş bulunmaktadır.

Temin edilebilen değerlere göre 1975 yılı sonu itibariyle 
DSÎ. ce inşa edilerek işletmeye açılmış bulunan sulama şebekelerine 
1975 yılı fiatlarıyla 21 224 404 000 TL^işletmesi halk tarafından 
yapılmakta olan şebekelere ise 2 991 905 000 TL sarfedilmiştir. Bu 
değerlere, şebekelere su veren depolama tesislerinin sulama hisse
leri de dahildir. Bu şekilde DSÎ. tarafından yapılmış sulama yatı
rım toplamı 24 986 309 000 TL dır.

b.2. TOPRAKSU Genel Müdürlüğünün çalışmaları: TOPRAKSU Ge
nel Müdürlüğü 1975 yılı sonu itibariyle küçük sulama projelerine 
1 194 846 000 TL sarfederek 4799 adet proje gerçekleştirilmiştir.
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Bu projelere ait bilgi Tablo 11-55 te verilmiştir.
1960-1975 yılları arasında TOPRAKSU Genel Müdürlüğü ve 

Ziraat Bankasının çiftçiye temin ettiği 527x10^ TL lık kredi ile 
de 128 536 Ha. sahayı sulama suyu temin edilmiştir.

TABLO 11-55 DSÎ VE TOPRAKSU GENEL MÜDÜRLÜKLERİNCE 
GERÇEKLEŞTİRİLEN SULAMA ŞEBEKELERİ 

DÖNEMİ VEYA DSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TOPRAKSU GENEL TO!
YILI______Büyüksu (Ha) Küçüksu (Ha) Toplam (Ha) Gn.Md. (Ha) (Ha)

1963 yılma kadar 222 967 41 228 264 195 11 254 275 449
I.Beş yıllık plan
sonunda (1967) 388 555 58 809 447 364 147 339 594 703
II.Beş yıllık plan
sonunda (1972 55£ 272 ^10 140 666 412 272^ 398 938 810
1975 yılı 671 242 173 633 844 875 405 941 1 250 816
1976 yılı ?10 64? lg4 812 9Q5 459 456 6?g x 362 138

1977 ^x 786 349 220 360 1 006 709 506 679 1 513 388
(x) Geçici değerlerdir.
c. Tarla içi Geliştirme: Tarla içi geliştirme çalışmaları 

sulama suyu temin edilen sahalarda tarla tesviyesi, tarla içi drenajı, 
toprak ıslahı, yüzey tahliye sistemi, tarla grup yolları, arazi top
lulaştırması, sert tabaka ( hardpan') teşekkül etmiş olan yerlerde bu 
tabakaların kırılması, çiftçilere modern sulu tarım metodlarının öğ
retilmesi, çiftlik planlaması, kısaca birim alandan daha çok verim 
almak için gerekli çalışmaların tümünü ifade eder..

TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce yürütülmekte olan bu hizmetler:
I. Devlet sulama şebekelerinde yapılan rehabilitasyon ça

lışmaları ,
II. Arazi tesviyesi,
III. Tarla içi drenaj çalışmaları,
IV. Yüzey tahliye ve tarla içi yolları,
V. Toprak ıslahı çalışmaları,
VI. Arazi toplulaştırma çalışmaları,
VII.Çiftçi eğitim çalışmalarından ibarettir.
Bu hizmetlerle ilgili olarak bugüne kadar yapılan çalışma

lar Tablo 11-56 da gösterilmiştir.
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TABLO 11-53 BÜYÜK PROJELERİN İSTİKŞAF, PLANLAMA VE İNŞAAT DURUMLARI
Yatırım

îşin safhası Adet Maliyeti Faydası
10 TL Sulama

Ha.
Taşkın
Ha.

Enerj i 
MW

(xx)
GWH

îçme end. 
suyu 10^m3

İstikşafı biten 333 161315 1204522 20230 5513.6 21037.4 448.8
Planlaması devam eden 58 69910 321434 — 3687.0 14646.5 19.1
Planlaması biten 88 155131 1740996 33293 2510.0 8542.4 61.4
İnşaatı devam eden(x) 99 123914 1255220 355362 6017.8 21058.9 1523.3
İnşaatı biten 105 54071 378242 100334 1827.2 8823.0 10.5 (xxx)

TOPLAM 683 564341 4900414 509219 19555.6 74108.2 2063.1

(x) İnşaatı devam eden projeler 6.5.1976 tarih ve 15570 sayılı resmi gafcete yayınlamış
1976 yılı yatırım projeleri değerleridir.

(xx)Çoruh ve Doğu Karadeniz havzalarında istikşaf etüdleri devam etmektedir. 
Bu rakamlara bu havzalardan temin edilebilecek takriben 7000 MW ve 20700 
GWH ilave enerji imkanları dahil edilmemiştir.

(xxx)İstanbul ve Ankara projelerinin biten üniteleri ile temin edilmiş 
444.4 m'Vyıl fayda dahil değildir.
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DSÎ. Genel Müdürlüğünce istikşaf ve planlama çalışmaları tamam
lanmış ve henüz uygulamaya girmemiş 45 adet sulama ve 53 adet
gölet projesi mevcuttur. Sulama projelerinin yatırım bedeli 491

6 6 xlO TL, gölet projelerinin ise 374x10 TL dır. Sulama projele
rinin uygulanmasıyla 29579 Ha, gölet projelerinin uygulanmasıy
la da 7345 Ha. saha sulanmış olacaktır.

B. Proje ve İnşaat Çalışmaları:
İstikşaf ve planlamalarına göre uygulamaları yapılan top

rak ve su kaynakları ile ilgili projeleride büyük su işleri pro
jeleri ve münferit küçük projeler olarak iki grupta incelemek 
mümkündür.

Bugün için yurdumuzda artık toprak ve su kaynaklarının 
geliştirilmesine matuf projelerin, daha önce yapılmış planlama
lara göre uygulanması fikri yerleşmiş bulunmaktadır. Planlı dö
nemlerin başlangıcında nisbeten yeni olan bu fikir, gerek ekono
mik ve gerekse sosyal yönü büyük ağırlık taşıyan bu projelerin, 
kendilerinden beklenen faydaların tam olarak elde edilmesinde 
önemli bir rol oynamaktadır. Su ve toprak gibi yaşamın ana unsur
larından olan iki doğal kaynağın kullanılmasında, her geçen gün 
daha ileri seviyedeki teknikleride kapsayarak, bu hususun geliş
tirilmesi ve diğer kaynak ve yatırımlar içinde benzer şekilde ha
reket edilmesi şarttır.

a) Depolamalar: Barajlar ve göletler gibi akarsularımızın 
rejimlerini kontrol altına almak amacıyla inşa edilmiş ve edil
mekte olan tesislerin projeler içindeki fonksiyonları değişik 
olmakla beraber, bu tesislerin toplu olarak izah edilmelerinin 
sebebi projelerin en önemli ünitelerinden olmalarıdır.

a.l. Büyük Su Projeleriyle ilgili depolamalar: 1975 yılı 
sonu itibariyle inşaatı bitirilmiş ve devam eden depolamalara ait 
bilgiler aşağıda verilmiştir.

İnşaatı bitirilmiş baraj sayısı 62
İnşaatı devam eden baraj sayısı 30
Regülatörlerle düzenlenen doğal ^
göller -------

TOPLAM 98
İnşaatı bitirilmiş olan barajların depolama hacimleri top

lamı (Düzenlenmiş ve doğal göller hariç)
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TABLO 11-56 TARLA ÎÇÎ GELİŞTİRME HİZMETLERİ
Hizmetin cinsi Proje adedi Proje alanı Yatırım

(Ha) (1000TL)
I. Devlet sulama şebekelerinde 31 80 «43 70 455

rehabilitasyon
II Arazi tesviyesi 92 190 044 489 563
III.Tarla içi drenajı 51 100 532 35 639
IV. Yüzey tahliye ve tarla içi 

yolları 18 98 888 29 590
V. Toprak ıslahı 15 1 943 5 556
VI. Arazi toplulaştırma 58 36 538 71 905
VII Çiftçi eğitimi 184 - 7 511

d. Toprak ve Su Muhafazası: Toprak ve su muhafazası gayesiyle 
ele alınmış projelerden sadece Ankara taşkın projesi büyüksu projele
ri içinde mütalaa edilmiştir. Bu projede DSÎ; TOPRAKSU ve Orman Genel 
Müdürlükleri müştereken çalışmışlardır.

Bunun dışında, toprak ve su muhafazası gayesiyle ele alınmış 
bütün projeler münferit küçük projeler kapsamındadır. Bu konuda gö
rev almış bulunan kuruluşların 1975 yılı sonu itibariyle çalışmaları 
aşağıda özetlenmiştir.

d.l. TOPRAKSU Genel Müdürlüğünün Çalışmaları: TOPRAKSU Genel 
Müdürlüğünce yapılan çalışmaların esasını, su ve rüzgar erozyonunun 
önlenmesi teşkil etmektedir.

Bu çalışmalar^ Tarım arazilerinde erozyonu durdurmak, sel sular 
nın zararlarını önlemek, suyu toprakta muhafaza etmek, toprak verimlil 
ğinin devamlılığını sağlamak gayesiyle teraslama, gübreleme, tesviye 
eğrilerine uygun sürüm-ekim-dikim münavebe, bitki artıklı tarım, otlu 
su yolu, çevirme kanalı, rüzgar erozyonunu önleyici tedbirler, mer'a 
muhafaza ve amenajmanı, yandere ıslahı, gölet ve rezervuar teşkili 
gibi hizmetleri kapsamaktadır.

TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce bu konuda yapılan çalışmalar Tablo 
11-57 de özetlenmiştir.

d.2 Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünün çalış
maları: Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü (Eski orman 
Genel Müdürlüğü) su ve toprak muhafazası çalışmalarını orman sahaları 
içinde yürütmektedir. Halen erozyon kontrolü ve mer'a ıslahıyla ilgili 
1017 proje uygulama alanındadır. Bu projelerle ilgili özet bilgiler 
Tablo 11-57 de verilmiştir.
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d.3. DSÎ. Genel Müdürlüğünün çalışmaları: DSÎ. Genel 
Müdürlüğü taşkınlara karşı koruyucu tedbirler alırken, sürün- 
fcÜ maddesi problemi dolayısıyla çözüm bulunmayan konularla yer
leşim alanları ve kıymetli tarım arazileriyle ilgili yandere 
havzalarında, yukarda diğer kuruluşların çalışmalarında da be
lirtilen tedbirleri mansap tedbirleriyle kombine ederek almak
tadır. Bu çalışmalar sırasında anılan kuruluşlar, mahalli ida
reler ve halkla çok yakın işbirliğinde bulunulmaktadır.

DSÎ. Genel Müdürlüğünün bu konudaki çalışmalarıda Tablo 
11-57 de özetlenmiştir.

TABLO 11-57. TOPRAK VE SU MUHAFAZASI ÇALIŞMALARIYLA ÎLGÎLÎ 
OLARAK 1975 YILI SONUNA KADAR YAPILAN ÎŞLER

Kuruluş Tedbir cinsi Saha (Ha) sarf (103TL) DÖNEM
TOPRAKSU Toprak muhafaza (Yamaç) 86 667 159 023 1957-1975
Ağaç groz.K. Erozyon kontrolü ve
Gn. Md. mer’a ıslahı (biten) 103 614 134 955 1955-1975
Ağaç Eroz.k. 
Gn.Md.

Erozyon kontrolü ve 
mer'a ıslahı (devam eden}46 669 137 300 1976-1977

DSÎ. Havza ıslahı (biten) 224 275 86 831 1958-1975
DSÎ. Havza ıslahı (devam eden)

344 690 173 999 1958-1975
e. Taşkın kontrolü: Yerleşim yerleri, tarım arazileri ve 

diğer sahalarda zararlı olan taşkınların önlenmesi için alman 
tedbirler de) büyük projeler ve toprak muhafaza tedbirlerinide kap
sayan münferit küçük projele** olarak sınıflandırılabilir. Büyük 
projeler genellikle depolama tesisleri ve uzun boydaki yatak ıs
lahlarını kapsar.

Köy ve kasabalarla küçük ölçüdeki tarım arazilerinin korun
masını hedef tutan münferit projelerden 1975 yılı sonuna kadar 
1630 adedi tamamlanmıştır. Yerleşim yerlerindeki taşkın koruma 
tedbirlerinin mahiyeti bu yerin taşkından masun bir yere naklinden 
daha fazla olursa bu yerleşim yeri nakledilmekte ve bu iş îmar ve 
îskan Bakanlığınca yapılmaktadır.

1975 yılı sonu itibariyle taşkın koruma maksadıyla yapılan 
yatırımlar ve taşkından korunan sahalar Tablo 11-58 de verilmiş
tir.
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TABLO 11-58. TAŞKIN KORUMA GAYESİYLE YAPILAN SARFLAR VE 
TAŞKINDAN KORUNAN SAHALAR Taşkından korunan

Proje_____________________  Sarf (103TL) saha (Ha)_______
Büyük projeler 1 084 481 355 000
Münferit projeler 999 815 145 463
Büyük projelerle ilgili taşkın
koruma gayeli barajlar - (x) 215 265
Diğer tanzim edilmiş göller 76 868 99 200
Toprak muhafaza 86 831 61 000

(x) Bu faydayı sağlamak üzere yapılan kesin sarfların veril
mesi mümkün olmamıştır.

f. Bataklık Kurutulması: Yurdumuzda mevcut olduğu tesbit edi 
len 361 265 Ha. bataklıktan 119 390 Ha. DSİ ve daha önce mevcut 
olan Su İşleri Reisliğine bağlı kuruluşlarca kurutulmuştur. Bu mik
tara sulama şebekeleri içinde kalan ve taşkın koruma projeleri me- 
yanında kurutulanlar dahil değildir.

Bunlara ilave olarak Sıtma Savaş Teşkilatı tarafından 
21360 Ha. bataklık kurutulmuş bulunmaktadır.

Bu çalışmalardan ayrı olarak TOPRAKSU' ca 122821 Ha. sahada 
drenaj ve arazi ıslahı yapılmış ve 116 483 000 TL sı sarfedilmiş- 
tir.

g. Hidroelektrik Enerji: Ülkemiz hidroelektirik enerji po
tansiyeli yönünden oldukça zengindir. Yapılan etüdlere göre bu 
potansiyel 74 108.2x10 Kwh tır. 1975 yılında, inşa edilen tesis
lerle 5 886.3x10^ Kwh enerji üretilmiştir.

Bu konuda detaylı bilgi enerjiyle ilgili diğer özel ihtisas 
komisyonları raporlarında verildiğinden burada ayrıntılara girilme
miştir .

h. İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini: Su, hayatın olu
şum ve devamını sağlayan en önemli unsurlardan biri olduğu cihetle
içme ve kullanma gayesiyle kullanımıda büyük önem taşımaktadır. Bu-

9 3gün için ülkemizde 1.6x10 m su bu gayeyle kullanılmaktadır.
Yerleşim yerlerine içme ve kullanma suyu temini ile İller 

Bankası, YSE ve DSİ. Genel Müdürlükleri görevlendirilmişlerdir.
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YSE. Genel Müdürlüğü nüfusu 3000 e kadar olan kırsal yer
leşim merkezlerinin, îller Bankası Genel Müdürlüğü ise Belediye
si olan kentsel yerleşim merkezlerinin içmesuyu ve kanalizasyon 
tesislerini yapmaktadırlar. DSÎ. Genel Müdürlüğü nüfusu 100.000 
den fazla olan kentlerin içmesuyu ihtiyacını karşılamak üzere ça
lışmalar yapmaktadır.

Su temini ile ilgili ayrıntılı bilgiler, "İçmesuyu ve Ka
nalizasyon özel İhtisas Komisyonu" raporunda verildiğinden bura
da daha fazla detaya girilmemiştir.

i. Su ve Toprak Kirlenmesinin Önlenmesi ve Kontrolü: Geniş 
anlamıyla kirlenme, doğada canlılar ile çevre koşulları arasında 
mevcut olan değişmez bir dengenin bozulması olarak tarif edilebi
lir. Dengenin etkilenmesi ise sisteme giren ve sistemden çıkan 
maddelerin miktar ve değişim hızlarıyla izlenebilir.

Doğal olarak sınırlı olan bu değişim insan etkisiyle hem 
yaygınlaşmış ve hem de şiddeti artmış bulunmaktadır.

Kirlenmeye neden olan parametreler fiziksel, kimyasal, bi
yolojik ve radyolojik olarak gruplandırılabilir.

Fiziksel parametreler^ sıcaklık, koku, renk, ışık geçirgen
liği, bulanıklık, özgül ağırlık gibi parametrelerdir.

Kimyasal parametreler ise toplamı iletkenlik, PH, değişik 
iyonlar ve moleküller (Fenoller, böcek ve ot ilaçları, yağlar ve 
benzerleri) çözünmüş oksijen, kimyasal ve biokimyasal parametre
leri kapsar.

Biyolojik parametreler, kaynaklarda barınan makro ve mikro 
organizmaların birbirlerine kıyasla ortaya çıkan dağılım davranımı 
ve bünyelerinde biriken tüm maddelerdir.

Radyolojik parametreler de doğada doğal olarak mevcut fon 
teşkil edici radyasyona ilaveten bulunan (X, Ş ve Üf ışınlaması 
yapabilen maddelerdir.

Aslında bir canlı türünün biyolojik aktivite sonunda, için
de yaşadığı ortama kıyasla bir grup maddeyi yapısında biriktirme 
işlemi doğaldır ve hayatın asıl amacı, hücre zarının esas fonksi
yonu budur. Ancak insan atıklarının etkisiyle, kaynaklarda doğa
bilecek ufak değişmeler, canlıların doğal olan bu hücre içinde 
biriktirme davranımı ile milyonlarca defa büyütebilecek, bir türün 
diğerine yem olacağı bir beslenme zincirinde ise, her fertten bir 
diğerine geçerek korkunç boyutlara ulaşabilecektir.
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Böylece ekolojik denge çok büyük bir etkiye maruz kalacaktır.
Kirlenme, su kaynaklarında kirlenme ve toprak kaynakla

rın da kirlenme olarak 2 grupta incelenebilir.
1.1. Su Kaynaklarında Kirlenme: Su kaynaklarında kirlenme 

evsel atıklar, endüstriyel atıklar, tarımsal mücadele ilaçları, 
termal ve radyoaktif unsurlar, petrol ve türevlerinin arama, çı
karma ve taşınmaları sırasında olmak üzere başlıca 5 ana sebeple 
meydana gelir.

1.2. Toprak Kaynaklarında Kirlenme: Bugün için ülkemiz 
toprak kirliliğine neden olabilecek parametreler bulunamamıştır. 
Topraklarımızda özellikle tarımsal üretim bazında ve sulanabilir- 
liğe yönelik bir tasnif standartlaştırma sistemi kullanılmaktadır.

Kirlenme konusunda daha ayrıntılı bilgi, "Toprak ve §u 
Kaynakları özel ihtisas Komisyonu" nun 4 no.lu alt komisyon ra
porundan veya konuyla ilgili diğer özel ihtisas komisyonu rapor
larından alınabilir.

j. Ulaştırma, Balıkçılık ve Mesire Yeri Temini: Ülkemiz 
akarsuları ve doğal göllerinde ulaşım çok küçük mikyasta ve il
keldir. Akarsularda daha ziyade orman ürünleri taşını yapılmakta
dır. Doğal göllerden sadece Van gölünde muntazam ulaşım yapılmak
tadır. Baraj göllerinde ise yerel ulaşımı sağlayan küçük ve ilkel 
teşebbüsler vardır. Bununla birlikte son yıllarda Ulaştırma Bakan
lığınca bu konuda ciddi etüdlere başlanmış olup henüz neticelenme
miştir .

Balıkçılık ise deniz balıkçılığında olduğu gibi iyi organi
ze edilmemiş olup bazı baraj gölleri ve doğal göllerde kira usulüy
le yapılmakta, kısmen yurt içinde ve daha çok yurt dışına göndermek 
suretiyle değerlendirilmektedir.

DSİ. Genel Müdürlüğü inşa ettiği barajların göllerinin balık 
landırılması için çalışmalar yapmaktadır. Halen 19 adet baraj gölü
nün balıklanması bitmiş veya devam etmektedir. Balaklaması tamam
lanmış baraj göllerinden yıllık üretim 2800 ton olup 60 kg/Ha. a 
tekabül etmektedir.

Gerek akarsularda ulaşım ve gerekse balıkçılık konusunda 
diğer özel ihtisas komisyonlarının raporları mevcut olduğundan bu
rada daha fazla ayrıntıya girilmemiştir.

Mesire yeri temini ise DSÎ. Genel Müdürlüğünce kuruluşundan 
beri üzerinde durulan bir konudur.
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Çağımızın hızlı çalışma temposu dolayısıyle bilhassa kent
lerde yaşayan halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyacını karşılamak ii- 
zere şehir içi ve dışı sahalarda mesire yerleri yapılması büyük 
önem kazanmış bulunmaktadır.

Dinlenme ve eğlenme imkanı sağlayan bu yerler arasında, a- 
karsu ve göl kenarlarıyla ağaçlık sahalar önemli bir yer işgal 
etmekte, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili pro
jelerde göz önüne alınması gerekmektedir.

Mesire yeri temini ile ilgili olarak bugüne kadar yapılan 
çalışmalar ve işler aşağıda sırasınla izah edilmiştir.

1. Doğal göl çevrelerinde: Memleketimizde halkın ve bazı 
kuruluşların faydasına sunulmak'üzere çeşitli teşebbüslerle yapıl
mış, veya hiçbir yatırım yapılmadan halkın senelerdir ilgi duyduğu 
güzel manzaralı ve dinlenmeğe elverişli birçok mesire yeri bulunmak
tadır .

Eğridir, Beyşehir, Sapanca, Abant ve diğer bazı küçük göller 
bu örnekler arasındadır. Ancak, bu göllerin çevrelerindeki tesisle
re ait yatırım miktarları tesbit olunmamıştır.

2. Sun'i göl (Baraj gölleri) çevrelerinde: Sun1i göllerden 
gaye inşa edilmiş veya edilmekte olan barajların rezervuarlarıdır. 
DSİ. Genel Müdürlüğü, rezervuar çevrelerinde emniyet için istimlak 
edilmiş sahalar içinde civar halkın mesire yeri ihtiyacını karşı
lamak üzere çalışmalara 1961 yılından itibaren başlamıştır.

DSİ. ce 1975 yılı sonuna kadar 96 239 Da. sahada 19 adet 
mesire yeri temini gayeli proje hazırlanmış olup, projelerin toplam 
yatırım bedeli 55 469 000 TL dır. Bu projelerden 5816 Da. kaplayan 
7 adedi 1 756 000 TL sarfı ile gerçekleştirilmiştir. Uygulanmasına 
devam edilen 84 917 Da. lık 10 adedine ise bugüne kadar 31 081 000TL 
sarfedilmiştir.

3. Akarsu kenarlarında: Akarsular üzerinde inşa edilen regü
latörler civarında da halkın faydalanması için mesire yerleri yapıl
maktadır .

Bu cümleden olarak 439 Da. sahada yatırım bedelleri toplamı 
2 698 000 TL sı olan 12 adet proje hazırlanmış bulunmaktadır.

Bu projelerden 7 adedi 123 Da. sahada 587 000 TL sarfı ile 
gerçekleştirilmiş olup 279 Da. lık bir sahayı kapsayan 4 adedinin 
inşasına da devam edilmektedir.
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Devam eden bu projelere bugüne kadar 2 022 000 TL harcanmıştır.
C. İşletme ve Bakım Çalışmaları:

Toprak ve su kaynaklarını geliştirmek maksadıyla TOP- 
RAKSU Genel Müdürlüğünce inşa edilen tesisler genellikle faydalanan
lara (Kooparatifler, köy ihtiyar veya idare heyetleri sulama birlik
leri v.s.) devredildiğinden işletme ve bakım hizmetleri de devir 
alanlarca yerine getirilmektedir. Bununla birlikte gerektiğinde ken
dilerine her türlü teknik yardım yapılmaktadır.

Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğünce inşa 
edilen tesisler orman sahaları içinde bulunduğundan işletme, bakı
mı ve idame işleri de mezkûr genel müdürlükçe yapılmaktadır.

DSÎ. Genel Müdürlüğünün kuruluş ve görevleri hakkındaki 6200 
sayılı kanunun (2.g) fıkrası DSÎ. ce inşa edilen sulama tesislerinin 
işletme ve bakım hizmetlerinide DSÎ. ye vermiştir. Bu bakımdan DSÎ. 
ce inşa edilen tesislerin büyük bir kısmı yine DSÎ. eliyle işletil
mektedir.

Sulama tesislerine yapılan yatırım ve yıllık işletme-bakım 
masraflarının geri ödenmesi işletme çalışmaları içinde önemli bir 
yer işgal etmektedir. Bu masrafların geri ödenmesi konusunda 6200 
sayılı kanunun 23-32 maddelerin de gerekli hükümler konulmuştur.
24. madde sulama tesislerine yapılan yatırınun26. madde ise yıllık 
işletme ve bakım masraflarının faydalalananlarca geri ödeneceğini 
âmirdir. Ayrıca sulama tesislerine yapılan yatırım masraflarına 
faiz uygulanmasıda yine 6200 sayılı kanunun bir hükmüdür. Ancak 
geri ödeme yönünden faiz uygulanmasına imkan bulunmayan tesisle
rin yatırım masraflarına faiz tatbik edilmemesi yine aynı kanunda 
ayrı bir hükme bağlanmıştır. Bununla birlikte, bugüne kadar geri 
ödemeye tabi hiçbir sulama projesine faiz uygulanmamıştır.

Sulama tesisleri için birim sahaya ödenmesi gereken yıl
lık yatırım taksidi, yapılan masrafın sulamadan faydalanacak saha 
ve ödeme süresine bölünmesiyle bulunmaktadır. Geri ödeme tatbikatı 
için sulama sahası hudutları, ödemenin başlangıç tarihinin ve öde
me süresinin Bakanlar Kurulunca onaylanması da 6200 sayılı kanun 
hükümlerindendir. Bunların tesbitinde mahalli şartlar ve tesis özel
likleri dikkate alınmaktadır. Sulama tesislerinin işletme ve bakımı 
için, bir yıl önce yapılan masraf sulanan sahaya bölünmek suretiyle 
o yıla ait işletme ve bakım ücreti hesaplanmakta ve Bakanlar Kurulu
nun onayını müteakip yürürlüğe konmaktadır.
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Verimlilik kontrolü ve mahsul sayımı çalışmalarıda, ya
tırım ve Îşletme-Bakım ücretlerinin tesbitine esas olmakta ve 
DSÎ. ce yapılmaktadır. Böylece çiftçi ödeme gücüde dikkate alı
narak tesbit edilen yıllık yatırım taksidi ve Îşletme-Bakım üc
reti, her sulayıcınm suladığı arazi miktarı ile çarpılıp ayrı 
ayrı hesaplanmakta ve birlikte tahsil edilmektedir. Tablo 11-59 
da DSÎ. ce işletmeye açılmış sulama şebekelerinin su kaynağına, 
Tablo 11-60 ta ise suyun isale şekline göre detayı verilmiştir.

TABLO 11-59 DSÎ'CE İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA ŞEBEKELERİNİN 
SU KAYNAĞINA GÖRE GENİŞLİKLERİ

İşletme Barajlardan Göl veya Akarsulardan Yeraltı- TOPLAM 
cinsi (Ha) göletler- (Ha) Suyundan (Ha)

den (Ha) (Ha) _____
Tarife
içi
Tarife
dışı

439787 47373

4859

220807 2680

72789 117155
GENEL TOPLAM

(x)
710647

194812
905459

(x) TOPRAKSU ile müştereken
TABLO 11-60 DSÎ'CE İŞLETMEYE AÇILAN SULAMA ŞEBEKELERİNİN 

SUYUN İSALE ŞEKLÎNE GÖRE GENİŞLİKLERİ
İşletme cinsi Pompaj Cazibe Cazibe Pompaj 
_________________  (Ha) (HH)________(Ha)
Tarife içi 35 087 530 048 145 512
Tarife dışı 117 155(x) 77 657 -

TOPLAM

152 242 607 705 145 512 905 459

(x) TOPRAKSU ile müştereken DSİ. ce işletilen tarife içi 
sulamalara ait 1973, 1974 ve 1975 yılları işletme ve bakım hizmet
leri için yapılan harcamalarla buna karşılık elde edilen gelirler 
Tablo 11-61 de gösterilmiştir.

DSl.ce gerçekleştirilen mesire yerlerinin işletme ve bakımı 
da yine DSÎ'ce yapılmakta ve faydalananlardan küçük bir ücret alın 
mafctadır. Hizmetlerin çabuk ve tesirli olması için bu kabil tesis
idir döner sermayeli işletmeler haline getirilmektedir.
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TABLO 11-61 DSİ. CE İŞLETİLEN SULAMA ŞEBEKELERİNİN 
İŞLETME VE BAKIM GİDERLERİYLE, GELİRLERİ

1973 1974 1975
Büyüksu projeleri 571 179 615 344 658 433
Küçüksu projeleri 13 193 13 033 12 809

TOPLAM 584 372 628 377 671 242

Fiilen sulanan alan (Ha)
Büyüksu projeleri 390 599 455 358 412 020
Küçüksu projeleri 6 718 8 715 7 983

TOPLAM 397 317 464 073 420 003
İşletme giderleri (1000TL)
Büyüksu projeleri 49 821.8 81 251.2 . 104 555.3
Küçüksu projeleri 1 758.2 2 820.0 3 176.6

TOPLAM 51 580.0 84 071.2 107 731.9
Bakım ve onarım giderleri (1000 TL)
Büyüksu projeleri 67 098.0 102 349 .2 120 855.8
Küçüksu projeleri 1 685.9 2 631.0 3 310.9

TOPLAM 68 783.9 104 980.2 124 166.7
İşletme gelirleri (1000 TL)
Büyüksu projeleri 77 722.0 88 438.5 84 341.1
Küçüksu projeleri 1 189.5 1 738.5 1 479.3

TOPLAM 78 911.5 90 177.0 85 820.4
(x) Tarife içi sulamalar

4- TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
ÎLE İLGİLİ ARAŞTIRMALAR

4.1. Giriş:
Toprak ve su kaynakları, insan yaşamının vazgeçilmez 

temel iki unsurudur. Gereksinmelerin gittikçe arttığı çağımızda, 
varlığı sınırlı olan toprak ve su kaynaklarının önemini daha da 
artırmış ve bu doğal kaynakların en iyi bir biçimde geliştirilme
sini zorunlu kılmıştır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili çalış
malar, büyük yatırımları gerektirmektedir. Öte yandan geliştirme 
çalışmalarının farklı aşamalarında çeşitli sorunlarla karşılaşıl
maktadır.
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Bu nedenle, toprak ve su kaynaklarının rasyonel olarak 
kullanımı açısından, yatırımların ekonomik, tesislerin güvenirli 
ve randımanlı olması için planlama, projeleme ve uygulama ile iş
letme aşamalarında karşılaşılan sorunların geliştirme araştırma
larıyla çözümlenmeleri gerekir.

Günümüzde teknolojik gelişimin araştırma faaliyetlerine 
dayandığı gerçeği karşısında, araştırmaya verilen önem gittikçe 
artmaktadır. Bunun nedeni, sorunların çözümlenerek, gereksinme
lerin optimal biçimde karşılanmasında izlenecek yöntem ve kulla
nılacak araçlar araştırma sonuçlarına dayanılarak saptanmaktadır. 
Bir bakıma, kuruluşların gelişme düzeyi, araştırmaya verdikleri 
önem ve araştırmalardan elde ettikleri sonuçlara dayanılarak de
ğerlendirilmektedir.

Bu nedenlerle, toprak ve Su kaynaklarının geliştirilmesi 
ile ilgili araştırma yapan kuruluşlarınj araştırıcı eleman, araç 
ve gereç açısından desteklenerek, gereksenen araştırmaların ya
pılmasına olanak sağlanması, kuruluşlar arasında etkin bir işbir
liğinin oluşturulması ve elde edilen sonuçların düzenlenerek ku- 
rumların yararına sunulması, üzerinde önemle durulması gereken 
bir konudur.

4.2. Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi İle İlgili 
Araştırma yapan Kuruluşlar:

Ülkemizde toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile 
ilgili araştırmalar, üniversiteler ve uygulayıcı kamu kuruluşla
rına bağlı araştırma birimlerince yapılmaktadır. Karşılaşılan so
runların çözümlenmesi amacıyla oluşturulan bu kuruluşların tari- 
he gelişimi İkinci Beş yıllık Kalkınma planı Toprak ve Su Kaynak
ları Geliştirme özel ihtisas Komisyonu raporunda (Sayfa: 11-82-99) 
belirtilmiştir.

Bilimsel ve teknolojik gelişimin her zamankinden daha hızlı 
olduğu çağımızda, gereksinmelerin karşılanması açısından toprak ve 
su gibi doğal kaynakların optimal olarak kullanımı zorunlu bir du
ruma gelmiştir. Bu gelişim ülkemizde de kendisini göstermiş ve a- 
raştırma kuruluşlarını bir dinamizm itmiştir. Nitekim geçen çaman 
süresi içinde üniversite ve uygulayıcı kuruluşlarda yeni araştırma 
ve eğitim birimlerinin oluşmasına, halihazırdakilerin kısmen de 
olsa bir gelişme ve düzenleme içerisine girdikleri görülmektedir.
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Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili 
kendilerinden bilgi alınabilen araştırma yapan kuruluşların ad
ları ve eleman durumları TABLO: 11-62 de gösterilmiştir. Tüm 
araştırma kuruluşlarında eleman, araç ve gereç açısından sıkın
tı çekilmekte ve döviz getirebilme olanağı bulunan bazı araş
tırma projeleri, laboratuvar yetersizliği nedeniyle ele alına
mamaktadır.
TABLO: 11-62 TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ GELÎŞTÎRÎLMESÎ ÎLE ÎLGÎLÎ 
ARAŞTIRMA YAPAN KURULUŞLAR VE ARAŞTIRICI ELEMAN SAYISI

Eleman durumu
Sıra Müh. Prof. TOPLAM
No. Araştırma Kuruluşunun Adı Y.Müh. Dr. Doç. eleman
_____________________________________________________________  sayısı

1 Ankara Üniv. 
Zir. Fak.

2 11 "
3 Atatürk Üniv. 

Zir. Fak.
4 " "
5 Çukurova Üniv. 

Ziraat Fak.
6
7 Ege Üniv.

Zir. Fak.
8 "

9 Î.T.Ü.F. 
înşaat Fak .

10 H

11 İstanbul Üniv 
Orman Fak.

12 Ortadoğu 
Teknik Üniv.

13
14 Enerji ve Ta

bii Kaynaklar 
Bak.
DSÎ. Genel Md

Kültürteknik Böl

Toprak îlmi Böl 
Kültürteknik ve 
Ziraat Mak. Böl.
Toprak îlmi Böl 
Kültürteknik ve 
Zirai Ekonomi Böl. 
Toprak ÎM Böl. 
Kültürteknik Kür.

Toprak îlmi Kür. 
Hidrolik ve Su 
Kuvvetleri Kür.
Çevre Bilimleri ve 
Teknolojisi Böl.
.Toprak îlmi ve 
Ekoloji Kür. 
înşaat müh.Böl 
Su Kaynakları Grubu 
Çevre Müh. Böl.

Araştırma ve Geliştirme 
Dairesi Baş. 34

8

- 6 4  
2 10 11

13

11

10
23

8
7
5

11

15

40
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Sıra
No.

Eleman Durumu 
Müh.

Araştırma Kuruluşunun Adı Y.Müh. Dr.
Prof.
Doç.

Toplam
eleman
Sayısı

15 Bölge Md. Kalite I.Bölge Md. BURSA 1 - 1
Kontrol ve Lab. II. " İZMİR 1 - - 1
Baş müh. III. " ESKİŞEHİR 1 - - 1
(Araştırma ve Ge- IV. " KONYA 1 - - 1
liştirme Dairesi V. " ANKARA 1 - - 1
Başkanlığı kana- VI. " ADANA 1 - - 1
lı ile) VII. " SAMSUN 1 - - 1

VIII. " ERZURUM 1 - - 1
IX. " ELAZIĞ 1 - - 1
X. " DİYARBAKIR 1 - - 1

XI. " EDİRNE 1 - - 1
XII. " KAYSERİ 1 - - 1
XIII. " ANTALYA 1 - - 1

XIV. " İSTANBUL-'** 1 - - 1
XVII. " VAN 1 - - 1
XVIII. n İSPARTA 1 - - 1

16 DSÎ. Genel Md.
Etüd ve Plan
Dairesi Baş. 14 1 15

17 Köy İşleri Bak 3 1 - 4
TOPRAKSU Genel Md.
Araştırma ! Da.

18 II Toprak ve Gübre
Araşt.Enst. ANK. 17 10 - 27

19 II Merkez TOPRAKSU
Araşt. Ensti. ANK. 22 4 26

20 II Böl. TOPRAKSU
Araşt. Enst. TARSUS 14 3 17

21 II MENEMEN 17 2 - 19
22 II ESKİŞEHİR 15 1 - 16
23 II KONYA 10 - - 10
24 II TOKAT 8 1 - 9
25 II SAMSUN 6 1 - 7
26 II URFA 2 - - 2
27 Orman Bak. Kavak ve Hızlı Gelişen

Ağaçlandırma ve Yabancı Tür Orman Ağaçları
Erozyon Gn . Md. Enst. Md.
Teknik Araştırma Toprak ve Ekoloji Böl. 3 - - 3
Dairesi Bşk. Baş. İZMÎT

11-100



21 Orman &ak . ','rmancılılc ârş Jns, Md, Toprak
Orman Gen.Md. ve gu Varlığını loruma,3kolojı
•teknik Araş . ve otlak Islahı Böl. ANKA?;* i 1 ~ 5
Dairesi Bşfc„ (İst.Bolu,Antalya,Erzurum,Trab

zon ormancılık Araştırma Bölge 
Md, de bu bölümde araştırıcı ele'- 

 . man bulunmaktadır) ._____________________ ______________________
GENEL TOPLAM 213 73 4 8 340

4,3 Tcprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ile İlgili 
Araştırma Konularıf bugünkü P.urumu ve gereksinmeler;

Toprak ve Su kaynaklarının rasyonel bir biçimde kullanımına 
olanak sağlayıcı optimal planlama, projeleme ve işletme sorunları, 
amaca yönelik geliştirme ile ilgili konularda araştırmaların yapıl
masıyla çözümlenebilir» Geliştirme ile ilgili ana araştırma konula
rı, ve kapsamları ülkemizde bu konularda yapılan araştırmaların bu
günkü durumu ve ele alınması gereken araştırmaların önceliği genel 
anlamda aşağıda olduğu gibi, saptanmıştır*

4.3.1. Hidroloji;
Hidrolojik çevrim içinde, çevrim parametrelerinin (Yağış, 

sızma, buharlaşma ve evapotranspirasyon, yeraltı ve yerüstü suyu 
akışları) ölçümü, analizi, meteorolojik verilere dayanarak önce
den kestirilmesi ve özellikle kuraklık ile taşkın durumlarının 
Önceden saptanması ve bu konuda gerekli önlemler yönünden yapıla 
cak araştırmalardır *

ülkemizde hidroloji konusunda bugün daha çok rasat parkla
rından elde edilen bilgilerin değerlendirilmesine yönelik, yağış 
özellikleri ve yağış-akış ilişkileri konusunda bazı havzalarda 
araştırmalar yapılmaktadır» Ancak, yürütülen çalışmaların, çevrim 
parametrelerinin ölçüm, analiz ve Önceden kestirilmesinde ülke 
koşullarına uygun yöntemleri ortaya çıkarabilecek genişlikte tutul- 
madığı ve yöresel sorunların çözümü açısından, dar kapsamlı araştır
malar yapıldığı saptanmıştır.

Toprak ve Su Kaynaklarının geliştirilmesi ye alınacak önlem
ler açısından hidroloji konusunda ele alınması gerekli araştırmalar 
şöyle belirtilebilir;

-* Küçük sn havzalarında r havza, su verimlerinin kestirilmesin 
de kullanılacak modellerin geliştirilmesi,

* Uzun ve kısa süreli hidrolojik Öngörü yöntemlerinin ince
lenerek, ülkemiz koşullarına uygulanabilir niteliğe getirilmesi.
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- Su kaynakları konusunda sistem mühendisliği teknikleri
nin uygulamasına yönelik matematiksel model çalışmaları,

- Hidrometeorolojik verilerin toplanması, analiz, dağıtım 
ve saklanmasında izlenecek otomasyon yöntemleri,

- Akarsu ıslahında kullanılacak etken debinin saptanması, 
-Seyreltme yöntemleri ile debi ölçümünün uygulama açısın

dan geliştirilmesi.
- Sürüntü malzemesi debi ölçüm yöntemlerinin geliştirilmesi,
- Taşkın hafifletilmesi (kar ve buz eritilmesi)
- Göllerin dolmasının hesaplanması,
- Buharlaşmayı azaltıcı önlemlerin belirlenmesi.
4.3.2. Su Temini ve Kullanımı:
Suyun bulunduğu kaynaktan, kullanım yerine istenilen amaç

lara yönelik ve optimal biçimde sağlanması ve kullanıldıktan sonra 
alınması gerekli önlemler konusundaki araştırmalardır.

Bugün için, büyük akarsuların şehirlerin dolaylarındaki ve 
bazı körfezlerin kirlenmesi durumu, kirlilik durumunun zamanla olan 
ilişkileri, sanayi artıklarının neden olduğu kirlilik ve kirlenme
yi azaltıcı önlemler ise sulamada kullanılacak su kaynaklarının su
lama suyu kalitesi yönünden analiz edilip değerlendirilmesi üzerin
de araştırmaların yapılmakta olduğu ve özellikle kirlilik konusu
nun giderek önem kazandığı saptanmıştır.

Su temini ve kullanımı konusunda gereksenen araştırmalar
ise:

- Yukarıda açıklanan araştırmaların sürdürülerek, ayrıca 
tarımsal ve endüstriyel alanlara hizmet eden ve bu alanların aşağı 
kısımlarında tekrar benzer amaçlara hizmet edecek akarsuların ya
takları boyunca miktar ve kalitelerindeki değişmeler üzerindeki 
çalışmaların özellikle entansif tarım ve endüstri bölgelerinde hız
landırılması.

- Sulama amacıyla Türkiye sularının ulusal ve yöresel ka
lite standartlarının saptanarak durumlarının belirlenmesinden 
sonra, kullanım ve ıslah kriterlerinin ortaya çıkarılması ve bugün 
kullanılmakta bulunan standartlara göre, sorunlu görülen suların 
özel amenajman koşulları altında kullanılma olanaklarının araştı
rılması,
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Su tasfiye tesislerinin ekonomik analizleri, ile ülke 
kofullarına uygun evsel artık su tasfiye projele.... saptamaya 
yönelik ve endüstriyel artık su tasfiyesi ile ilgili araştır
malar.

- Su temini ve kullanımında, güneş enerjisi ve diğer doğal 
kaynaklardan yararlanmaya yönelik araştırmalar.

4.3.3'. Su yapıları:
Suyun bulunduğu kaynak ve buradan kullanım yerine istenilen 

amaçlara yönelik ve optimal biçimde iletim *re dağıtımı için gerek
li olan yapılar konusundaki araştırmalardır.

Su yapıları konusunda, rüsupsuz su alabilen yapılar, etki
li çökeltme havuzları, drenaj kanallarının denize çıkış ağızları, 
köprü ayaklarının tertibi, dolusavaklar, enerji kırıcı, buzlanma 
ve tabanı hareketli akarsularda direnç formüllerinin geliştiril
mesi üzerinde araştırmalar yapılmakta olduğu ve öncelikle ele a- 
lınması gereksenen araştırmaların ise,

- Rüsupsuz su alabilen yapı biçiminin geliştirilmesi,
- Prefabrike su yapılarının geliştirilmesi,
- İnşaatlarda artık malzeme kullanılması,
- Uygun çökeltme havuz biçiminin geliştirilmesi
- Çabuk kalite kontrol yöntemlerinin geliştirilmesi olarak 

saptanmıştır.
4.3.4. Sulama:
Bitkilerin normal gelişmesi için gerekli olan fakat doğal 

yollarla karşılanamayan suyun, kaynaktan alınarak bitki kök böl
gesine verilmesi konusundaki araştırmalardır.

Geçmiş yıllarda sulamanın miktar, zaman ve yöntemleri üzeri
ne yönelmiş ilk araştırmalar, son yıllar içerisinde bitki su tüke
timi altında toplanmış ve bazı bölgelerin sulama rehberleri hazır
lanmıştır. Diğer taraftan, bazı ovaların şebeke açısından sulama 
sorunları, modern sulama yöntemlerinin uygulamasında karşılaşılan 
sorunlar ve çözüm yolları ile bunların gerektirdiği araçların ge
liştirilmesi ve uygulama açısından denenerek kontrolü konularında 
araştırmalar yapılmaktadır.

Üretimi artırıcı bir unsur olarak sulamadan beklenen yara
rın sağlanması yönünden öncelikle ele alınması gereken araştırma
lar ise şöyledir.
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- Sulama şebekelerinde, işletme ve bakım durumu ile bu 
iletim ve uygulama randımanlarının saptanarak randımanı artı
rıcı yöntemlerin belirlenmesi,

- Bitki ve su verimi ilişkilerinin fiziksel ve ekonomik 
yönden saptanması,

- Yöresel olarak en uygun sulama yöntemlerinin saptan
ması^

- Yeni geliştirilen sulama yöntemlerinin ülkemiz koşulla
rına uyarlanması,

- Çiftçiye kaliteli ve amaca uygun malzeme sağlanması a- 
çısından, farklı sulama yöntemlerinin gerektirdiği unsurların 
geliştirilmesi yapımı ve kontrolü,

4.3.5. Toprak ve Su Muhafazası;
Toprak^ su ve bitki dengesini bozan etkenler ve bu konuda 

alınması gerekli Önlemler konusundaki araştırmalardır.
Toprak ve Su muhafazası konusunda daha çok organik madde, 

bitki çeşidi ve toprak işleme tekniklerinin toprak kaybına etki
sini bulmaya yönelik araştırmalar son yıllarda bölge yağış ve 
topraklarının, toprak kaybını etkileyen özelliklerini bulmağa, 
yağış sularının toprakta daha yüksek oranlarda tutulup, korun
masını sağlayacak kültürel önlemlerin bulunmasına yönelmiş ve 
ağaçlandırmanın başarısını artırıcı yöntemler, bitki örtüsü ve 
su düzeni, kurak bölgelerdeki ağaçlandırma alanlarında toprak 
suyunun durumu yapay yağmurlayıcı ile toprak aşınması ve kumul
ların yayılmasını engelleyici önlemler üzerinde araştırmalar 
yapılmaktadır.

Korunmaya yönelik,öncelikle ele alınması gereken araş
tırmaların ise,

- Toprakların rüzgar ve su aşınmasına elverişlilik özel
liklerinin saptanması,

- Yağışı ve toprak suyunu toprak içinde en randımanlı bi
çimde tutacak fiziksel ve kültürel işlemlerin saptanması,

- Orman rejimine giren kurak ve yarıkurak bölgelerde su 
ve toprak korunmasına ilişkin araştırmalar,

4.3.6. Drenaj ye Arazi ılslahı: c • suların
Bitki gelişimirigeciktirici veya engelleyici fazla/araziden

uzaklaştırılması ile bitki gelişimine uygun olmayan toprakların 
ıslahı (tuzluluk, alkalilik, taşlılık, sert kat, kumul, kayalık 
fundalık) konusundaki araştırmalardır.
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Drenaj konusunda yapılan araştırmalar daha çok gelişti
rilmiş formüllere göre hesaplanan drenaj katsayısı, dren aralık 
ve derinliği değerlerinin uygulama açısından düzenlenmesi ama
cıyla, tarla koşullarında saptanması ve drenajda kullanılan boru 
ve filtrelerin özellikleri ile bazı fiziksel model çalışmaları 
üzerinde olmuştur. Arazi ıslahındaki araştırmalar ise, çoğunluk
la çorak toprakların ıslahı olanakları üzerine yönelmiş ve son 
beş yıl içerisinde de tuzlu ve alkali toprak durumlarıyla karşı
laşılan sulama developman alanlarında arazi denemeleri kurularak, 
bu alanların ıslahı için gerekli yıkama suyu ile kimyasal ıslah 
maddeleri gereksinimi saptanmıştır.

Gereksenen araştırmalar ise, yukarıda araştırmaların ge
niş alanlara yayılması, yörelere uygun olan drenaj teknikleri, 
boru ve filtre malzemeleri ile drenaj katsayılarının deneysel 
olarak elde edilmesi,

Türkiye'deki tuzlu, alkali ve asitli alanlar üzerindeki 
denemelerin hızla sonuçlandırılması, taşlık, kayalık, fundalık 
kumluk ve sert kat kapsamlı alanların ıslah potansiyeli ve yön
temlerinin saptanması,

4.3.7. Toprak Verimliliği ve Amenajmanı: ;
Değişik arazi kullanımlarında, toprak ve su kaynaklarını 

koruyarak verimliliği yükseltici ve prodüktiviteyi sağlayıcı ü- 
retim sistemleri konusundaki araştırmalardır.

Bu konuda geçmişte ve bugünkü çalışmaların çoğunluğununu 
ülkenin değişik toprak özellikleri gösteren alanlarında gübre 
denemeleri, bitki adaptasyon denemeleri oluşturmaktadır.

Gereksenen araştırmalar ise, gübre denemelerinin hızla 
sonuçlandırılması, veya deneme sonuçlarına dayanılarak üretici
ye, gerek belirli sınırlar içinde güvenilirlik gösteren gübre 
tavsiyelerinde bulunmak bulunmak ve gerekse TOPRAKSU laboratuvar- 
larında yapılan toprak analizleri yoluyla kesin miktar tavsiyeleri 
yapabilmek için regresyon ve kalibrasyon eğrilerinin çıkarılması 
toprak verimliliğini arttırıcı bitki yetiştirme tekniği ve problem
li arazilerin amenajmanları konularında olmak üzere saptanmıştır. 

4.4. Beklenen Amaçlara Ulaşılması îçin Alınması Gerekli 
Önlemler:
Toprak ve Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili ülke

mizin gereksinmelerini karşılamaya yönelik araştırmaların yürütü
lüp, sonuçlarının uygulamaya aktarılması için, araştırmaya önem
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verilmeli kuruluşların gereksindiği araç ve gereçler sağlanmalı, 
araştırıcı eleman ve araştırma yapan kuruluşlar arasında etkin 
bir işbirliğine gidilmesi gerekir. Beklenen amaçlara ulaşılması 
için özellikle, araştırmacı elemem ve araştırma yapan kuruluşlar 
arasındaki koordinasyon açısından alınması gerekli görülen önlem- 
ler aşağıda belirtilmiştir.

4.4.1. Araştırıcı Elemanın Seçimi ve Yetiştirilmesi;
Yapılacak araştırmaların miktarı, kapsamı, başarısı ve

amacına ulaşabilmesi ancak, yetişkin araştırıcının miktarına, 
bilgisine ve çalışma olanaklarına bağlıdır. Bugün Türkiye'de özel
likle üniversiteler dışında araştırmada çalışacak elemanın seçimi 
ve yetiştirilmesi için belirli yöntem ve ilkeler yeterince bulun
mamaktadır. Yönetmeliği olan kuruluşlar varsa da uygulama yeter
sizdir. Bu nedenle^

Üniversiteler dışındaki araştırma kuruluşlarının, araştırıcı 
eleman yönünden desteklenmesi, bunların yetişmesi için gerekli iç 
ve dış olanakların sağlanması, daha yüksek maddi olanak sağlayan 
yerlere ayrılmamaları için üniversiteler düzeyinde ayrı bir per
sonel statüsüne kavuşturulmaları ve seçimleri ile işe alınmaları
nın saptanacak belirli ilkelere göre yapılıp araştırıcı niteliği 
olmayanların ayıklanması gerekli görülmektedir.

Üniversitelerde ise, Toprak ve Su kaynaklarının geliştilme- 
si ile uğraşan birimlerin gereksindiği araç ve gereç ile gerek aka
demik ve gerekse derece ilerlemesi engeli olmayan ve akademik kad
rolara alınmayan, araştırıcı personel kadrolarının sağlanmasına

«gerek vardır.
4.4.2. Çeşitli Kuruluşlar Arasındaki İşbirliği:
Ülkedeki araştırma gücünden daha etkin bir biçimde yararlan

mak açısından araştırıcı kuruluşlar arasındaki işbirliği ve düzenle
me yetersiz durumdadır.

Araştırma programlarının birbirine parelellik veya devamlılı
ğını sağlamak, araştırma projelerinin uygulanmasında gerekirse iş
birliği yaparak yakın konularda bilgi aktarılmasını sağlamak, bulu
nan sonuçlar arasında uygunluk durumunu görüşüp, bu konularda ülke
sel ve yöresel kılavuzlar hazırlayıp yatırım projelerine esaslar 
sağlanmasına karar veren kuruluşlar arası bir Konsey*in kurulması 
gerekli görülmektedir.
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Bu konsey, belirtilmiş olan 7 araştırma konusundaki tek
nisyenlerinin bir araya gelip, gruplar kurmasını ve teknik ay
rıntıların çözümlenmesini isteyecek yetkide olmalı, görev ve 
yetkileri bir kararname ile belirlenmelidir.

Oluşturulacak konseyin TBTAK le işbirliği yaparak, ülke
de gereksinme duyulan konulara yönelmek için her yıl "Toprak ve 
Su Kaynaklarının Geliştirilmesi” konulu bir toplantı yapılmalı
dır.

5- TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÎLE 
İLGİLİ UYGULAYICI KURULUŞLAR VE GÜÇLERİ

Toprak ve Su Kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili faa
liyetlerde görev alan Devlet kuruluşlarını iki grupta toplamak 
mümkündür.

Birinci grubu Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Orman 
Bakanlığı Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, Köy 
İşleri Bakanlığı TOPRAKSU Genel Müdürlüğü, Enerji ve Tabii Kay
naklar Bakanlığı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Enerji ve 
Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Elektrik İşleri Etüd İdaresi Genel * 
Direktörlüğü, Ziraat ve İller Bankası Genel Müdürlükleri gibi 
konu ile doğrudan doğruya görevli teşekküller, ikinci grubu ise 
Azot sanayii, Şeker Fabrikaları gibi konu ile dolayısiyle ilgili 
kurum ve teşekküller teşkil etmektedir.

A- Personel
Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi ile ilgili faa

liyetlerle görevli Devlet dairelerinde çalışan personel TABLO 
11-63 de görüldüğü gibidir.

Toprak ve Su Kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili faa
liyetler de doğrudan doğruya vazifeli teşkilatlarla, dolayısiyle 
vazifeli teşkilatlarda çalışan 48432 adet personelin 8562 adedi 
Ankara'da (% 17.76) geri kalan 39870 adedi de taşra tişkilatla- 
rında görev almış durumdadır. (% 82.33)
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TABLO 11-63. TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ ÎLE 
İLGİLİ KONULARDA ÇALIŞAN PERSONEL

Teknik İdari Yardımcı Yardımcı 
Dairenin adı eleman eleman teknik idari Diğer Toplam 
___________________________________ eleman eleman eleman eleman
1-Gıda Tarım ve

Hayvancılık Bak. 6280 4070 37 5 13 10405
2-TOPRAKSU Gn.Md. 895 669 780 1882 2595 6821
3-Ağaçlandırma ve

erozyon kontrol
Genel Müdürlüğü 511 958 630 - 306 2405

4-EİE Gn.Dr. 79 57 64 281 1167 1648
5-DSÎ. Genel Md. 2222 2001 7192 1599 8427 21441
6-îller Bankası 55 45 6 12 299 417
7-Azot sanayii 

Genel Md. 247 541 20 7 17 832

8-Şeker fabrikaları
913Genel Müdürlüğü 1279 - - 2271 4463

B- Makina
Toprak ve Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili konu

larda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak görev ifa eden Devlet 
kuruluşlarının halen ellerinde mevcut muhtelif cins makinalar 
Tablo: 11-64 de gösterilmiştir.

Toprak ve Su Kaynaklarının geliştirilmesi konularında hiz
met gören Devlet kuruluşlarının Fabrika, Ana atölye, atölye, tez
gâh ve teçhizat durumları Tablo: 11-65 te gösterildiği gibidir.
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Makina ve vasıtanın
cins i

TAfeLO II-64 TOPRAK VK S» KAYNARLARININ GELİŞTİRİLMESİ köBBİftSirflfc
/AZİFB GÖREN KÜRÜLÜŞLARIn MAKİNÂ DURÜMLÂRÎ İ

İller Ağaç.ve
Gıda-îarım DSİ. TOPRAKSU EÎE Bankası Erozyon Azot Sanayi
ve -Hayi-Bak'. Gn.Md. Gn.Md. Gn.Dr. Gn-Mci- Kontrol Gn.Md.Gn o Md.

1- Binek 1213 1899 934 204 265 278 54

2~ Otobüs 23 79 50 — — 3 2 7

3- Kamyon 76 1109 287 12 30 96 29

4~ Tanker 4 55 — — — - 5

5~ Treyler ve çekicisi - 47 49 — 1 - 1

6- Ekskavatör - 290 25 — — — 3

7- Dozer — 385 91 — — 39 2

8- Yükleyici 17 140 59 — 4 — 6

9*~ Greyder — 128 64 — — - 1

X0-'Ziraat traktörü 466 46 993 1 — 239 2

11-Sondaj mak. 3 151 16 53 10 — —
I2~Kampresör — 117 47 23 16 — 6

13-Elektrojen grubu 160 142 120 42 24 15 14

I4-Betoniyer - 137 35 — — ~ 1

IS-Scraper 48 743 — — — -

16-Su taşıtı 4 16 — — . ~ — —

17-Su pompası 277 191 527 160 10 235 1
18^Su pom.ist. - 65 — — —

19-Yağmurlama ve

damlama sistemi 16 39 —
•# •

— 80 —



Tablo 11-64 (Devam)
Makina ve vasıtanın Gıda-T.arım * ... DSÎ. TOPRAKSU EÎE

cinsi ve HaytBak. Gn.Md. Gn.Md. Gn.Dr

20- Diğer mak.
x Seyyar tamirhane - - 50
x. " " Yağlama - - 2 3
x Lond.-plan - - 5 3
x Trencher - - 52
x Biçer değer 29 10
x Karavan - - 32
x Keçiayağı - - 35
x Enjeksiyon ve beton

pompası - 2 -
x Kaynak makinası - - -

' >

x Triportör - -
x Lokomotif - -

Sellektör 2750
Triyör 104

x Treyler romork 400
5521 5104 4297 495
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TABLO 11-65 TOPRAK VE SU KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ 
KONULARINDA ÇALIŞAN KURULUŞLARIN FABRİKA, ANA ATÖT/VE,
ATÖLYE, TEZGAH VE TEÇHÎZAT DURUMLARI

Tezgah ve
Dairenin adı Fabrika Ana atölye Atölye Teçhizat
_____________________adet_____ adet________adet adet
Gıda-Tarım ve Hay.Bak.
Ağaçlandırma ve Eroz
yon Kontrol Genel Md. -
TOPRAKSU Genel Md.
DSİ. Genel Müdüffcğü 3 boru

3 kanalet
îller Bankası
6- TOPRAK VE SU KAYNAKLARI ÎLE ÎLGÎLÎ MEVZUAT DURUMU

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Toprak ve Su kaynaklarının 
korunması ve geliştirilmesi konularında fevkalade olumlu hükümler 
getirmiştir. Toprak kaynakları konusu ile ilgili olarak: 37. mad
desinde "Devlet toprağın verimli olarak işletilmesini gerçekleş
tirmek ve topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye 
toprak sağlamak amaçlarıyla, gereken tedbirleri alır, kanun bu . 
amaçlarla, değişik tarım bölgelerine ve çeşitlerine göre toprağın 
genişliğini gösterebilir. Devlet çiftçinin işletme araçlarına sa
hip olmasını kolaylaştırır. Toprak dağıtımı, ormanların küçülmesi 
veya diğer toprak servetlerinin azalması sonucunu doğurmaz" hükmü 
getirilmektedir.

Keza 52. maddesinde: "Devlet halkın gereği gibi beslenme
sini, tarımsal üretimin toplumun yararına uygun olarak arttırıl
masını sağlamak toprağın kaybolmasını önlemek tarım ürünlerinin 
ve tarımla uğraşanların emeğini değerlendirmek için gereken ted
birleri alır demektedir.

Sularla ilgili olarak 130. maddesindeki "Tabii servetler 
ve kaynakları devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların 
aranması ve işletilmesi hakkı devlete aittir. Arama ve işletmenin 
devletin özel teşebbüsle birleşmesi suretiyle doğrudan doğruya 
özel teşebbüs eliyle yapılması kanunun açık iznine bağlıdır." 
hükmü getirilmiştir

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi konusunda çıka
rılacak mevzuat, sadece ekonomik zorunluk yönünden gerekli sayıl
makta olmayıp devlete soyut bir anayasa görevi olarakta yüklenmiş 
bulunmaktadır *

20 80

30 276

64 3005
1
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A- SU KAYNAKLARI KONUSUNDA:
Yurt kalkınmasında çok büyük önemi olan su kaynakları

nın geliştirilmesi konusunda, bugünkü mevzuatımız, ihtiyacı kar
şılamaktan uzak, yetersiz, eksik ve dağınıktır.

1926 yılında yürürlüğe konan medeni kanunun 641. madde
sinde "Sahipsiz şeyler ile menfaati umuma ait olan mallar devle
tin hüküm ve tasarrufu altındadır. Hilafı sabit olmadıkça menfa
ati umuma ait sular ile tarıma elverişli olmayan yerler, kayalar 
tepeler, dağlar ve onlardan çıkan kaynaklar kimsenin mülkü değil
dir. Sahipsiz şeylerin ihraz ve İşgali, yollar ve meydanlar, a- 
karsular ile yatakları gibi menfaati umuma ait malların işletil
mesi ve kullanılması hakkıhua ahkamı mahsus vazolunur" denildiği 
halde, 50 seneden beri bu husus tedvin olunmuş değildir. Gerçek
ten hukuki mevzuatımızda, umumi sular (Akarsular) devletin hüküm 
ve tasarrufu altında tutulmuş ve kullanma esaslarında özel bir 
yasa ve kamu hukuku esaslarına göre düzenleneceği öngörülmüş, ol
masına rağmen mevj&uzat yokluğu sebebiyle birçok meseleler yargı 
raercilerince yasa koyucusunun iradesi hilafına, özel hukuk açı
sından çözümlemek zorunluğunu doğurmuş tekrar ihya olunarak ka
dim, intifa hakları, müktesep ve müesser haklar teşkil olunmak 
suretiyle devletin hüküm ve tasarruf yetkisi kağıt üzerinde kal
mıştır.

Bu durum şu mahsurları doğurmuştur:
- Bütün su kaynaklarına şamil kullanma esasları tedvin 

edilmemiş olduğundanCumhuriyetin kuruluşundan beri günlük ihti
yaç ve zorunluklarm etkisiyle bu konuda çıkarılan yasalar ya 
belirli bir kullanma çeşidi itibariyle veya berirli bir kullan
ma çeşidi itibariyle veya belirli bir bölge veya mahal icabı 
olarak su kaynakları ile ilgili kılınmıştır. Böylece bir yandan 
su kaynaklarının toplu potansiyeli tara olarak değerlendirilebıl— 
m.ekten uzaklaşmış, bir yandan da konu ile ilgili idare ve kurum
lar arasında, koordinasyonsuzluk doğmaya başlamıştır.

- Su kaynakları konusunda bütün zararlı fiileri öngöre
cek şekilde cezai müeyyidelerin tedvin olunmamış bulunması sebe
biyle teknik ve ekonomik gelişmelerin getirdiği yem değerler ve 
tesisler himayesiz duruma düşmüştür.



Şu kaynaklarının ve kullanma haklarının (Tapu sici
li gibi) bir "Su sicili" esasına görej izlenmesi düşünülmüş 
olmadığından, kullanma hakları belirsiz kalmış ve bu hal ka
rışıklıkları ve üzücü olaylar doğurmaya başlanmıştır»

- Su kaynakları ile ilgili anlaşmazlıklar ve davalar 
hızla artmış, bu hal yargı organını yorduğu gibi halkıda bez
dirmeye başlamıştır»

B- TOPRAK KAYNAKLARI KONUSUNDA s

Uzun bir tarihi gelişme seyri geçirmiş olan arazi 
hukuku mevzuatımız medeni kanunun yürürlüğe girmesi ile batılı 
bir sisteme sokulmuş, özel mülkiyet hususu olan arazi ile dev
letin hüküm ve tasarrufu altında tutulan arazi tefriki yapıl
mıştır o

Öte yandan özel mülkiyet konusu olan arazinin tescili 
irin hazînenin doğruda;- doğruya zorunluluğu altında olarak a- 
leni tapu sicili ihdas ol unmuştur,

Ancak, özel mülkiyet sistemi, kadastro ve tapulama 
esaslarını gerekli kıldığından, bir yandan bu işlere devam edi
lirken, diğer yandan da yurdun zirai çabalarını, teşvik için 
arazi iktisap yollarında kolaylıklar sağlanmaya çalışılmıştır.
Bu suretle medeni kanunun 641. maddesi ile tarıma elverişli 
olmayan yerler, kayalar, tepeler, dağlar esas itibariyle devlet
tin hüküm ve tasarrufu altında tutulmakla beraber işgal ve ihya 
yolları ile iktisap imkanlarıda sağlanmıştır.

Ancak, toprak kaynaklarının yeniden arttırılması imka
nı olmadığı için nüfus artışına paralel olarak meydana gelen 
bazı sosyal ve ekonomik zorunluklar bu konuda dikkatli olmayı ge- 
rektirmiş ve nihayet 2.64 4 sayılı tapu yasası ile işgal imkanları 
toprağı olmayanlara veya iskan haddinden az olanlara hasredilmiş 
işgal edilebilecek miktarda o yerin iskan haddi ile sınırlanarak 
tedbirler alınmıştır.

Çok önemli görülen bu konuyu daha kökten hal ve çıkarı
lan 1:5.6.1945 tarih ve 4753 sayılı çiftçiyi topraklandırma yasa
sı bu yolu tamamen kaldırmış ve toprak konusunun içine fiilen 
girerek mesefleleri halletmesini devletten istemiştir.
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Ancak, bu yasa dört defa değişiklik görmüş ve oldukça 
tatminkar maddeler ihtiva etmesine rağmen muhtelif sebeplerden 
tam ve sürekli olarak uygulanamamıştır. 4753 sayılı yaşa ile 
ek ve değişiklikleri, 1757 sayılı yasanın 235, maddesi ile yû~ 
r ür 1 ük t e n k aldır ı İmi. ştır.

öte yandan başta Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 
teşkilatı olmak üzere muhtelif idare ve kurumlar; toprak kay-' 
naklarının geliştirilmesi ve tarımsal üretimin arttırılması ile 
ilgili çabaları, meseleleri ancak kısmen hailede^ilmekte? özde
ki s ı k ı n t ı v1 9 * <3.e r em eme k t e d i r *

Bu sebeple Türkiye Cumhuriyet1 Anayasasının bu konuyla 
ilgili maddelerinin ışığı altında günün ihtiyaçlarına cevap ver
mek amacıyla Toprak ve Tarım Re f omu Yas as j. tazı- lanmış ve 19 
Temmuz 3 973 tarihli resmi gazetede yay m .i anmak suretiyle yürürlü
ğe girmiş bulunmaktadır.

7~ TOPRAK V2 Sü KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİNDE KARŞILA 
Ş1LAN BAŞLICA GÜÇLÜKLER

Toprak ve Su Kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili ça
lışmalar ülkemizin kalkınmasında büyük bir önem taşımaktadır.

Toprak ve Su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili ça
lışmalar bir plan çerçevesi içerisinde ele alınmaktadır. Beş 
Yıllık Kalkınma planlarında yer alan işlerin öngörülen süre içe
risinde, amacına uygun olarak gerçekleştirilebilmesi r çalışmalar' 
da ortaya çıkan güçlüklerin ortadan kaldırılması ile mümkün ola
bilmektedir,

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi konularında 
karşılaşılan başlıca güçlükler:

A- Örgütlenme ve personel 
R- Programlama 
C- Uygulama 
D~ İşletme 
E- Mevzuat 
F- İşbirliği
A- Örgütlenme ve personel
Genel olarak her hizmetin yerine getirilmesinde olduğu 

git.... toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili hiz-
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metlerin istenilen nitelikte ve sür5 atle yapılabilmesi için 
gerektiği biçimde örgütlenme esastır.

Ülkemizde toprak </e su Kaynaklarının geliştirilmesi 
ile doğrudan doğruya ilgili hizmetler için çeşitli Bakanlık- 
lar ve Genel Müdürlükler çerçevesinde dağınık bir örgütlenmeye 
gidilmiş, konu bir bütün olarak ele alınmamış, en azından ku
ruluşlar arasında gerekli uyum ve işbirliği sağlanamamıştır,
Boyleşine bir örgütlenme, hizmetlerin birbirini bütünleyecek 
biçimde görülmesini engellemekten başka, çok sayıda kuruluşun 
merkezde uygulamadan uzak, çok sayıda personel kullanmasına, 
bura karşılık kuruluşların uygulayıcı birimler olan taşra ör
gütlerinin güçsüz ve yeterince verimsiz kalmasına ve bir anlam
da hizmetlerin görülmesinde personel ve para israfına yol açmak
tadır 0

Özellikle, sulamadan beklenen faydanın elde edilebilmesi 
için su kaynağının geliştirilmesi ve iletim tesislerinden tarla 
içi sulama hizmetierine, çiftçi eğitiminden sulu tarım ürünleri
nin pazar1anmasına kadar bütün hizmetlerin belgesel amenejman 
çerçevesi içinde he birbiriyle uyumlu bir biçimde yürütecek örf 
gütlenme ve işbirliği gerekmektedir«

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, zamanla 
ortaya çıkan gelişmelerin gereği olarak, mevcut kuruluşlarda. ya
pılacak yeni düzenlemelerle ihtiyaçların giderilmesi yerine, yük
sek düzeyde yeni örgütlenmelere gidilmesi (Yeni Bakanlıklar ve 
genel müdürlükler kurulması gibi) hizmetlerin ekonomik olarak 
yürütülmesini önlediği gibi, hizmetlerde birlik, bütünlük ve 
uyumu da güçleştirmekte ve gün geçtikçe bir merkezi otorite boş
luğunun doğmasına yol açmaktadır. Bu durumu önleyici önlemlerin 
alınmasını gerektirmektedir.

Personel sorunu, toprak ve su kaynaklarının geliştiril
mesinde karşılaşılan başlıca güçlüklerden biridir. Bir hizmetin 
yapılması ve geliştirilmesi, personel etkenine sıkı sıkıya bağlı 
bulunmaktadır.

657 sayılı Devlet memurları kanunu ile bu kanunun malı 
hükümlerini yürürlüğe koyan 1327 sayılı kanun ve bu kanunlarda 
değişiklik yapan 1897 sayılı kanun da personel sorununun çözü
münde yeterli olamamıştır.Kadro ve yan ödeme sorunları yeterin
ce çözümlenememiştiı. Memur maaşlarının hesaplanmasında kullanı
lan derecelendirme ve maaş göstergelerindeki denge, ek gösterge
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uygulamaları ile bozulmuş, iş riski, iş güçlüğü ve eleman 
teminindeki güçlük zamlarını içeren yan Ödemeler amacından 
saptırılarak, makam tazminatı, mahrumiyet zammı hatta fazla 
mesai karşılıklarını zımmen karşılayacak bir ödeme biçimi 
haline dönüştürülme havası içinde görülmektedir,

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinden so
rumlu kamu kuruluşlarında, devlet memurları kanununun imkan 
verdiği sözleşmeli personel çalıştırılması, örnek esaslara 
kavuşturulamamış ve bugüne kadar personel sorununun çözümün
de etkili bir yöntem olarak kullanılamamıştır.

Devlet personel rejiminin tesbitinde ve geliştiril
mesinde Devlet personel dairesi' etkili bir fonksiyon ifa 
edememiş ve bu görevin Maliye Bakanlığının takdir ve hatta 
insafına bırakıldığı görünümü ortaya çıkmıştır,

Devlet personel politikasının tesbitinde, uygulan- 
masında ve izlenmesinde görülen dağınıklık ve yetersizlik, 
yöntemin köklü, verimli ve gerçekçi ilkelere göre örgütlenme
sini ve gelişmesini önlediği gibi, Devlet kuruluşları arasın
da ve hatta aynı kuruluşlar içinde memurların ücret statülerin
de sağlanması gereken birlik, beraberlik ve bütünlüğü de boz
muştur -

İşçi-Memur ayırımı kesin esaslara bağlanamamış, aynı hiz
meti gören biri işçi, diğeri memur statüsünde çalışan iki eleman 
arasında ücret dengesizlikleri doğmuştur.

Kamu kuruluşlarında yapılan toplu iş sözleşmelerinde 
çeşitli kuruluşlarda aynı hizmeti gören işçiler arasında ücret, 
sosyal hak ve yardım yönünden dengesizlikler ortaya çıkmıştır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde araştırma, 
etüd, planlama, projelendirme, inşaat, işletme ve bakım hizmet
lerinin yürütülmesinde başlıca etken olan teknik personel so
rununun çözümü büyük bir önem kazanmıştır. Halen uygulanmakta 
olan teknik personel ücret statüsü, işlerin sür'atle ve iste
nen nitelikte yürütülmesine engel olmaktadır. Bu günkü durumda 
işe yeni alınan ve 4-5 yıllık yüksek öğrenim görmüş bir teknik 
elemanın (Yan ödemesi dahil) aldığı ücret, yine işe yeni alman 
vasıfsız bir işçinin (Gündelik, ikramiye, yemek ücreti ve diğer
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sosyal hak o .  yardımlar gözönüne alındığında) aldığı ücret 
düzeyine h emeri hemen düşmüş bula caktadır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile görev
li kuruluşlarda miktar bakımından teknik eleman yetersizliği 
olduğu gibi, hizmetin Özelliklerine göre yetişmiş nitelikli 
teknik personelin kuruluşlarda tutulabilmesi bakımından da 
sıkıntı vardır, Halen uygulanmakta olan ücret statüsü, teknik 
personelin görev yaptığı kuruluşa bağlılığını, ihtisaslaşmasını 
çalışma azdmini güçlendirecek ve yaratıcı gücünü bütünüyle or
taya koymasını teşvik edecek niteliklerden yoksundur*

657 Sayılı Devlet Memurları kanunu içinde teknik eleman 
sorununa çözüm bulunması imkansız denecek kadar güçtür.

Hizmetlerin gereklerine ve özelliklerine göre personel 
sağlanması, personelden azami verimi alabilme bakımından hizmet 
içi eğitime (Yurt içinde ve yurt dışında) önem verilmesi ve per
sonelin kendi ihtisası, içinde çalıştırılması konularına yeterin
ce önem verilmemektedir.

Önerilen tedbirlere
a) Devlet Personel Dairesi, kendisine kanunlarla veriden 

görevlerin yapılmasında etkili ve yetkili bir kuruluş haline ge- 
tirilnelidir.

b) -tşçi-Memur ayrımı kesin esaslara bağlanmalı, aynı 
işi yapan kimselerden bir kısmının memur, bir kısmının işçi sta
tüsü içinde yer almaları önlenmelidir.

c) 657 sayılı Devlet Memurları kanununun uygulanmasından 
doğan aksaklıklar önlenmeli, kamu kuruluşları arasında ve hatta 
ayna, kuruluştaki memurlar arasında denge sağlanmalıdır. Özellik
le kacro ve yan ödeme sorunları dengeli ve sür'atli bir biçimde

9

çözülmeli, sözleşmeli personel çalıştırılması örnek esaslara bağ- 
lanmaMır.

d) Devlet sektöründe, çeşitli kamu kuruluşlarında işçi 
statüsünde çalışanlar arasında ücret dengesi sağlanmalıdır.

e) 657 sayılı Devlet memurları kanunu içinde teknik per
sonel sorununun çözümlenmiyeceği anlaşılmıştır. Hizmetin özellik
leri. ve önemi gözönünde tutularak yeni bir teknik personel statü
sünün tesbitine ve uygulamaya konmasına ihtiyaç vardır.
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f) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinden so
rumlu kuruluşlarda görevli bütün personelin ve özellikle tek
nik personelin hizmet içi eğitimi, belirli ilkelere bağlanmalı 
ve eğitimin sistemi ve metodlu bir biçimde uygulanması sağlan
malıdır.

g) Teknik personelin yurt dışında daha yaygın bir bi
çimde eğitilmesine, bilgi ve görgüsünü artırmasına imkan veril
melidir .

h) Teknik personelin kendi ihtisası içinde çalıştırıl
masına özel bir önem verilmelidir.

8- Programlama
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde gerçekçi 

bir programlama, her şeyden önce araştırma, etüd, planlama ve pro
jelendirme çalışmalarının yeterli düzeyde olmasıyla mümkündür. Bu 
hizmetlerin yerine getirilmesinde, gerekli nitelik ve yeterlikte 
ve gerekli sayıda teknik eleman sağlanmasında karşılaşılan güç
lüklere yukarıda değinilmişti:.

îklim ve toprak özellikleri bakımından birbirinden fark
lı çeşitli bölgeleri içine alan, toprak ve su kaynaklarını geliş
tirmek için sulama başta olmak üzere büyük projeleri gerçekleş
tirme durumunda olan ülkemizde araştırmanın önemi büyüktür. Başka 
ülkelerde bu alanda yapılmış olan araştırma sonuçlarını alıp uy
gulamaya koymak bir çok bakımlardan sakıncalı olabilir. Çelişmiş 
ülkelerin bugünkü düzeye gelmelerinde bilimsel ve teknolojik araş
tırmaların başlıca rolü oynadığı bilinmektedir. Ülkemizde toprak 
ve su kaynakları konusunda araştırmaya yeterince ağırlık ve önem 
verildiğini söylemek mümkün olamamaktadır. Ülkemizde toprak ve 
su kaynaklarının geliştirilmesinde planlama ve projelendirme ça
lışmalarında genellikle ampirik yöntemlerin kullandığı bilinmekte
dir. Bu konuda yeterli bir gelişmenin sağlanabilmesi, iklim ve 
toprak özelliklerimize göre yapılacak araştırma sonuçlarının ve 
uygulamada elde edilen tecrübelerin değerlendirilmesi sonucu tes- 
bit edilecek köklz ve gerçekçi planlama ve projelendirme kriter
lerine bağlı görülmektedir.

Sulama tesisleri ile ilgili programlamada, en önemli 
hususlardan biride sulama tekniklerindeki gelişmeleri yakından 
izlemektir. Sulanabilir toprak kaynakları geniş, buna karşılık 
su kaynakları genellikle kısıtlı ve su kaynakların geliştirmek
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için çok büyük yatırımları göze almak durumunda olan ülkemizde 
su varlığını en iyi biçimde değerlendirip, sulamadan mümkün o- 
lan en yüksek faydayı sağlamak , kaçınılmaz bir zorunlu.ktur ♦

Birden fazla çiftçinin ortaklaşa faydalanmaları için 
kurulan büyük sulama şebekelerinde, sulama suyu ihtiyacının usu
lüne ve tekniğe uygun olarak zaman nda karşılanmasında büyük 
güçlüklerle karşılaşılmaktadır, Türkiye’de devlet tarafından ya
pılan ve işletilen sulama tesisleri.» yüzlerce, ünlerce çiftçinin 
ortaklaşa yararlandığı kollekt.if sulamalardır. Bu sulamalardan 
yararlanan tarım işletmelerinin yapıları, özellikleri ve tarım 
tekniği bakımından sulama suyu ihtiyaçları o kadar farklı ve çe
şitlidir ki, bu koşullar altında çiftçinin istek ve insiyatifi 
de dikkate alındığında, bu ihtiyacın tamamen ve noksansız olaı^k; 
karşılanması, alışılagelmiş klasik sulama yöntemleriyle güçtür. 
Bu durumda tarım tekniğinin gereklerini, ve çiftçinin isbeklerini, 
su potansiyeli ve tesis imkanları da gözönüne alınarak bağdaştı
racak bir su dağıtım sisteminin kurulması, su dağıtımının bir 
düzen ve disipline bağlanması büsbütün önem kazanmaktadır. Bu . 
nedenle, sulama tesislerinin işletme ve bakımının organizasyonu, 
işletme sistemi içinde su dağıtım sistemi ve uygulanacak su da
ğıtım yönteminin^daha tesislerin planlama ve projelendirme saf
halarında ayrıntılı olarak incelenip tesbit edilmesi gerekBekte- 
dir. Zira planlı ve programlı su dağıtımı, işletme sisteminin 
bütünü içinde ele alınacak bir konudur. Tesisin durumu, ücret 
tarifelerinin uygulanma esasları, uygulanacak sulama yöntemleri 
vb. etkenler, su dağıtım sistemini ve su dağıtım planlamasını 
şartlandırır.

'Bu gün ülkemizde mevcut ve uygulanmakta olan sulama pro
jeleri, genellikle cazibe sulaması esasına göre yapılan klasik su
lama şebekeleri ya da bu sistemin kanaiet ve birim su - birim alan 
sistemi ile bağdaştırılmış şeklidir.

Serbest su dağıtımı veya istek yöntemine göre su dağıtım 
diye isimlendirilen ve sadece basınçlı sulamalarda uygulanan sis
tem yurdumuzda yeterince ele alınmış değildir.

Cazibe sulamalarında suyun menbaından kontrolü mümkün 
olduğundan, su ekonomisi sağlanması ve fazla sulama suyu kulla
nılmasının zararlı etkilerinden kurtulunması mümkün olmadığı gi
bi bitki sulama suyu ihtiyacının zamanında, usulunü ve tekniğe 
uygun olarak karşılanmasını sağlayacak bir su dağıtım düzeninin
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kurulması da güçleşmektedir. Bu nedenle, son yıllarda Fransa 
başta olmak üzere Avrupa ülkelerinde (Bu konuda Bulgaristan 
da önemli gelişmeler olmuştur) hatta gelişmekte olan bazı 
ülkelerde (Cezayir, Fas sayılabilir) basınçlı sulama (Genel- 
likle yağmurlama) sistemine büyük bir eğilim olmuştur,

Yurdumuzun ekonomik şartları basınçlı sulama siste
minin çabucak gelişmesine elverişli olmamakla beraber, bu ko
nuda gerekli tecrübelerin kazanılması, eleman yetiştirilmesi 
konu ile ilgili sanayi ve teknolojinin geliştirilmesi uzunca 
bir zamana bağlı olduğundan, uygun şartları taşıyan bölgeler
de uygulamaya geçilmesi yararlı olur o Zira bu sistem, her yö
nüyle, alışılagelmiş sulama şebekelerimizden farklı bir tekni
ği gerektirmektedir.

Bu kısımda ele alınması gereken bir önemli husus da 
sulama, drenaj ve kurutma tesislerinde otomat!zasyondur. Oto- 
matizasyon, hidrolik, mekanik, elektrik ve elektronik tesis 
ve aletler yardımıyle sulama şebekesi veya tahliye ve kurutma 
tesislerinin, insan müdahalesini asgariye indirerek çalıştı
rılmasını sağlamaktır.

Sulama ve kurutma tesislerinin otomatizasyonu konusunu! 
önemle ele alınması ve ülkemizde de gerçekleştirilmesi için ge
rekli girişimlerde bulunulması yerinde olur.

Pahalı sistemler gibi görünmelerine rağmen basınçlı 
sulama, sulamada ve kurutmada otomatizasyon konularının, bütün 
faktörler gözönünde bulundurularak, projelerin hazırlanmasında 
ve ekonomik analizlerin yapılmasında gözönünde tutulması uygun 
olur. Bu konularla ilgili olarak dünyadaki gelişmelerin izlen
mesi, gelişen tekniklerden yurdumuzda da yararlanma çarelerinin 
araştırılması ve geliştirilmesi için öncelikle yabancı ülkeler
de, teknik işbirliği çerçevesinde teknik eleman yetiştirilmesi 
gerekmektedir.

Programlamada karşılaşılan önemli güçlüklerden birisi 
de ilgili kuruluşlar arasındaki koordinasyon ve işbirliği ye
tersizliğidir. Özellikle sulama alanlarında, tarla içi hizmet
lerine gerekli ağırlığın verilmemesi nedeniyle sudan yararlan
ma oranı düşük kalmaktadır. Özellikle DSİ. ve TOPRAKSU'nun 
icraat programlarının hazırlanmasından itibaren her safhada
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c.-.'k: yakın bir işbiri.ıg: yapmaları zarureti vardır. Sulama 
şebekelerim a Kurulmasına paralel o1 :rak ve mümkün olan en 
kır,'' sürede : a içi sulama hizmetlerinin ve çiftçi eğiti
minin de gerçekler L. iri im.es i , s ulam- lan beklenen faydan - n 
sağlanabilmesi yönünden büyük önem taşımaktadır.

Programlama yapılırken saât ° fiziki yatırımların göz- 
önünde tutulması yeterli olmamakta,, projenin bir bütün olarak 
ele alınıp fiziki yatırımlarla birlikte diğer hizmetlerin de 
(çiftçi eğitimi, yayın ve demonstrasvon çalışmaları dahil) 

birbiri";! tamamlayaca!: biçimde yürütülmesinin programlanması 

ger e Jöne’.' etedir.
Kısa ve uzun vadeli programların hazırlanmasında * 

karşılaşılan güçlükler, birbirine bağlı olan program ve proğ- 

ram-bütçe yönünden de eleştirilebilir.

Bilindiği üzere yıllık icra planlarında belirtilen 

süre içerisinde kamu kuruluşlarınca Devlet Planlama Teşkilatı

na intikal ettirilen yatırım programları ; Devlet Planlama 
Teşkilatınca incelenip., Yüksek Planlama Kurulunun da tetkikin

den geçtikten sonra Bakanlar Kurulu karariyle son şeklini 

almaktadır.

Bu konuda karşılaşılan güçlükler aşağıda belirtilmiş

tir.

a) Yatırımcı kuruluşlarca teklif edilen yatırım 

programları hazırlanırken ; beşer yıllık kalkınma plânla

rında belirtiJ.en hedefler, öncelikler, yöresel dağılım kriter

leri gözönünde bulundurulmaktadır. Diğer taraftan yatırım prog

ramları hazırlanırken program-bütçe esası üzerinden bütçe konpozis- 

yonunun tayin ve tesbitinde uyulacak esaslar da gözönünde tutul

maktadır.-.

özellikle yıllık program-bütçe hazırlanırken yatırım 

harcamalarına paralel olarak cari harcamalar içerisinde geliş

me carileri de gözönünde bulundurulmaktadır.

Bugüne kadar yapılan uygulamalarda; kaynak imkanları 

muvacehesinde yatırımcı kamu kuruluşlarına Devlet planlama teş

kilatı tarafından verilen yatırım ödeneklerinin beşer yıllık 

planlarda öngörülen hizmet götürülecek saha ile ilgili olarak 

proje düzeyinde olmayıp para üzerinden global olarak verilmek

tedir .
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Bu husus yatırımcı kuruluşların proje düzeyinde yap
mış oldukları programı alt üst etmekte, devam eden projelerin 
durumu sebebiyle ele alınacak yeni projelerde yöresel dağılım 
kriterleri bozulmakta, aynı zamanda gerek uzun vadeli ve ge
rekse kısa vadeli yeni projelerin programa, planlanan şekil
de alınmasını engellemekte, projelerde hesabedilen maliyet 
ve zamanlama ölçülerini bozmakta ve beş yıllık planlarda ön
görülen hedeflerden sapılmaktadır.

b) Yatırımcı kuruluşların proje düzeyinde teklif et
miş oldukları yatırım ödeneği taleplerinde fazla kısıntı yapı-1- 
rfıasi, ileriki yıllar yatırımı için önem arzeden etüd-proje 
işleri ile tesbit edilen programa göre ayarlanan makina ve 
personel hareketlerinin yeniden düzenlenmesini gerektirmektedir. 
Bu hususların ifası belli zamana ihtiyaç gösterdiğinden, uygu
lamada gecikmelere sebep olmaktadır.

c) Program-bütçe hazırlanırken cari (Ödenek türü 1) 
transfer (Ödenek türü 3) ödeneklerinin tavanı Maliye Bakanlı
ğınca, yatırım (Ödenek türü 2), ödeneklerinin tavanı ise Dev
let planlama «peşkilatı tarafından ilgili kuruluş temsilcileri 
ile müştereken müzakere edilerek tayin ve tesbit edilmektedir. 
Yatırım projelerinin ilgili kuruluş temsilcileri ile Devlet 
Planlama Teşkilatı arasında Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali 
Kontrol Genel Müdürlüğünün bütçe uzmanı müzakerelere müşahit
sıfatıyle katılmasına rağmen yatırım ödeneklerinin tavanı ke-

«

sin şekil almadan cari ve transfer ödeneklerinin tavanlarının 
kesinlik kazanması hususu program-bütçe tekniği bakımından bir
birine bağlı olan yatırım, cariye transfer harcamaları arasında
ki kompozisyonu ve uyumu bozmaktadır.

d) Kesin hüviyet alan yatırım pogramları rijit bir bün
yeye sahiptir. Şöylekij yılı içerisinde ele alınacak en ufak 
yatırım konusuna isme bağlı olarak programda yer verilmektedir.

Diğer taraftan yatırım programına alman bir konunun 
mücbir sebeplerden dolayı, programdan çıkarılması veya ödene- • 
ğin artırılması, veya çok acil kısa vadeli bir konunun programa 
alınması uzun bir usule ve formaliteye tabi tutulmaktadır.
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e) Tarım alanındaki kamu yatırımlarını çiftçi yatı-’ 
rım.ları ile tamamlıyarak birim sahadan azami verimi elde et
mek, çiftçilerin bu yatırımlarda noksan kalan mali güçlerini 
tamamlamak gayesiyle hazırlanan kredi projelerinin finansman 
ihtiyaçlarının Ziraat Bankasınca karşılanabilmesini temin et
mek üzere, bu .konularda hizmet gören eşkilatlarm kanunların
da belirlenmiş bulunan Ödenek miktarının her yıl bütçelerinin 
ilgili bölümüne konulması sağlanmalıdır*

f) Dış kredi kaynaklarına dayalı bazı projelerde kredi
ler zamanında işler duruma getirilemediğinden makina yatırımla
rı plan dilimleri içerisinde düzenli biçimde programlanamaınakta
dır»

Üçüncü Beş 'Yıllık Kalkınma flanınm 457. maddesinde 
yer alan, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili 
ilke ve tedbirler ile 1227. maddenin 1,2,3,4 ve 5. paragrafla- 
rmddd. ilke ve tedbirler önemini korumaktadır.

önerilen tedbirler:
a) ülkemizde, bölgelerin özelliklerine göre, araştırma 

ve tecrübe sonuçlarına dayanan planlama ve projelendirme kriter
lerinin elde edilmesi için toprak ve su kaynaklarının gelişti
rilmesi ile ilgili araştırma çalışmaları etkin ve yaygın hale 
getirilmelidir.

b) Sulama tesisleri ile ilgili programlamada, dünyada 
sulama tekniklerinde meydana gelen gelişmeler daha yakından iz
lenmeli, basınçlı sulama sistemi ile sulama, kurutma ve drenaj 
tesislerinin otomatizasyonu konularına önem verilmeli ve bu ko
nularda öncelikle teknik eleman yetiştirilmesi sağlanmalıdır.

c) Tonrak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, birden 
fazla bakanlık ve kuruluşları ilgilendiren projeler, ilgili ida- 
recilerce organik bir bütün halinde ele alınmalı, programa bağ
lanmalı ve Devlet Planlama Teşkilatınca, ilgili idaelere gerek
li ödenek verilmelidir.

d) Yıllık programların daha gerçekçi ve uyumlu olması 
için yatırım, cari ve transfer ödeneklerinin tavanı aynı zaman
da tesbit edilmelidir.
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e) Yıllık yatırım programlarının hazırlanması için , 
yatırım tavanının önceden ve sağlıklı bir biçimde bilinmesi
nin faydalı olacağı düşünülmektedirc Yıllık yatırım program
ları hazırlanmadan en az bir yıl önceden,bir yıl sonra yapı
lacak yatırım miktarı bilindiği takdirde, idari ve teknik yön- 
dön, program-bütçe esasına göre bütçe kompozisyonunun bilinmesi 
ile daha rasyonel bir çalışma düzeyine ulaşılabilir*

f) Yatırım programlarının daha seyyal ve değişken he
le getirilmesi gereklidir.

g) Toprak ve su kaynaklarının geliştiriJ.mesi ile j I- 
gili kredi projeleri için yeterli finansman sağlanmalıdır.

h) Dış krediler zamanında işler duruma getiriİmeİldir.
i) Üçüncü Deş yıllık kalkınma planının 457. maddesin

de yer alan toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgi
li ilke ve tedbirler ile, 1227 maddesinin 1,2,3,4 ve 5. parag
raflarındaki ilke ve tedbirler gözönünde tutulmalıdır.

C- Uygulama:
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, uygulama 

safhasında, usul ve teamüller, müteahhitlik müessesesi, müteah- 
hit-idare ilişkilerine "îkinci Beş yıllık Kalkınma planı T-oprak 
ve Su Kaynaklarını Geliştirme özel i-htisas komisyonu pfaporuHnda 
(Sayfa: 11-105-108) değinilen güçlükler genellikle bugün de ge
çerliliğini korumaktadır.

Plan ve programların uygulanmasında karşılaşılan baş-
1iıca güçlüklere aşağıda değinilmiştir:

Uygulama, genellikle ihale suretiyle yapılmaktadır. 
Ülkemizi yeterince teşkilatlanmış, yeterli araç, gereç, perso
nel ve sermayeye sahip, yeter sayı ve nitelikte inşaat müteahit- 
1iği müessesesi yoktur. Çözümü güç sorunlardan biriside budur. 
Toprakve su kaynaklarının geliştirilmesinde, giderek yatırım 
tutarları milyarlarla ifade edilen büyük projelerin gerçekleş
tirilmesi durumu ile karşı karşıya bulunulmaktadır. Yurdumuzda 
bir kısım büyük projeleri gerçekleştirebilecek güçte inşaat mü
teahhitliği müesseseleri bulunmadığından yabancı müteahhit fir
malara muhtaç kalınmaktadır.

Artırma-eksiltme ve ihale usulleri, bugünkü durumu ile 
işlerin sür’atle ve istenen nitelikte yapılmasını sağlayacak şart
ları taşımamaktadır.
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Yapt a.r2. la.*, iş İr-: j.lgili çeşitli devlet kuruluşlarının 
usullerinden doğarı güç j.-ilkler vardır, Maliye Bakanlığı ve Sayış
tay ile olan 11:'-iller arada önemli yer tutma İta ve çoğu 
zaman işlerin geo; ’-resic neden ohoaktadır ,

îhaleXI işlerde kontrol teşkilatı için yeter sayıda 
ve nitelikte tecrübeli teknik eleman sağlanmasında büyük güç
lük lerle karşılaş3 İnaktadır.

Emanet suretiyle yapılan işlerin gerçekleştirilmesin
de de yeterli teknik eleman sağlanması önemli bir sorun olmak
tadır.

Uygulamada karşılaşılan başlıca güçlüklerden birisi 
de aynı projenin çeşitli kısımlarını gerçekleştirecek olan 
Devlet kuruluşları arasında yeterli işbirliği ve koordinasyon 
sağianmamasıdır, l laruiuşlar kendilerine düşen görevleri zama
nında yapamadıkları takdirde, tesisin işletmeye açılması ve 
üretime girmesi gecikmekte veya işletmeye açılsa bile projeden 
beklenen fayda tam olarak sağlanamamaktadır. Toprak ve su kay
naklarının geliştirilmesinde uygulamanın, bütün kuruluşlarca 
programlanan süre içinde tamamlanması büyük önem taşımaktadır.

Mali yılın takvim yılı olarak alınması, bütçe kanunun
da ve yıllık yatırım programlarında yer alan hizmetlerin, prog
ramlanan biçim ve sürede bitirilmesi yönünden faydalı görülmek
tedir. Bu günkü uygulamada, bütçe kanunu Şubat ayı sonunda par- 
lementodan çıkmakta ve 1 Martta yürürlüğe girmektedir. Bütçe 
kanununda ve programda yer alan işlerin uygulamaya konması için 
yapılacak işlemlerin tamamlanması, ödeneklerin gönderilmesi ve 
ihalelerin yapılarak işe fiilen başlanabilmesi uzun zaman al
makta ve inşaat mevsiminden yararlanma olanaklarını azaltmak
tadır. Mali yılbaşının 1 Mart yerine 1 Ocak tarihine alınması 
uygulamaya ilişkin işlemlerin, yurdumuzun pek çok bölgelerinde 
inşaat işleri için genellikle ölü mevsim olan Ocak ve Şubat 
aylarında tamamlanmasına olanak sağlayacağından, işlerin daha 
erken başlaması ve yatırımcı kuruluşların çalışılacak daha faz
la iş günü kazandırma yönünden faydalı olacaktır. Mali yılın 
takvim yılı olarak alınması yanında, mali yıla ait bütçenin ka
nunlaşmasının, yürürlüğe girmesinden yeterli bir süre önce sağ
lanması, programda yer alan hizmetler ve yatırımlarda uygulamaya
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•j i’- / .n 3nc;j yapılacak hazırlık çalışmalarına olanak verilmesi 
bakımından bir tedbir olarak düşünülebilir.

Resmi daireler arasında alım, satım ve ödeme işlemle
rindeki usul ve formaliteler uygulamayı geciktirmekte ve güç
leş t irmektedir.

Bütçe açığını önleme ve diğer nedenl.erle tasarruf amacı/- 
le, çeşitli ödenek türlerideki harcama kalemlerinde her yıl kısın
tı ve kesinti yapılmaktadır. (Ödeneklerin belli oranda serbest bı
rakılması ve kesinti yapılması) Bu durum hizmetlerin görülmesini 
geciktirdiği gibi mali yıl sonlarında hizmetleri aksatmakta ve bir 
sonraki yıla borçlu olarak girildiğinden, uzun süre düyun işlemle
ri ile uğraşılmaktadır. Düyun ödenekleri normal bütçenin aleyhine' 
olmaktadır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, taşınmaz 
mallarda her türlü mülkiyet sorunlarının çözümlenmesi, Özel mülk 
arazilerle, devletin hüküm, ve tasarruf1 altındaki arazinin, köy 
ve belediyelerin tasarrufunda bulunan azinin kesinlikle tesbi- 
ti ile kamulaştırma işlemlerinin yürütülebilmesi için tapu ve ka- 
dostro hizmetlerinde görülen noksanlık ve yetersizliklerin kısa 
sürede giderilmesi zorunlu görülmektedir.

Toprak muhafaza ve arazi ıslahı hizmetlerinin yerine ge
tirilmesi bakımından orman ve tarım arazisi sınırlarının tesbiti 
için orman tahdidi işlerinin kısa sürede bitirilmesi gerekmekte
dir.

Yıllık programlar hazırlanmadan gnce, yatırım yapılacak 
alanlarda arazisi bulunan çiftçilerin (îşin özelliğine göre) ta
mamından yada çoğunluğundan muvafakat alınmış olmasına rağmen, 
projenin uygulanması sırasında, önceden muvafakat edenlerin fi
kirlerinden caymaları veya birkaç çiftçinin itirazı projenin ger
çekleşmesini engellemektedir.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi çalışmalarında 
gerekli olan taşıtların sağlanması için her yıl bütçelere ödenek 
konmasına rağmen, araçlar DMO.ce sağlanıp ilgili kuruluşlara ve- 
rilejnektedir. Bu durum programların uygulanmasını aksatmaktadır. 
Sorunun çözümü için, Devlet Malzeme Ofisince, kuruluşların taşıt 
ihtiyaçlarının zamanında karşılanması sağlanmalıdır. Bu dunm ger
çekleşmediği taktirde kuruluşlara iç ve dış piyasadan araçların 
satın alınması hususunda yetki verilmelidir.
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Türkiye’de imal edilen mamullerin kullanılmasını mecburi
kılan ve o malın Tür; iye * de imal edilip edilmediğinin tesbiti yet
kisini Sanayi i:o<.8oV.ö: ,a veren yönetmeliğin uygulanması, ithal 
edilen maicinalav;, r : n -ve onama: .ada kullanılan yek. parçaların
getirilmesinde güçlükler yaratmaktadır.

Uygu İr ran •.o asindeçimento demir gibi ana inşaat mal- 
-nelerinin bu oörülen sıkıntılar uygulama-

y:;. geciktirmeklerk. o- anı mrk memelerinin sağlanmasında
kamu kesimine v.oriİmedir.:-. pratikte engelleyen (önceden,
hatta bütçe kanun ; -.oadan ödenek ve nakit verilmeden arans ya
tırma zorunluğu g. tk orunların çözümlenmedi gerekmektedir -

Bütçe kanunu ile programların uygulanması ve izlenmesine 
ait kararnamelerde, projeler arasında Ödenek aktarılmasını kısıt
layan hükümler, anormal fiat artışları^ ödenek yetersizliği, zaman 
zaman karşılaşılan nakit darlığı, oâkreditif ‘ işlemlerinin gecik
mesi, uygulamada karşılaşılan başlıca güçlükler arasında yer al
maktadır.

önerilen tedbider:
a) Artırma, eksiltme ve ihale usulleri günün koşullarına 

uygun hale getirilmelidir.
b) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili, 

hizmetleri ifa eden teşkilatların aynı mali mevzuata tabi olarak 
çalışmaları sağlanmalıdır.

c) Maliye Bakanlığı ve Sayıştay vizelerinin alınmasında 
ortaya çıkan zaman kaybını önleyici tedbirler mutlaka alınmalıdır. 
Sayıştay vizesindeki limit yükseltilmelidir.

d) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde aynı 
projenin çeşitli kısımlarını gerçekleştirecek olan Devlet Kuruluş
ları arasında uyum ve işbirliği yeterli düzeye getirilerek, uygu
lamanın bütün kuruluşlarca programlanan biçimde ve zamanda tamam
lanması sağlanma lıdır.

e) Mali vıl takvim yılma alınmalıdır,,
f) Resmi daireler arasındaki alım, satım ve ödeme işlem

leri daha pratikleştirilmeli ve sadeleştirilmelidir.
g) Bütçe kanunu ve programlarda belirtilen ödeneklerden 

yıl İçinde çeşitli zamanlarda kesinti yada kısıtlamalar yapılması 
önlenmeli yada asgariye indirilmelidir.
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h) Tapu ve kadastro çalışmalar a. hızlandırılma 1:. ■ - bu 
konudaki hizmetler yeterli hale getirilmelidir.

i) Orman tahdidi hizmetleri sür*atle tamamlanmalıdır»
j) Kamu kuruluşlarının taşıt ihtiyacı Devlet Malzeme cfi- 

since zamanında karşılanmalı, bu mümkün olmadığı takdirde iç ve 
dış piyasadan satın alınması hususunda ilgili kuruluşlara yetki 
verilmelidir.

k) İthal edilen makina ve ekipmanların balcım ve onarmın- 
da kullanılan yedek parçaların sağlanması kolaylaştırılma!ıdır*

1) Çimento ve demir gibi ana inşaat malzemelerinin saklan
masında kamu kuruluşlarına öncelik verilmesini pratikte engelle
yen önceden, hatta bütçe kanunu çıkmadan, ödenek ve nakit veril
meden avans yatırılması zorunluğu gibi sorunlar çözümlenmelidir.

m) Projeler ve harcama kalemleri arasında ödenek aktarıl
masını kolaylaştırıcı tedbirler alınmalıdır.

D- İşletme:
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi için gerçekleş

tirilen projelerden beklenen faydanın sağlanması, İşletme ve bakım 
hizmetlerinin yeterli ölçüde yürütülmesine doğrudan doğruya bağlı 
bulunmaktadır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili çalış
maları aşağıdaki ana gruplarda toplamak mümkündür.

a) Toprak ve su muhafazası,
• b) Taşkın kontrolü,
c) Sulama, *
d) Bataklık kurutulması,
e) İçme, kullanma ve sanayi suyu sağlanması,
f) Hidroelektrik enerji üretimi,
g) Su kirlenmesinin önlenmesi ve kontrolü,
h) Akarsularda ulaştırma,
i) Balıkçılık ve avcılık,
j) Park ve rekreasyon alanlarının meydana getirilmesi
Yukarıdaki ana başlıklar altında belirtilen hizmetler çeşit' 

li kaır.u kuruluşları tarafından yürütülmektedir.
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Bu hizpj■ tle: :ln : :  .  1  ̂  y i l i ş k i l e r i  olduğu gibi, aynı,
hizmeti göre. • o..:':. - - kr-r\t’,v.c;. > u; i- bi^ürier iy le uyum ve
işb.i.n li :: . Programj fene ve uygu-
ioif.a :;a.i ? j ' V: ■ r j.bi h, -iv ■ '-/e bakım s af has j ve
kuruluş vv arv .■ Tın bi. .ğ:* ve yeterli bir koordi
nasyonum var olcuğunv .-yİ. eme i mîfinfcün o laraamak tadır. İşletme 
ve bakıra kavramının toprak ve su Jcaynadarının geliştirilmesin
de doğrudan doğruya ya da cbiayj.ı olarak görevli kuruluşlarca 
yeterince değerlendirildiği de söylenemez.

İşletme ve bakım hizmetlerinin yeterli hale getirilmesi 
için kuruluşların bu konuda yeterince örgütlenmeleri, gerekli 
personel, araç ve gereçlerle donatılmaları zorunludur.

İşletme ve bakım hizmetlerinde yeterli sayıda ve nitelik
te teknik personelin sağlanması, yetiştirilmesi ve bu personelin 
kuruluşlara bağlanmalarının sağlanması önemli bir sorun olarak 
belirfhekteöir,

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili iş
letme ve bakım hizmetlerinin belirlenmesi, düzenlenmesi ve yü
rütülmesinde mevzuattan doğan güçlükler de vardır. Yasal düzen- 
lemeJ.ere gerek duyulan haller olduğu gibi, mevcut yasalardan 
yararlanılarak çıkarılacak tüzük, yönetmelik ve yönergelerle 
(talimatlarla) da mevzuat boşluklarının doldurulması çarelerinin 
araştırılması ilgili kuruluşlarca ele alınıp geliştirilmelidir. 
Yasalarda yapılacak değişikliklerin ve yeni yasalar çıkarılması
nın usun zamana ihtiyaç gösterdiği düşünülürse tüzük, yönetmelik 
ve yönergelerle yapılabilecek düzenlemelerin önemi daha iyi an
laşılır ,

Toprak muhafaza konusu ile ilişkili olarak, mer’a, yay
lak ve kışlakların tesbiti, .ıslahı, tahsisi ve geliştirilmesi 
ile ilgili olarak 1757 sayılı Toprak ve Tarım reformu kanununda 
hükümler getirilmiştir. Ancak bu güne kadar bu konuda yeterli 
bir gelişme sağlanamadığı, henüz mer’a, yaylak ve kışlakların 
envanter.in in bile çıkarılmadığı görülmektedir o Bu konudaki uy
gulamanın sür?atli, etkili ve yaygın bir biçimde yürütülmesi ve 
izlenmesi gerekli görülmektedir,

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünce gerçekleştirilen su
lama ve kurutma tesisleri için yapılan yatırımlar geri ödemeye 
tabi iken TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce aynı dallarda yapılan ya
tırımlar geri ödemeye tabi tutulmamaktadır. Üçüncü beş yıllık
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Kalkınma Planı ve yıllık icraat programlarında:
"Devlet Su İşleri ve TOPRAKSU Genel Müdürlüklerince ya~ 

pılan sulama ve tarla içi geliştirme hizmetleri yatırımlarının 
bunlardan yararlananların ödeme gücü gözetilerek geri Ödenme
si için adil ve gerçekçi bir yöntem geliştirilecektir. (Ü.B.Y. 
K.P. Par. 457/8) ,1 den meşine rağmen, bu husus bugüne kadar ger- 
çekleştirilememiştir. İki devlet kuruluşu arasında mevcut bu 
farklı durum, uygulamada adaletsizlik yarattığı gibi, işletme 
ve bakım hizmetlerini de güçleştirici bir etken olmaktadır.

Tesislerin, bu mümkün olmadığı takdirde, işletme ve ba
kım hizmetlerinin, imkan ve şartlar elverdiği ölçüde tesisler
den yararlananlara (Belediye, köy muhtarlığı, su birliği, koo- 
paratifler vb. kuruluşlar aracılığı ile) devredilmesi esastır. 
Ancak mevcut durumda, devletçe işletilen sulama ve kurutma te
sislerinde geri ödeme uygulamasının ya hiç yapılmaması, ya da 
geciktirilerek uygulanması, işletme,bakım ve onarım ücretleri
nin düşük düzeyde tarifeye bağlanması (Örneğin 1976 yılında 
yapılan işletme, bakım ve onarım masraflarının % 34 ünün tah
sil edilmesi esasına göre tarife yapılmıştır.) Özellikle ye
raltı suyu pompaj sulamalarında tesisleri devralan ve işletme 
bakım ve onarım hizmetlerini kendisi yapan TOPRAK ve SU koope
ratiflerini olumsuz yönde etkilemektedir,, Bu kooperatifler te
sisleri devir alarak Devlet Sulama şebekelerine göre daha er
ken geri ödemeye başlamakta, enerji dahil tüm işletme, bakım 
ve onarım masraflarını kendileri karşılamaktadırlar. Bu durun 
Devlet Su işleri Genel Müdürlüğünce inşa edilerek faydalananla
ra devredilen diğer sulama ve kurutma telislerinde de vardır.
Bu uygulama ile, tesislerin ve işletme-bakım hizmetlerinin fay
dalananlara devrine ait politika, Devletçe işletilen tesislerde 
faydalananlara ücret tarifeleriyle sağlanan avantajlarla engel
lenmiş olmaktadır. Bu çelişkili durumu ortadan kaldırılması ge
rekir c

TOPRAKSU tesislerinde işletme ve bakım konusuna bugüne 
kadar köklü bir tedbir getirilmiş değildir. Tamamlanmış bir 
tesisten beklenen faydanın sağlanması, bu tesisin iyi bir işlet
me, bakım ve onarımla devamlılığının sürdürülmesine bağlıdır.

Halen Toprak muhafaza tesislerinin işletme, bakım ve 
idamesinde, bu tesislerden faydalanacak çiftçilerin katkıları 
ve sorumlulukları belirlenmiş değildir.
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öte yandan, işletme ve bakımı ile Devlet Su îşleri.
Genel Müdürlüğünün görevli olduğu devlet sulama şebekeleri 
dışında bulunan sulama tesislerinde ise, suyu kullananlar 
arasında kurulan koorepatif veya koorepatif birliklerinde 
yönetim, teknik eleman ve finansman' sorunları vardır.

Diğer taraftan TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce inşa ed.i- 
lerek belediyelere ve ky muhtarlıklarına teslim edilen sula
ma tesislerinde genellikle belediye g gütü bulunan yerlerde 
tesislerin işletme, bakım ve onarımı bir sorun olmakta, an
cak köy muhtarlarına teslim, edilen tesislerin işletilmesi, 
bakımı ve onarımı devamlı bir sorun olmakta ve bu hizmetle
rin yapılması devlete yüklenmektedir.

Sanayi kuruluşları ve yerleşme alanlarının sulu tarım 
arazilerinde, özellikle foijck yatırımlarla gerçekleştirilen 
Devlet Sulama şebekeleri alanlarında gelişmesini önleyici 
tedbirlerin alınması 1976 yılı icra planında bulunmaktadır. 
Ülkemizdeki tarım arazilerinin, özellikle büyük yatırımlarla 
gerçekleştirilen sulama alanlarının plansız olarak başka amaç- 
laa tahsis suretiyle elden çıkarılmasının kesinlikle önlenmesi 
bir zoruniuktur. 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunun 
tarım dışı amaca arazi tahsisi ile ilgili 212. maddesinde 1918 
sayılı kanunla yapılan değişiklikten sonra bu konuda uygulama
nın yeniden düzenlenmesi ve imar ve îskan Bakanlığı, Gıda-Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Köy îşleri Bakanlığı, Sanayi ve Tek
noloji Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve Toprak 
ve Tarım Reformu Müşteşarlığınm müştereken konuyu inceleyerek 
etkili tedbirler almaları gerekmektedir.

İşletme çalışmalarının verimli olabilmesi için özellik
le sulama alanlarından daha etkin bir biçimde yararlanmak üze
re sürdürülen tarla içi geliştirme hizmetleri ile çiftçi eğiti
mine daha da ağırlık verilmesi ve yaygınlaştırılması faydalı 
görülmektedir.

Sulama alanlarında, tesis yetersizlikleri ve noksanlık
ları, arazi mülkiyetinin dağınık ve tarlaların küçük parçalar 
halinde bulunması, çiftçilerin yeterince örgütlenmemiş olması 
vb. nedenler de işletmeyi güçleştirmektedir.
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önerilen Tedbirler:
a) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde işletme 

bakım ve onarım hizmetlerinin belirlenmesi ve düzenlenmesinde 
bir taraftan yasalardaki noksanlıkların ve yetersizliklerin gi
derilmesine çalışılırken, diğer taraftan yürürlükteki yasalarım 
verdiği olanaklardan yararlanılarak ilgili kuruluşlarca çıkarı
lacak tüzük (Nizamname), yönetmelik (Talimatname) ve yönergeler
le (talimat) mevzuat boşlukları doldurulmalıdır.

b) Mer'a, yaylak ve kışlakların tesbiti, ıslahı tahsisi 
ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalar hızlandırılmalıdır.

c) Devlet Su İşleri ve TOPRAKSU Genel Müdürlüklerince 
yapılan sulama, kurutma ve tarla içi geliştirme hizmetleri yatırım
larının, bunlardan yararlananların ödeme gücü gözetilerek geri 
ödenmesi için adj_ı Ve gerçekçi bir yöntem geliştirilmesine dair, 
Üçüncü beş yıllık kalkınma planı ve yıllık icra planlarında yer 
alan tedbir sonuçlandırılmalıdır,

d) Devletçe işletilen sulama şebekelerinde geri ödemeni.ı 
geciktirilmesi ve ücret tarifeleri ile işletme, bakım ve onarın 
masraflarının fiilen yapılandan çok düşük tutulması tesislerin 
devletçe işletilmesini çiftçiler yönünden cazip duruma getirdi
ğinden, tesislerin devrini yada işletme, bakım ve onarım hiz
metlerinin faydalananlara devrini güçleştirmektedir. Bu nedenla 
Devletçe işletilen tesislerle faydalananlara devredilen tesislerin 
yatırım, işletme-bakım ve onarım masraflarını ödemelerinde mey
dana gelen dengesizliği önleyici tedbirler alınmalıdır.

e) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, özellikle 
sulama konusunda. Devlet yatırımı götürülen alanlardaki çiftçilere 
ve çiftçi gruplarına, T.C. Ziraat Bankasına vadesi geçmiş borcu 
olsa dahi, bir defaya mahsus bir imkan sağlayarak dar boğazdan 
kurtarmak bakımından Toprak ve Su kaynaklarının geliştirilmesine 
ait projeler ile ayrıca işletime kredisi verilmesine çalışılmalı
dır o

f) Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlamak bakımından, ko
operatiflerin her türlü yatırım ihtiyaçlarını karşılamak, için 
kooperatif tüzel kişiliğine kredi açılması, sağlanmalı, yatırım 
ihtiyacı karşılanmış kooperatiflere işletme ve donatım kredile
rinde Öncelik verilmelidir.
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Özellikle yeraitisuyundan yararlanarak sulama yapan toprak 
ve su kooperatifleri, enerji dahil, büyük işletme ve bakım 
masrafları ile karşı karşıya kalmakta ve ilk yıllarda genel
likle bu masrafları karşılama imkanına sahip olmadıklarından 
kredi ile desteklenmelidirler*

g) Sanayi kuruluşları ve yerleşme alanlarının verimli 
tarım arazilerinde, özellikle büyük yatırımlarla gerçekleş
tirilen Devlet sulama şebekesi alanlarında gelişmesini önle
yici tedbirler 1757 sayılı Toprak ve Tarım reformu kanununun 
1819 sayılı kanunla değişik 2.12e maddesindeki hükümler de 
gözönünde bulundurularak, îmar ve İskan Bakanlığı, Gıda-Tarım 
ve Hayvancılık Bakanlığı, Köy İşleri Bakanlığı, Enerji ve Ta
bii Kaynaklar Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile 
Toprak ve Tarım Reformu Müşteşarlığmca müştereken tesbit edür 
meli, uygulanması sağlanmalı ve izlenmelidir•

h) Tarla içi sulama hizmetleri ve çiftçi eğitimi daha 
etkin ve yaygın hale getirilmelidir,

E- Mevzuat:
Diğer konularda olduğu gibi, toprak ve su kaynaklarının 

geliştirilmesinde de yürürlükteki mevzuatın, teknik, ekonomik 
ve sosyal gelişmelere paralel olarak, günün ihtiyaçlarına cevap 
verecek esaslar koyması, hizmetlerin düzenli ve etkili bir bi
çimde yürütülmesinin temel şartıdır.

Çok geniş çalışma alanlarını kapsayan toprak ve su kay
naklarının geliştirilmesiyle doğrudan doğruya ya da dolaylı 
olarak ilgili yasaların savılan da oldukça kabarıktır.

Toprak ve su kaynakları geliştirilmesiyle ilgili mevzu
at durumu ve kritiği "İkinci Beş Yıllık Kalkınma planı Toprak 
ve Su kaynakları geliştirilmesi özel ihtisas komisyonu raporun
da da (Sayfa: 11-100-102) yer almıştır. Raporda belirtilen hu
suslar bugün de genellikle geçerliliğini korumaktadır„ Geçen on 
yıl içinde toprak ve Tarım reformu ile su ürünleri konularında 
yasal düzenlemeler yapılmıştır.

Toprak ve Tarım reformu kanununda, "İhya” hukukunun ku
rulması ile tarıma elverişli olmayan yerlerin, şahıs ve arazi 
miktarı yönünden yapılacak sınırlama ve kısıtlamalarla, kişisel 
çaba ve katkı ile değerlendirilmesine yer veren hükümlerin bulun
maması bir eksiklik olarak görülmektedir.
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Yurt kalkınmasında çok büyük önemi olan su kaynaklarının 
geliştirilmesi konusunda, yürürlükte elan mevzuat, ihtiyacı kar 
şılamaktan uzak^ yetersiz, eksik ve dağınıktır.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planında yer alane
a) Hazırlıkları tamamlanmış olan su hakları tasarının 

kanunlaşması için çalışmaların sonuçlandırılması (ü.B.Y.K.P. 
Par. 457/7):

b) Sulama yatırımlarının geri ödenmesi konusunda yarar
lananların ödenıe gücü ve arazi varlığı gözönünde tutularak ge
ri ödenmesi için adil ve gerçekçi bir yöntemin bulunması ve 
tarla içi geliştirme hizmetlerimi geri Ödeme kapsamına alınma
sının sağlanması {Ü.B.YJKP. par. 457/8):

c) Yerüstü ve yeraltı su kaynakları üzerinde kullanma 
haklarını saptamak, su kaynaklarının çeşitli amaçlara göre kul
lanımını planlamak ve özellikle sanayi suyu sağlamak konuların
da Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün yetki ve sorumluluğunu 
belirten yasa değişiklikliğinin sağlanması (Ü.B,Y.K.P. Par. 
1227/1 ”2)j bugüne kadar sonuçlanamamıştır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde görev ya
pan kamu kuruluşlarının bir kısmı, çalışmalarını 2490 sayılı 
artırma, eksiltme ve ihale kanunu ile 1050 sayılı muhasebe-i 
umumiye kanununa göre yürütmektedirler. Bu kanunlar günün ih
tiyaçlarına cevap verememekte ve işlerin sür'atle sonuçlandı
rılmasını sağlayamamaktadır. Maliye Bakanlığınca hazırlanan 
"Devlet İhale kanunu" tasarısı üzerindeki çalışmaların bir an 
önce sonuçlandırılması, bu yenden önem taşımaktadır.

Taşkın ve erozyon kontrolü bakımından büyük önem taşı
yan yukarı havza ıslahında bugüne kadar yeterli bir gelişme 
sağlanamamıştır. Genellikle ağaçlandırma, kamulaştırma ve yer
leşim sorunlarını da içine alan bu konudaki çalışmalarda, gö
revli kuruluşlar arasında yetki ve sorumlulukları belirleyecek 
işbirliği ve koordinasyonu düzenleyecek mevzuat yoktur.

1595 sayılı Orman Bakanlığının kuruluş kanunu ile 6831 
sayılı orman kanunundaki hükümlere göre "Devlet ormanları sı
nırları içindeki ve orman rejimine giren veya alman alanlar
daki toprak erozyonu ve taşkınların önlenmesi, su toprak-bit- 
ki örtüsü arasındaki doğal dengenin sağlanması için, gerekli 
teinik tedbirlerin alınması, hidrolojik ve üretim amaçlı ağaç
landırılması'1
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görevlerini yapmak üzere Orman Bakanlığına bağlı Ağaçlandırma 
ve Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü kurulmuştur. 1757 sayılı 
Toprak ve Tarım Reformu Kanununda belirtilen, orman içindeki 
mer'alarm ıslahı, faydalanmanın planlanması gibi işler de 
bu Genel Müdürlüğün görevleri arasındadır.

Orman amenajman planlarına göre, Türkiye'de 20.1 milyon 
hektar ormanlık alandan 12 milyon hektarı verimden düşmüş, ya
rıdan fazlası şiddetli ya da çok şiddetli erozyona maruz kalmış 
bozuk orman, geri kalan 8.1 milyon hektarı da üretim ormanıdır.
12 milyon hektar bozuk orman sahası ile üretim ormanlarının 
yaklaşık olarak 3.5 milyon hektarının ağaçlandırılması gerek
mektedir. Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü Genel Müdürlüğü yurt 
düzeyinin % 20 sinde, kısmen erozyon kontrolü tedbirleri almak 
suretiyle hidrolojik ve üretim amaçlı ağaçlandırmalar yapmak 
gibi büyük bir görevin sorumluluğu altındadır. Yılda 150.000 
hektar ağaçlandırma yaplknak suretiyle soruna 100 yılda çözüm 
getirilebilir. Oysa, 100 yıllık bir süre içinde yıllık 150.000 
hektarlık hedefin bugüne kadar yarısına bile ulaşılamamıştır. 
Ağaçlandırma ve Erozyon kontrolü Genel Müdürlüğünün kuruluş 
kanunu yoktur. Bu nedenle, çalışmaları istenen tempoda yürüte
bilmesi için istikrarlı bir mali kaynağı yoktur. Halen erozyon 
kontrolü ve orman içi mera ıslahı çalışmaları Orman Genel Müdür
lüğünün Katma bütçesinden ayrılan ödeneklerle gerçekleştirilmek- 
tedir. Bütçelerle yeterli ödenek verilemediğinden erozyon kont
rolü yatırımları Orman Genel Müdürlüğünün kendi döner sermaye
sinden ayırdığı kaynakla yapılmaktadır. Orman Genel Müdürlüğü 
kamu iktisadi kuruluşlarına benzeyen bir kuruluş olduğundan, 
çoğu zaman kendi ihtiyaçlarına öncelik verme durumunda kalmakta 
ve Ağaçlandırma ve*Erozyon Kontrolü Genel Müdürlüğüne, bütçede 
ödenek olsa dahi zamanında nakit ayıramamaktadır. Bu yüzden Ağaç
landırma— ve srozyon Kontrolü Genel Müdürlüğü, yurt çapında ye
terli organizasyonu olmasına rağmen, atıl bir durumda kalmakta 
ve görevlerini yeterince yapamamaktadır.

Türkiye'nin ağaçlandırma ve erozyon kontrolü davasını hal
letmek ve bu konuda mevzuat sorununu kesin bir çözüme kavuşturmak 
için, geçen yıllarda kadük olan katma bütçeli, Ağaçlandırma ve
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Erozyon kontrolü Genel Müdürlüğü kanununun bir an önce ya
salaşmasına çalışılması gerekli görülmektedir.

önerilen Tedbirler:
a) Su hakları tasarısının kanunlaşması için çalışsa

lar sonuçlandırılmalıdır.
b) Yararlananların Ödeme gücü ve arazi varlığı gözö- 

nünde tutularak sulama yatırımlarının geri Ödenmesi için a- 
dil ve gerçekçi bir yöntemin bulunması ve tarla içi geliş
tirme hizmetlerinin geri ödeme kapsamına alınması sağlanma
lıdır.

c) Yerüstü ve yeraltı su kaynakları üzerinde kullanna 
haklarını saptamak, su kaynaklarının çeşitli amaçlara gere 
kullanımını planlamak ve özellikle sanayi suyu sağlamak konu
larında ilgili teşkilatlarca müştereken hazırlanacak bir su 
kullanım planına uygun olarak suyun kullanımını belirliyen ya
sa değişikliklerinin yapılması sağlanmalıdır.

d) "Devlet ihale Kanunu" tasarısının kanunlaşması yö
nündeki çalışmalar sonuçlandırılmalıdır.

e) 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye Kanununda program- 
bütçe uygulamasını ve ödenek aktarılmasını güçleştiren hüküm
leri ortadan kaldıracak, hizmetlerin görülmesini çabuklaştı
racak ve kolaylaştıracak değişikliklerin yapılması sağlanma
lıdır.

f) (d) ve (e) parafraflarındaki yasal düzenlemeler 
mümkün olmadığı takdirde toprak ve su kaynaklarının gelişti
rilmesinde görevli kuruluşlara, DevlettSu îşleri Genel Müdür
lüğünde olduğu gibi, 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve iıale 
kanunu ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye kanununun 33. ve 
135. maddeleri hükümleri dışında çalışma olanakları sağlayan 
yasal düzenlemeler yapılmalıdır.

g) Taşkın ve erozyon kontrolü yönünden tedbir alınması 
gereken yukarı havzaların ıslahı için, köklü ve gerçekçi bir 
yaklaşımla planlama, projelendirme ve uygulama olanaklarını 
sağlayacak ve görevli kuruluşlar arasında yetki ve sorualııluk- 
ları belirleyecek, işbirliği ve koordinasyonu düzenleyecek bir 
"Havza Islahı Kanunu" çıkarılmalıdır.

11-136



h) Geçen yıllarda hazırlanan ve fakat kadük olan, Orman 
Bakanlığına bağlı katma büçeli Ağaçlandırma ve Er ^on kontrolü 
Genel Müdürlüğünün kuruluş kanunu tasarısın:n yasalaşmasına ça
lışılmalıdır .

i) Yasa değişikliklerinin yada yeni yasaların yürürlüğe 
konmasının uzunca bir süreyi gerektirdiği gözonüne alınarak, 
yürürlükteki .yasaların verdiği olanaklardan yararlanmak sure
tiyle, ilgili kuruluşlarca çıkarılacak tüzük, yönetmelik ve 
yönergeler ile yapılacak düzenlemelerle mevzuat boşİlıklarının, 
bir ölçüde de olsa doldurulması sağlanmalıdır.

F- İşbirliği:
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, çeşitli 

hizmet kesimlerinde çok geniş ve yaygın çalışma alanlarının bu
lunması, işbirliğine özel bir Önem verilmesini gerektirmektedir.

İşbirliği aşağıda belirtilen üç grupta ele alınabilir:
a) Devlet kuruluşları arasında işbirliği,
b) Devlet ile özel sektör arasında işbirliği,
c) Devlet ile halk arasında işbirliği,
a) Devlet Kuruluşları arasında işbirliği:
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde doğrudan doğ 

rüya hizmet gören kamu kuruluşları Başbakanlığa bağlı ve Tarım 
Reformu Müşteşarlığı ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, Ener
ji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığına, Köy İşleri Bakanlığına, ve orman Bakanlığına bağlı 
bulunmaktadırlar.Yerleşim ve sanayi alanlarının tesbitinde İmar 
ve İskan Bakanlığı ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığıda konunun 
içine girmektedir. Araştırma, eğitim ve öğretim yönünden üniver
sitelerin ilgili fakülteleri konu ile ilgili bulunmaktadırlar.

Kalkınma planlarında ve yıllık icra planlarında belirti
len çeşitli ilke ve tedbirlere rağmen, yukarıda belirtilen Dev- 
3et kuruluşları arasında, bugüne kadar, yeterli ve etkili bir 
işbirliği sağlanamamıştır.

Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili hiz- 
mezlerde izlenecek politikanın tesbiti ve hizmetlerin birbirini 
tamamlayan bir bütün halinde yürütülmesinde bir merkezi otorite

11-13?



ve koordinasyon boşluğu olduğu ortadadır* Danışma niteliğinde 
çeşitli kurul ve komisyonların zaman zaman toplanmaları ortak 
sorunları görüşüp ilgili idarelere tavsiyede bulunmaları, fay
dalı olmakla beraber, bir istişare niteliği taşıdığından yete
rince etkili olamamaktadır.

İşbirliği ihtiyacı, sadece programların uygu1anmasından 
doğan sorunların çözümü ile de ilgili değildir. Araştırma, etüd 
planlama, projelendirme, programlama, uygulama, işletme-bakım 
eğitim ve pazarlama safhalarının tümünde ortak ve tutarlı bir 
politikanın izlenmesi gerekir. Halen kalkınma ve yıllık icra 
planlarında yer alan ilke ve tedbirlerin yeterli olmadığı gö
rülmektedir. Programlama safhasında, fiziki yatırımlarla bera- 
ber, projeden beklenen faydanın sağlanabilmesi için alınması 
gerekli tüm tedbirler de hesaba katılarak, her kuruluşun yapa
cağı işlerin birbiriyle uyumlu ve ayrıntılı olarak protokola 
bağlanması, uygulamanın her safhada yakından izlenip değerlen
dirilmesi, ortaya çıkan dar boğazların zaman kaybedilmeden gi
derilmesi, asgari şart olarak görülmektedir.

İşbirliğinin daha da zorlaşmasını önlemek için, yüksek 
düzeyde yeni örgütlenmelere gitmek yerine (yeni bakanlıklar ve 
müdürlükler kurulması) mevcut kuruluşların yeniden düzenlenmesi 
ya da yeni birimlerin eklenmesi suretiyle sorunun çözümlenmesi
nin uygun olacağı düşünülmektedir.

Merkezde gerekli işbirliğini yeterince sağlamadan taşra
da, uygulayıcı birimler arasında bunun sağlanması imkansızdır.
Merkezde işbirliği ve uyumun sağlanması ve ortaya çıkan sorun-

«iarın yüksek düzeyde çözüme bağlanarak merkezi otorite boşluğu
nun ortadan kaldırılması için, bugünkü örgütlenme gözönünae tu
tularak, bir "Bakanlıklar arası Toprak ve Su Kaynaklarının Ge
liştirilmesini "planlama ve koordinasyon kurulu"nun kurulması 
düşünülebilir. Bu kurulun kuruluşu ve çalışma esasları, toprak 
ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili hizmetlerin özel
likleri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar gözönünde tutularak tesbit 
edilebilir.

Devlet kuruluşları arasında yeterli ve etkili ve işbir
liğinin gerçekleştirilmesi herhalde zorunludur,

Bu gün ülkemizde uygulanan gübre kullanımı aşağıda açık
landığı biçimdedir.
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Sun'i gübre, Zirai Donatım Kurumunca çiftçiye, Teknik 
ziraat Müdürlüğünden alınacak belgeye dayanılar irilmekte
dir. Gübre tavsiyesi;

- Teknik ziraat örgütünce, Gıda-Tarım ve Hayvancılık Ba
kanlığı tarafından bölge ve bitki çeşidi esas alınarak hazırla
nan broşürlere göre;

- Zirai Donatım Kurumu tarafından hazırlanmış bir rehbe
re gorej

- Azot sanayiinin derlediği bilgi ve broşürlere göre;
- T0PRAK5U örgütünün hazırladığı verimlilik haritaları

na ve toprak analiz sonucuna göre;
- Şeker şirketinin, pancar çiftçisine, kendi usullerine 

göre, yapılmaktadır.
Buradan da anlaşılacağı gibi, gübre kullanımında her ku

ruluş kendi usullerine göre çiftçiye değişik gübre tavsiyelerin
de bılunabilmektedir. Bu konuya 1975 yılı icra planında 15 numa
ralı tedbirde yer verilmiş ise de, tedbirde öngörülen hususlar 
yerine getirilmemiştir. Bu konuda ilgili kuruluşlar arasında et
kili bir işbirliğinin sağlanması, verilecek gübrenin miktarı,çe
şidi, zaman ve verilmek şekli tavsiye edilirken yapılan denemek
lerin ve özellikle toprak analizlerinin esas alınması gerekir.

.b) Devlet-Özel sektör işbirliği:
Devlet-özel sektör işbirliği ihtiyacı genellikle müteah- 

hit-idare ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Her iki taratma
da birbirinden şikayetçi olduğu hususlar vardır. Bu yetersiz
lik ve noksanlıklar karşılıklı işbirliği ile asgariye indirile
bilir.

c) Devlet ile Halkın İşbirliği:
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde gerçekleş

tirilen projelerin ve tesislerin halka tanıtılması, benimsetil
mesi, bu tesislerin işletme-bakım ve idamesinde halkın katkısı
nın sağlanması büyük önem taşımaktadır.

Tesislerin tanıtılması ve benimsetilmesinde zaman zaman 
mahalli yöneticilerin ve halkın katılmasıyle yapılacak toplan
tılar, radyo ve özellikle televizyon tarafından yayınlanacak 
özel programlardan yararlanılmalıdır.
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Tesislerden yararlanan halkın kendi aralarında örgüt
lenmeleri ve bu örgütler aracılığı ile tesislerin işletme- 
bakım ve idaresini sağlamaları, en azından tesisleri benimseye
rek onlara sahip çıkmaları teşvik edilmelidir.

Önerilen Tedbirler:
a) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde işbir

liği ve uyumun sağlanması ve ortaya çıkan sorunlar yüksek dü
zeyde çözüme bağlanarak merkezi otorite boşluğunun ortadan kal
dırılması için, bugünkü örgütlenme hesaba katılarak bir "Bakan
lıklar arası Toprak ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesini plan
lama ve Koordinasyon Kurulu"nun ya da Bakanlıklar arası Toprak 
ve Su kaynaklarının Ğeliştirme "Komitesi"nin kurulması sağlanma
lı, bu kurul ya da komitenin kuruluşu, çalışma esasları, toprak 
ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili hizmetlerin özel
likleri ve ortaya çıkan ihtiyaçlar gözönünde tutularak saptan
malıdır.

b) Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinde, gerçek
leştirilen projelerin ve tesislerin halka tanıtılması, benimse
tilmesi, bu tesislerin işletme bakım ve idamesinde halkın kat
kısının sağlanması için radyo ve özellikle televizyondan yayın
lanacak özel programlardan yararlanılmalıdır.

c) Toprak - Su - Gübre - Bitki ilişkileri ve uygun gübre 
kullanımı konularında TOPRAKSU Genel Müdürlüğü çalışmalarını yo
ğunlaştırıp, yaygınlaştırmalı ve sonuçların intikal ettirilme
sinde ilgili kuruluşlarla etkili bir işbirliği yapmalıdır.

8- ULUSLARARASI KARŞILAŞTIRMA

Uluslararası^ su ve toprak kaynaklarının potansiyeli 
kullanış şekli ve geliştirme projelerinin mukayesesi bir çok 
bakımlardan önemlidir. Türkiye’nin diğer devletlerle olan kar
şılaştırılması bugüne kadar nelerin yapıldığını ve nelerin ya
pılması lazım geldiğini ortaya koyar. Gelişmiş ülkelerin pren
siplerinin neler olduğu, bizim ilke ve prensiplerimizin na ol
ması lazım geldiğini tesbit etmek kolaylaşmış olur.

Diğer ülkelerdeki neticelerin bilinmesi ile su ve toprak 
kaynaklarının geliştirilmesinde ne gibi sorunların doğduğu, han- 
ai hataların vaDildığı ortava cıkmıs olur. Avrıca gelişme hızı
mızın hanai seviyede ve niçin bövle olduau bilinerek, ileri de
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yapılacak planlamalara ışık tutulmuş olur,
önemli bir konu olmasına rağmen ze: u u . o’’ u

ne'.enı ile uluslararası istatistikleri elde etmek çok zor ol
muştur. Bundan dolayı istenilen do.' eler bulunamamış ve gereği 
kadar inceleme yapılmamıştır.

ülkelerin farklı doğal şartlara sahip olmaları nedeniy
le bu alanda karşılaştırma yapmak güç olmakla beraber Genel bir 
fikir vermek üzere TABLO 11-66 da Dünyada Toprak Kaynaklarının 
Sulamada Kullanımı, TABLO 11-67 de Çeşitli Ülkelerde Sulama Faa
liyetleri, TABLO 11-68 de Kıtaların Su Dengesi, TABLO 11-69 da 
Yer Küresi Su Dengesi, TABLO 11-70 de Yeraltı suyu Kaynak ve 
Kullanımı Hakkında Bazı Bilgiler çeşitli ülkelerin durumlarına 
göre verilmiştir.

TABLO 11-66 DÜNYADA TOPRAK KAYNAKLARININ SULAMADA KULLANIMI
TARIMSAL ALAN
İşlenebilir
Alan yciy ü

Mer ’ a
Sulanan
Alan

Sulanan
Alanın
Tarımsal
Alana

ı\ı \j-uuu nci;
AVRUPA (SSCB HARÎÇ)145000

\xuuu .n af
91000

\ JLuuu na.1
12774 5.4

ASYA (SSCB HARÎÇ) 463000 5511000 164640 16.9
S.S.C.B. 232609 374700 115000 1.9
AFRÎKA 214000 822000 8929 0.8

KUZEY AMERİKA 271000 362000 27431 4.0

AVUSTURALYA 4 7000 463000 1701 0.3

T O P L A M  1457000 2987000 233637 5.2
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TABLO 11-67. ÇEŞİTLİ ÜLKELERDE SULAMA FAALİYETLERİ (1973)

Ü L K E

Toplam İşlene- 
Saha bilen 
(lOOOHa)Saha

(lOOOHa)

Sulanan
Saha
(lOOOHa)

İşlene
bilir
Alan
Yüzdesi

Sulanan
Alan
Yüzdesi

Sulanan 
Alanın 
İşlenebi
lir Alan 
oranı

BELÇİKA 3051 813 100 27 .6 3.2 11.8
BULGARİSTAN 11091 4516 1001 40.7 9.9 24.3
FRANSA 54703 19101 825 34.9 1.5 4.3
YUNANİSTAN 13194 3631 753 27.5 5.7 20.7
İTALYA 30123 14409 3500 41.1 11.6 29.0
HOLLANDA 3671 848 125 23.3 3.4 14.7
PORTEKİZ 9172 4370 639 47.6 6.9 14.6
İSPANYA 50478 20626 2435 40.8 4.8 11,8
ROMANYA 23750 10506 957 44.2 4.0 9.1
İNGİLTERE 24401 7227 120 29.6 0.5 1.6
YUGOSLAVYA 25580 8173 134 31.9 0.5 1.6
AFGANİSTAN 64750 7980 2900 12.3 4.4 30.5
HİNDİSTAN 326809 164610 38969 50.3 11.9 23.6
İRAN 164800 16727 5251 10.1 3.1 31.3
IRAK 43492 10163 4000 23.3 9 „ 1 39.3
İSRAİL 1400 417 173 ■ 29.7 12.3 41.1
SURİYE 18518 5899 600 31.8 3.2 10.2
TÜRKİYE (1968)77797 26068 1724 33.4 2.2 6.6
TÜRKİYE (1975)77797 27699 2318 35.6 3.0 8.4
MISIR 100145 2852 2852 2ı. 8 2.8 1C0.0
KANADA 997614 43767 627 4.3 0.06 1.4
A.B.D. (1972)936335 192313 21489 20.5 2.2 11.1
S.S.C.B.(1971 ^240220 232609 11500 10.4 0.5 4.9

TABLO 11-68 KIT'ALARIN SU DENGESİ (1956)
(Değerler cm/yıldır.)

KITA Yağış Buharlaşma Akış

AFRİKA 67 51 16
ASYA 61 39 22
AVUSTRALYA 47 41 6
AVRUPA 60 36 24
KUZEY AMERİKA 67 40 27
GÜNEY AMERİKA 135 86 49
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ÎABLO 11-69 .YER KÜRESÎ SU DENGESt (1962) 
(Değerler cm/yil'dır)

YER KÜRE YAĞIŞ BUHARLAŞMA AKIŞ

OKYANUSLAR 112 125 -13
KIT'ALAR 72 41 31
BÜTÜN YERKÜRE 100 100 0

TABLO 11-70 YERALTISUYU KAYNAK VE KULLANIMI HAKKINDA
BAZI BİLGİLER

TÜRKİYE A.B.D. S .S.C .B

KULLANILABİLİR YERALTI SUYU 
REZERVİ (109m3) 9.4 640 250

KULLANILAN YERALTI SUYU 
(109m',/yıl) 3.5 ' 160 14

KULLANILAN YERALTI SUYUNUN
TOPLAM KULLANILAN SUYA ORANI % 20 % 22 % 4

SUNÎ BESLENME (10"m3/yıi) 2 1 (?)

SULAMADA KULLANILAN YERALTI
SUYU ORANI % 66 % 82 % 18

ÎÇMESUYU VE ENDÜSTRİYE AYRILAN
YERALTI SUYU ORANI % 34 % 18 % 82
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Giriş
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ' onularında 

bu güne kadar yapılan işler hakkındaki ayrıntılı bilgi raporun 
ikinci bölümünde verilmiştir» Bu bilgilerin ışığı altında, bun
dan sonra yapılacak işlerin planlanması için yurdumuzun toprak 
ve su kaynaklarının geliştirilmesine olan ihtiyacının neler ol
duğu. * bu bölümde belirtilmiştir. Bu hususu ortaya koymak üzere 
konular ihtiyaç sırasına göre ele alınmak suretiyle izah edil
miştir.

1- Toprak ve Su Muhafazası Tedbirleri İhtiyacı:
Toprak ve su muhafazası çalışmalarının esasını su ve 

rüzgar erozyonunun önlenmesi ile ilgili faaliyetler teşkil eder»
Bu faaliyetler^ toprakta erozyonu durdurmak, sel suları

nın zararlarını önlemek, suyu toprakta muhafaza etmek, toprak 
verimliliğinin devamlılığını sağlamak üzere alman fiziki ve 
kültürel tedbirlerdir.

TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce yapılan Türkiye geliştirilmiş 
toprak haritası etüdlerine göre., ülkemiz arazilerinde su erozyo
nuna maruz kalan alan 57.148,886 hektar, rüzgar erozyonunun ha
kim olduğu alan ise 465.913 hektardır.

İşlenerek tarıma uygun arazilerde su ve rüzgar erozyonuna 
maruz kalan alanlar 15,859.455 hektar su erozyonu, 330»158 hek
tar arazide de rüzgar erozyonu vardır.

A- Erozyonu Doğuran Sebepler:
ülkemiz topraklarının topoğrafik konumu ve iklim du
rumu »
Arazilerin yanlış olarak kullanılması,
Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi konularında 
çiftçilerin tarım kültürlerinden yoksun olmaları ve 
meyilli arazilerde tedbir alınmadan tarım yapmaları, 
Nadas sisteminin yanlış uygulanması,
Münavebe sistemine yer verilmemiş olması,

- Çiftlik gübresinin israf edilerek yakacak madde olarak 
kullanılması,
Tarım makinalarının seçimindeki hatalar,
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- Arazilerin parçalı ve dağınık oluşu,
- Çayır-Mer’a sahaları ve bunların kapasiteleri dışında 

kullanılması,
- Ormanların tahrip edilmesi,
- Çiftçilerin örf ve adetleri ile ilgili hususlar,
- Tarımsal faaliyetlerde bulunan nüfusun diğer çalışma 

alanlarına aktarılmaması,
- Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi konularında

ki yatırım projelerinin geniş kapsamlı olarak ele alın
mayışı ,

B- İşlemeye Elverişli ve İşlemeye Elverişli Olmayan Ara
zilerde Toprak ve Su Muhafazası İhtiyacı:

TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafından yapılan Türkiye geliş 
tirilmiş toprak haritası etüdlerine göre işlenerek tarıma uygım 
araziler ile işlemeye elverişli olmayan arazilerdeki erozyon so
runu aşağıda belirlenen şekildedir.

İşlemeye elverişli arazilerde toprak ve su muhafazası 
sorunları:

Sorunun şiddeti
-Hafif erozyon 
-Orta erozyon 
-şiddetli erozyon 
-Çok şiddetli 
erozyon

TOPLAM:

Su
Erozyonuna
Uğrayan
Alan
(Hektar)___

1 3.7 8 0 . 2 6 0
2.0 7 7 . 2 6 5

1 . 9 3 0

Rüzgar
Erozyonu
Alanı
(Hektar)
1 5 9 . 2 5 9
1 6 8 . 4 6 0

2 . 4 3 9

3 3 0 . 1 5 8

Toplam
Alan
(Hektar)

1 5 9 . 2 5 9
1 3.9 4 8 . 7 2 0

2.0 7 9 . 7 0 4

1 . 9 3 0

1 6.1 8 9 . 6 1 31 5.8 5 9 . 4 5 5

İşlemeye elverişli olmayan arazilerde toprak ve su muha
fazası sorunları:

Sorunun şiddeti 
-Hafif erozyon 
-Orta erozyon

Su
Erozyonuna
Uğrayan
Alan
(Hektar)

1.8 1 2 . 4 9 0

Rüzgar
erozyonu
Alanı
(Hektar)

6 . 4 0 5
6 2 . 5 8 1

Toplam 
Alan 
(Hektar)
6 . 4 0 5  

1 8 7 5 0 7 1
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-Şiddetli erozyon 26 527 668 61 946 26 589 614
Çok şiddetli " 13 219 273 4 823 13 244 096

TOPLAM 41 559 431 135 755 4 .35 186

C- Türkiye’de İşlenen, Çayır-Mer ' a; Orman-Funda ve 
Çalılık Arazilerdeki Toprak ve Su Muhafazası So
runları s

Ülkemizde işlenen, çayır-mer*a ve orman-funda-çal ılık 
arazilerdeki toprak ve su muhafazası sorunlarının kapsamları 
aşağıda belirtildiği gibidir.

Hektar
- Türkiye'de işlenen arazilerde

toprak ve su muhafazası sorunları 20 179 963
-Türkiye'de çayır-mer'a arazilerinde

toprak ve su muhafazası sorunları 19 818 715
- Türkiye'de orman-funda ve çalılık

arazilerde toprak ve su muhafazası 23 362 612
sorunları

TOPLAM 63 361 290
D- Memleketimizde toprak muhafaza konusunda bugüne kadar 

yapılan çalışmalar ile yurt ihtiyacı ve bu ihtiyacın giderilme
si için alınacak tedbirlerin toplam maliyetleri:

Memleketimizde kamu sektörünce (Ağaçlandırma ve Erozyon 
Kontrol Genel Müdürlüğü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, TOP- 
RAKSU Genel Müdürlüğü) Toprak ve su muhafazası konularında bu 
güne kadar 414 656 hektar bir alanda gerekli çalışmalar yapıl
mıştır..

Halihazır duruma göre ülkemizde işlenen, çayır-mer'a, 
orman-funda ve çalılık arazilerde su ve rüzgar erozyonunun ön
lenmesi için alınacak tedbirler (muhtelif tip teraslar, gübre
leme, tesviye eğrili sürüm-ekim-dikim, bitki artıklı. tarım, 
otlu su ydu, çevirme kanalı, rüzgar erozyonunu önleyici tedbir
ler, mer'a muhafazası ve amenejmanı, yandere ıslahı, tersip 
bentleri, sel kapanları, göletler ve rezervuarlar) için ihtiyaç 
olan tahmini ödenek miktarı şöyledir.
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Miktarı
(Hektar)

20 093 000
- İşlenen arazilerde 

toprak ve su muhafazası 
ihtiyacı

- Çayır-mer9a arazilerin
de toprak ve su muhafa- 19 818 715 
zası ihtiyacı

- Orman-funda ve çalılık 
arazilerde toprak ve su 23 259 000 
muhafazası ihtiyacı

Hektara
Maliyet
(TL)

5 000

4 000

10 000

TOPLAM 63 170 715

Toplan 
maliyet 
(Mi İyen) 

(TL)

100 465

79.275

232 590

412 330
E- Toprak ve Su muhafazası konularında uzun dönem 

gelişme hedefleri (1978-1997)

Üçüncü Beş yıllık Kalkınma planının toprak ve su kaynak
larının uzun dönemde gelişme hedefleri kısmında büyük ve küçük taş
kın tesisleri ile Üçüncü plan döneminde 155,000 hektar, dördüne! 
plan döneminde 103,000 hektar, 3eşinci plan döneminde 100 000 hek- 
tarlık bir alanın taşkından korunması, daha sonraki plan dönemlerinde 
genellikle küçük taşkın konularına ağırlık verilmesi öngörülmüştür.

Toprak koruma ve havza düzenlenmesi konusunda âadece Üçün
cü Beş Yıllık Kalkınma Planı dönemi için 98,000 hektar olarak bir 
hedef verilmiştir, Diğer plan dönemleri için herhangi bir hedef ve
rilmemiştir .

Toprak muhafazası konusunda uzun dönem gelişme hedefleri: 
Plan Dönemi Saha (Hektar)

- Dördüncü Plan dönemi (1978-1982)
- Beşinci plan dönemi (1983-1987)
- Altıncı plan dönemi (1988-1992)
- Yedinci plan dönemi (1993-1997)

600 000 
675 000 
765 000 
860 000

2900 000TOPLAM
Taşkın kontrolü konusunda uzun dönem gelişme Hedefleri:

Plan Dönemi
- Dördüncü plan dönemi (1978-1982)
- Beşinci plan dönemi (1983-1987)
- Altıncı plan dönemi (1988-1992)
- Yedinci plan dönemi (1993-1997)

TOPLAM

Saha (Hektar) 
120 000 
140 000 
160 000 
180 000
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2. Sulama
Giriş

Su kaynakları ils ilgili konuların geniş çapta etüdünün 
yapılabilmesini temin etmek üzere ülkemiz 26 su toplama havzam 
sına ayrılmıştır.

Bu 26 su toplama havzasının her birinde hesaplanan or
talama yağışa göre, yurdumuzda yıllık yağış ortalaması 679 mm 
olmaktadır.

Ülkemizdeki yağışların mevsimlik ve coğrafi dağılışında
ki düzensizlikler nedeni ile tarım arazilerimizin % 90 m dan faz
lası tenebbüt mevsimi içerisinde yeteri kadar yağış alamamaktadır 
Sulandığı takdirde sebze3 meyve ve endüstri bitkilerinin yetiş
tirilmesinin mümkün olduğu yerlerde nadas yapılarak hububat ye
tiştirilmekte ve yetiştirilen hububatında verimi düşük olmakta
dır #

ülkemizde yıllık 679 mm, olan yağış ortalamasının tekabül 
ettiği su potansiyeli 519,7 milyar m*tür# Bu miktarın akış hali-3ne geçen kısmı 245 mm, veya takribem 181 milyar m tür.

Ülkemiz için ortalama akış kat sayısı 0,36 dır. Yani ya
ğışlarla yeryüzüne düşen suyun % 64 ü buharlaşma ve bitkisel 
terleme v.s# gibi sebeplerle yer üstü akışı haline geçememekte
dir . !

Yılda, ortalama 181 milyar rn'' olan akarsularımızın tamamı
nı kullanmak teknik yönden imkansızdır. Bu akarsuların bir mik
tarının komşu memleketlerin hak ve ihtiyaçlarının karşılanması 
için bırakılması, suların kirlenmesinin önlenmesi, balık haya
tının korunması ve nehir nakliyatına imkan verilmesi için bir 
miktar suyun da devamlı olarak nehir yataklarına verilmesi gerek
mektedir, Diğer taraftan bazı havzalarda topoğrafik ve jeolojik 
şartlar baraj inşa ederek suların depolanması ve ihtiyaca göre 
tüketici maksatlarla kullanılmasına iîtıkân vermiyebilmektedir,
Bu sebeple tüketici maksatlarla kullanılmayan suların yılda or- 
taJ^araa 86 milyar mJ olacağı tahmin edilmektedir.

Netice olarak ülkemizde akar sulardan tüketici maksatlar
la kullanılan miktar 95 milyar m olarak kabul edilebilir.

ülkemizdeki yeraltı su kaynaklarımızın durumuna gelince; 
yeraltı sularımız potansiyelini tespit etrnek maksadıyla,  bugüne

II1-5
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)



kadar yapılmış bulunan etüdlere göre tespit edilen kullanılabilir
3yeraltı suyu potansiyeli miktarı 9.4 milyar m tür.

TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce yapılmış olan Türkiye gelişti
rilmiş toprak haritası etüdlerine göre ülkemizde topoğrafik yapı 
ve toprak özellikleri itibariyle 25 305 000 hektar arazi sulama
ya elverişlidir. (12 dahil yüzde 12 meyile kadar)

Ancak su toplama havzalarının su miktarları göz önüne alın
dığı takdirde ekseri hallerde suyun olduğu yerde sulamaya elveriş
li arazinin olmayışı, sulamaya elverişli geniş arazilerin bulundu
ğu yerlerde de yeterli su kaynağının bulunmayışı (Proje ekonomisi 
dikkate alındığında) nedeniyle sulanabilecek arazi miktarı 6.9 
milyon hektar olmaktadır.

A- Ülkemizde bugüne kadar sulamaya açılan alanlar ile yurt 
ihtiyacı ve bu ihtiyacın giderilmesi yönünde yapılacak çalışmala
rın toplam maliyetleri:

Ülkemizde kamu sektörünce 3- Beş Yıllık plan dönemi sonuna 
kadar sulamaya açılan alanların miktarı 1 518 388 hektardır. Bu 
miktar sulanabilecek arazinin % 22 sini teşkil etmektedir.

Halen 5 386 612 hektar alanın sulama suyuna kavuşturula
bilmesi için gerekli tesislerin yapılması gerekmektedir.

Ülkemizde sulama suyuna ihtiyaç gösteren alanların sulama 
suyuna kavuşturulabilmesi için sarfı gereken ödenek miktarını 
şöylece belirtmek mümkün olabilmektedir:

Bir hektar arazinin (Büyük ve küçük sulama tesisleri ile) 
sulanabilmesi için yapılacak masrafın ortalama olarak 70 000 -TL 
kabulü ile yukarıda belirlenen 5 386 612 hektar arazinin sulana
bilmesini temin etmek üzere 377 milyar liraya ihtiyaç vardır.

B- Sulama konusunda uzun dönem gelişme hedefleri:
Birinci Beş Yıllık Kalkınma planı döneminde 515 000 hek

tar, İkinci Beş Yıllık Kalkınma Planı döneminde ise 540 767 hek
tar alanın sulamaya açılması öngörülmüştür.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma planının toprak ve su kaynak
larının uzun dönemde gelişme hedefleri kısmındaj üçüncü beş yıl
lık kalkınma planı döneminde büyük ve küçük sulamalarla 650 0G0 
hektar, Dördüncü plan döneminde (1978-1982) 680 000 hektar, Be
şinci Plan döneminde (1983-1987) 800 000 hektar, altıncı plan 
döneminde (1988-1992) 1 000 000 hektar, 1993-1995 döneminde ise 
500 000 hektarlık alanda sulama şebekelerinin tamamlanması ön
görülmüştür .
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Sulama Konusunda Uzun Dönem Gelişme 'ede •
Plan Dönemi________________Sana (Hektar)__________________
- Dördüncü plan dönemi 850.000 

(1978-1982)
- Beşinci plan Dönemi 1 000 000

(1983-1987)
- Altıncı plan Dönemi 1 200 000

(1988-1992)
- Yedinci plan Dönemi 1 450 000

(1993-1997) ______________ _
TOPLAM 4 500 000

3- Tarla içi Geliştirme Hizmetleri:
G i r i ş :

Devletçe ikmal edilmiş büyük sulama şebekelerinde sulama 
randımanı düşüktür. Bu radıman düşüklüğünün giderilmesi için, 
şebekelerde planlanan sahanın tamamının sulanması, birim saha
dan elde edilen verimin arttırılması için arazinin tesviyesi, • 

tarla içi drenajı, işletme bünyesinin ıslahı, tarla yolları gi- 
ü işlem ve hizmetlerle arazinin modern sulu ziraatın uygulanabi
leceği hale getirilmesi ve çiftçilerin eğitilmelerini gerektir
mektedir. Bu hizmetler topluluğuna tarla içi geliştirme çalışma
ları denilmektedir.

Büyük sulama şebekeleri genellikle tarımsal potansiyeli 
yüksek ovalarda yer almaktadır, Bu ovalarda evvelce yapılmış 
büyük yatırımlardan istenilen randıman ve faydanın temin edil
mesi tarla içi geliştirme hizmetlerinin ifa edilmesini zorunlu 
kılmaktadır.

Ülkemizde bugüne kadar Devletçe sulamaya açılan 1 513 388 
hektar alanın ancak 190 044 hektarlık kısmında tarla içi geliş
tirme hizmetleri yapılmıştır.

A- ülkemizde bugüne kadar sulamaya açılan alanda ifa edi
len tarla içi geliştirme hizmetleri ile yurt ihtiyacı 
ve bu ihtiyacın giderilmesi yönünde yapılacak çalışma
ların top1am maliyetleri:
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Yurdumuzda kamu sektörünce sulamaya açılmış alanların 
ancak 190 044 hektarlık kısmına tarla için geliştirme hizmet
leri götürülebilmiştir. Halen devletçe sulamaya açılmış alan
ların 1 323 344 hektarlık kısmı tarla içi geliştirme hizmet
lerinden yoksun bulunmaktadır.

Yurdumuzun tarla içi geliştirme hizmetlerine olan 
ihtiyacını iki kısımda belirtmek faydalı olacaktır.

a) Halen sulamaya açılan sulama şebekelerinin tarla 
içi geliştirme hizmetlerine olan ihtiyacı,

b) Tarım arazilerinin teknik ve ekonomik yönden sula
maya müsait alanları için gelecekte inşa edilecek sulama şe
bekelerinin tarla içi geliştirme hizmetlerine olan ihtiyacı,

a) Ülkemizde sulamaya açılan alan 1 513 388 hektardır. 
Sulamaya açılan bu alanın ancak 190 044 hektarlık kısmına 
tarla içi geliştirme hizmetleri götürülmüştür. Sulamaya açı
lan sulama şebekelerinde halen 1 323 344 hektarlık bir alan 
tarla içi geliştirme hizmetlerinden yoksundur.

b) Ülkemizdeki 25.3 milyon hektar arazinin ancak 6.9 
milyon hektarı ekonomik olarak sulanabilecek durumdadır. Bu 
arazinin 1 513 388 hektarı sulamaya açılmıştır. Halen 5 386 612 
hektarlık bir alan sulama suyu beklemektedir.

Yurdumuzda halen sulama açılan ve gelecekte sulamaya 
açılacak 6 709 956 hektarlık bir alanın tarla içi geliştirme 
hizmetlerine ihtiyacı bulunmaktadır.

Bir hektarlık alanda tarla içi geliştirme hizmetleri (Ara
zi tesviyesi, yüzey tahliye ve grup tarla'yolları, tarla içi dre
najı, arazi toplulaştırması, çiftçinin sulu ziraat şartlarında 
eğitilmesi)nin yerine getirilebilmesi için yapılacak çalışmala
rın ortalama masrafı hektara 14 000 lira hesabı ile 93 939 384 000 
liradır.

B- Tarla içi Geliştirme Hizmetleri Konusunda uzun dönem 
Gelişme hedefleri:

Birinci ve İkinci Beş yıllık kalkınma planlarında tarla 
içi geliştirme hizmetleri konusunda bir hedef verilmemiştir.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma planının toprak ve su kaynak
larının uzun dönemde gelişme hedefleri kısmında^ Üçüncü Beş yıl
lık Kalkınma planı döneminde 285 000 hektar, Dördüncü plan döne
minde 500 000 hektarlık bir alanda tarla içi geliştirme hizmetle
rinin yapılması öngörülmü^ür.
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Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri için Uzun Dönem 
Gelişme Hedefleri

Plan Dönemi______  Saha (Hektar)
- Dördüncü Plan Dönemi 

(1978-1982)
- Beşinci Plan Dönemi

(1983-1987)
- Altıncı Plan Dönemi 

(1988-1992)
- Yedinci plan Dönemi 

(1993-1997)
TOPLAM 2 675 000

4- Bataklık Kurutulması, Drenaj ve Toprak Islahı:
Giriş:

TOPRAKSU Genel Müdürlüğünce yapılan Türkiye Gelişti
rilmiş Toprak Haritası etüdlerine göre ülkemizde 48 521 hek
tar sazlık—bataklık, 1 689 358 hektar kifayetsiz drenajlı,
776 312 hektar fena drenajlı, 283 381 hektar bozuk drenajlı,
26 064 hektar aşırı drenajlı 613 630 hektar hafif tuzlu,
494 603 hektar tuzlu 8641 hektar alkali, 125 863 hektar ha
fif tuzlu alkali, 270 908 hektar tuzlu alkali alan bulunduğu 
tesbit edilmiştir.

A) ülkemizde bugüne kadar bataklık kurutulması, drenaj 
ve toprak ıslahı konularında yapılan çalışmalar ile yurt ihti
yacı ve bu ihtiyaçların giderilmesi yönünden yapılacak çalış
maların toplam maliyetleri;

Ülkemizde kamu sektörlerince bugüne kadar kurutulan 
bataklıkların adedi 95 tir. Bu bataklıkların kurutulması 
ile kazanılan arazi miktarı 119390 hektardır.

Drenaj ve Toprak Islahı konularında bugüne kadar 
çalışma yapılan alan ise 122 820 hektardır.

Ülkemizde mevcut bataklıkların kurutulması ve 
4 165 347 hektarlık bir alanda drenaj ve toprak ıslahı ile 
ilgili çalışmaların yapılması gerekmektedir.

550 000 

625.000

700 000 

800 000



ülkemizde mevcut bataklıkların kurutulması için yakla
şık olarak 300 milyon liraya ihtiyaç bulunmaktadır. Islak, Tuz
lu ve alkali sahaların ıslahı için (Hektara ortalama 3200 TL)
13 331 200 000 TL.ya ihtiyaç vardır.

B) Bataklık kurutulması, Drenaj ve Toprak Islahı konu
larında Uzun Dönem Gelişme Hedefleri :

Birinci Beş Yıllık Kalkınma Piyanı döneminde bataklık 
kurutulması, drenaj ve toprak ıslahı konularında herhangibir 
hedef verilmemiştir.

bataklık kurutulması ve ıslahı ile, geçen yıllarda kurutulmuş 
olan bir çok bataklık alanların ıslah edilerek üretime açıİma- 
sı öngörülmüştür.

Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Plânının toprak ve su kay
naklarının uzun dönem gelişme hedefleri kısmında Drenaj ve 
kurutma konusunda 101 C0Ö hektarlık bir sahada gerekli çalış
maların yapılması öngörülmüş ısede 1995 yılına kadar olan süre 
içinde herhangibir hedef verilmemiştir.

Bataklık kurutulması, drenaj ve toprak ıslahı konularında 
uzun dönem gelişme hedefleri :

P i ân Dönemi ________________ Saha (Hektar)_________________
- Dördüncü Plân Dönemi 1.50 000

ÎKinci Beş Yıllık Kalkınma Plânında 25 000 hektar

(1978-1982)
-Beşinci Plân Dönemi 
(1983-1987)
-Altıncı Plân Dönemi 
(1988-1992)
-Yedince Plân Dönemi 
(1993-1997) TOPLAM

185.000

215 000

250 000
800.000
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5. îçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini :
İçme, kullanma ve endüstri suyu temini konusunda

yurt ihtiyaçları ve uzun vadeli gelişme hedefleri ilgili özel 
ihtisas komisyonu raporunda verildiği cihetle burada ayrıca 
değinilmemiştir.

6. Su ve Toprak Kirlenmesinin önlenmesi :
Su ve toprak kirlenmesinin vüsati hakkında henüz

tam bir değerlendirme yapılmamıştır. Esasen kirlenme olayı 
zamanla ortaya çıkan ve tedbir alınmadığı takdirde gelişen 
ve genişleyen bir problemdir. Bu konuda ilgili özel ihtisas 
komisyonu raporunda gerekli bilgiler verilmiş bulunduğundan 
ayrıntılara girilmemiştir.

7. Ulaştırma, Balıkçılık ve Mesire Yeri Temini :
Ulaştırma ve balıkçılık konusu, su kaynaklarının

geliştirilmesinde gözönüne alınması gereken hususlardır. An
cak bunlarında sıhhatli bir şekilde kapsamını saptamak bugün
kü verilerle mümkün değildir. Ayrıca konular diğer özel ihti
sas komisyonlarının inceleme alanına girmektedir.

Mesire yeri ihtiyacının karşılanması birçok veçheleri 
olan bir konudur. Burada kısaca, su kaynaklarının geliştiril
mesi için DSÎ'ce yapılan çalışmaların ışığı altında konuya 
değinilmiştir.

Mesire yeri temininde, topyekün yurt ihtiyacının mik
tarını belirtmek mümkün olamamıştır. Ancak 4. Beş Yıllık Kal
kınma Plânı Döneminde, ihtiyacın gelişen temposuna uygun biçim
de tahminen 138 000 000 Tl. nın sarfedileceği düşünülmektedir. 
Bilhassa kentleşmenin büyük hızla artması sebebiyle, kentlerde 
yaşayan halkın dinlenme ve eğlenme ihtiyacını sağlamak üzere 
mesire yeri temini her yönden üzerinde önemle durulması gereken 
bir konudur.
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Yılı
ödenek ihtiyacı 

(1000 TL)
1978
1979
1980
1981
1982

?OPLAM

20,000
23.000
27.000
32.000
36.000

138.000

Dördüncü Beş yıllık Kalkınma Planı döneminde; toprak 
uıhafaza ve havza ıslahı, taşkın kontrolü, sulama, tarla içi 
geliştirme, drenaj ve toprak ıslahı ve mesire yeri temini çalış- 
laları için saptanan hedeflere ulaşmak için toplam 72 378 000 000 
'L. lık yatırım yapılması gerekmektedir.
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BÖLÜM IV. DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI 
YATIRIM HEDEFLERİ

Toprak ve Su Kaynaklarinin Geliştirilmesi konularında
(toprak muhafaza, taşkın, sulama, tarla içi geliştirme^drenaj 
ve toprak ıslahı) yurt ihtiyacının ne olduğu ve hu ihtiyaçla
rın karşılanması bakımından alınacak tedbirlerin maliyetleri 
hakkında gerekli bilgi raporun yurt ihtiyaçları ve uzun vade
li gelişme hedefleri bölümünde verilmiştir. Bu rakamlar ülke
mizin toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgili 
olarak büyük sorunlarla karşı karşıya olduğunu göstermektedir.

Birinci, ikinci, üçüncü Beş Yıllık Kalkınma planların
da verilen hedefler ile her plan döneminde yapılan çalışmalar 
ve yurt ihtiyaçları ayrıca Dördüncü Beş yıllık kalkınma planı 
döneminde izlenecek politika ve tedbirlerde dikkate alınmak 
suretiyle Dördüncü Beş Yıllık plan, için hedefler aşağıda belir
tilen şekilde tesbit edilmiştir.

A- Toprak Muhafaza ve Havza ıslahına ait Dördüncü Beş 
Yıllık Kalkınma Planı Hedefleri:

Yılı Alan (Hektar) Ödenek ihtiyacı 
(1000 TL)

1978
1979
1980
1981
1982

90.000
105.000
120.000
135.000
150.000

575.000
675.000
300.000
925.000

1 025.000
TOPLAM 600.000 4.000.000

B- Taşkın Kontroluııa ait Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma

(1000 TL)
1978
1979
1980

20.000
20.000
25.000

80.000
80.000

100.000



1981
1982

25.000
30.000

100.000
120.000

TOPLAM 120.000 480.000
C- Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı sulama hedefleri
Yılı Alan Hektar Ödenek ihtiyacı 

(100ÇTL)

TOPLAM

1978 130.000 9 100 000
1979 150.000 10.500.000
1980 170.000 11.900.000
1981 190.000 13.300.000
1982__ --Zig^ggg^

850.000 59.500.000
D- Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma planı tarla içi 

Geliştirme hedefleri:
Yılı

1978
1979
1980
1981
1982

TOPLAM

Alan Hektar

100.000
105.000
110.000
115.000
120.000
550.000

Ödenek ihtiyacı 
(1000 TL)
1.400.000
1.470.000
1.540.000
1.610.000 
1.680.000
7 .700,000

E- Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma planı drenaj ve 
Toprak ıslahı hedefleri:

Yılı

1978
1979
1980
1981
1982

TOPLAM

Alan hektar

25.000
30.000
35.000
40.000
45.000 
175.000

Ödenek ihtiyacı 
(1000 TL)

80.000 
96.000 
112.000 
128.000
144.000
560.000

F- Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı mesire yeri temin: 
hedefleri:
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BÖLÜM: SAĞLANAN VE SAĞLANACAK FAYDALAR
"Toprak ve Su Kaynaklarına şimdiye kadar yapılan 

ve yapılacak olan yatırımların milli ekonomiye katkıları yö
nünden"

Toprak ve Su kaynaklarının geliştirilmesi amacıyla yapı
lan yatırımlar, bilindiği gibi Tarım sektörünün temel alt 
yapısını oluşturmaktadır. Tarım sektörünün^ gerek ülke nüfu
sunun büyük bir kısmının bu sektörde iştigal etmiş olması, 
gerekse bu sektör üretiminin endüstriye ham madde temini, 
ülke nüfusunun beslenmesindeki etkinliği yanında ihracatta
ki büyük rolü nedeniyle milli ekonomideki önemi planlı dönem 
öncesinde olduğu gibi planlı dönemde de devam etmektedir.

Gayrisafi milli hasıla 1971 yılında 1963 yılına göre 
% 65 oranında artmış bulunmaktadır. Tarım sektörünün milli 
gelirdeki payı aynı dönemde % 41.2 den % 28.1 e düşmüştür.
1975 yılı itibariyle Tarım sektörünün Milli gelir içindeki 
payı plan hedeflerine uygun olarak düşmeye devam ederek %
25.6 (x) olmuştur. Ancak Tarım sektörünün milli gelir için
deki payı azalmakla beraber tarımsal üretimin değeri mutlak .

»

olarak artış göstermektedir.
Bu bölümde Toprak ve Su kaynaklarına yapılan yatırımla

rın Tarım, enerji ve hizmetler sektörlerindeki birincil fay
daları planlı dönem öncesi ve planlı dönem olmak üzere iki 
ana grupta incelenmiştir.

1. Planlı Dönem Öncesi:
1.1. Planlı Dönem öncesinde Toprak ve Su Kaynaklarına 

Yapılan yatırımlar:
Bu dönemde, DSÎ, Gn. Md. lüğü tarafından (1937- 

1962) 4 109 917 000 TL, TOPRAKSU Gn.MD. lügünce ise (1956-1962)
25 850 000 TL olmak üzere toplam 4 135 7-CZ^Û^ TL yatırım ya
pılmıştır. Bu yatırımın 1963 yılında Toprak ve Su kaynakları
na yapılan yatırımların dağılımı esas alındığında yatırım ka
lemleri olarakj 1 421 621 000 TL sı büyük su işlerine,224 359 000 
TL.sı müteferrik su işlerine^l 073 510 000 TL sı satın alma
lara, 331 259 000 TL sı personel ve 1 085 018 000 TL sı ise 
diğer yatırımlar olarak tahmin edilmiştir. Yatırımlarla ilgili 
ayrıntılı bilgi Tablo V-l de verilmiştir.
(x) DÎE1 den alınmıştır.

-■ V-l



TABLO : V-l DSÎ-TOPRAKSÜ PLANLI DÖNEM ÖNCESÎ 
YATIRIM BÜTÇELERİ 

(1000 TL.)
YATIRIM BÜTÇELERİ

BÜYÜKSU
İŞLERİ

MÜTEFERRİK 
SU İŞLERİ

DÎĞEF!italar 1 DSİ rOPRAKSU
SATINALMA PERSONEL

AATj 2 401
• ; j 8 5 351
] ’j 7 9 7 720
19 4 0 7 625

j 941 ! 8 810
1942 10 094

19 4 3 13 387
1344 12 208

ı n a c 7 992
1 9 4 6

j
15 324

1947 15 075
] 9 4 8 15 735

1949 23 891
1950I 21 052
1951 38 449
1952 63 316
1953 İ 88 294
1954 129 024
1955 192 263
1956 252 586 200
1957 403 589 500 r

1958 425 554 750
1959 551 000 1 600
1960 560 746 2 800
1961 567 130 6 500
1962 671 301 13 500

TOPLAM 4 109 917 25 850

GEN.TOP. 4 135 767 1 421 621 224 359 1 073 510 331 259 1 08

x- 1963 yılı yatırımları temel olanarak dağıtılmıştır.
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1.2. Planlı Dönem Öncesinde Toprak ve Su Kaynakla
rından Sağlanan Faydalar (x)
Bu dönemde DSÎ’ce 264 195 Ha. TOPRAKSU tarafın

dan ise 11 524 Ha. alan olmak üzere toplam 275 449 Ha. alan 
sulamaya açılmış ve 149 527 Ha. ilan fiilen sulanmıştır. Plan
lı dönem öncesinde sulamaların durumu ayrıntılı olarak Tablo 
V-2 de verilmiştir.

Planlı dönem öncesi, inşaatı DSÎ.ce gerçekleştirilen 
6 adet hidroelektrik santralından (Girlevik, Durucasu, Kemer 
Hirfanlı, Demirköprü ve Seyhan) 1962 yılında 603 774 000 kWh 
enerji üretilmiştir.

2. Planlı Dönem:
A. I. Beş Yıllık Plan Dönemi (1963-1967)
A.l. I. Beş Yıllık Plan Döneminde Toprak ve Su 

Kaynaklarına Yapılan Yatırımlar
Bu dönemde, Toprak ve Su Kaynaklarına yatırım 

yılı fiatları itibariyle DSÎ.ce 5 509 883 000 TL ve TOPRAKSU 
tarafından ise 1 075 228 000 TL olmak üzere toplam 6 585 111 000 TL 
yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 5 166 700 000 TL sı (% 78.46) 
tarım sektörüne, 1 406 911 000 TL sı hizmetler sektörüne yapıl
mıştır. Yatırımların sektörler ve yatırım kalemleri olarak dağı
lımları yıllar itibariyle DSÎ ve Topraksu için ayrı ayrı tablo 
V-3 de ayrıntılı olarak verilmiştir.

(x) NOT: Toprak ve Su kaynaklarına yapılan yatırımlardan sağla
nan faydanın milli ekonomiye parasal katkıları II. Beş 
yıllık plan döneminden itibaren verilmiştir.
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TABLO V-2 DSİ-TOPRAKSU 
SULAMA İŞLETMELERİ DURUMU

PLANLI DÖNEM ÖNCESİ 
(1937 - 1962)

ÜNİTE

1i . -

TOPLAM HA.

TARİFE İÇİ (x) TARİFE DIŞI (xx)

BÜYÜKSU HA. KÜÇÜKSU HA. BÜYÜKSU HA. KÜÇÜKSU HA.
AÇILAN
SAHA

FİİLEN
SULANAN

AÇILAN SULANAN AÇILAN SULANAN AÇILAN SULANAN AÇILAN SULANAN

DSİ 264 195 143 417 222 967 . 121 004 4 168 2 239 - - 37 060 20 124
TOP.SU1 11 254 6 110 - - - - - - 11 254 6 110

TOPLAM 275 449 149 527 222 967 121 004 4 168 2 289 - _ 48 314 26 234

(x) DSİ.ce inşa edilen ve işletmesi yapilan.
(xx)-DSİ. ve TOPRAKSU*CA inşa edilen halk, resmi kuruluş, kooperatif ve birliklerce işletilen sulamalar.
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TABLO: V-3. DSÎ-TOPRAKSU YATIRIMLARI, PLANLI DÖNEM (1963-1967)
(1000 TL)

I.
 B

EŞ
 Y

IL
LI

K 
PL

AN
 

(1
96

3-
19

67
)

DS
İ.

SEKTÖR TOPLAM Büyüksu
İşleri

Müteferrik 
Su işleri Satmalına Personel Diğerler ;i

TARIM SEKTÖRÜ 4 091 472 1 936 065 197 809 559 077 528 068 8 1 0  4 5 3

ENERJİ SEKTÖRÜ 1 406 911 1 220 894 - 34 574 119 233 3  2  2 .  3

HİZMETLER SEKTÖRÜ 

TOPLAM

11 500 

5 50° 883

11 500 

3 228 459 197 809 593 651
;

6 4 7  3 0 1 8 4 2  6 8 î

TO
P.

.
su TARIM SEKTÖRÜ .1 075 228 - 824 761 58 123 1 9 2  3 4 4

..... _________
-

TARIM SEKTÖRÜ 5 166 700 1 996 065 1 022 570 617 200
j

720 412 8 1 0  4 5 3
GENEL TOPLAN ENERJİ SEKTÖRÜ 1 406 911 1 220 894 - 34 574 119 233 3 2  210

HİZMETLER SEKTÖRÜ 11 500 11 500 — — - —

TOPLAM 6 585 111 3 228 459 1 022 570 651 774 839 645
i 8 4 2  6 6  3

V-5
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>4.2. I. Beş Yıllık P1 an Döneminde Toprak ve Su Kaynaklarırv- 
dan sağlanan Faydalar:
Bu dönemde 1967 yılı sonu itibariyle DSÎ'ce 447 364 

Ha.^TOPRAKSU tarafından ise 147 339 Ha. olmak üzere toplam 
594 703 Ha. alan sulamaya açılmış ve 329 901 Ha. alan fiilen su
lanmıştır. I. Beş Yıllık Plan Döneminde DSÎ -TOPRAKSU sulamala
rının yıllar itibariyle durumu ayrıntılı olarak Tablo V-4 de ve
rilmiştir .

Aynı dönemde (1967 sonu itibariyle) inşaatı DSÎ'ce gerçek
leştirilen 11 adet. HES. den (Girlevik, Durucasu, Kemer, Hirfanlı 
Demirköprü, Seyhan, Kernek, Silifke, Kiti, Almus, Kesikköprü)
1 293 492 000 kWh enerji üretilmiştir.

Bu dönem sonunda (1967 yılı itibariyle) kurutularak kaza
nılan tarım alanı 192 037 Ha ya ulaşmıştır. Taşkından korunan ta
rım alanı ise 1967 yılı itibariyle 540 354 Ha. olmuş ve 280 adet 
meskun sahanın taşkından korunması sağlanmıştır.

B. II. Beş Yıllık Plan Dönemi (1968-1972)
B. 1. II. Beş Yıllık Plan Döneminde Toprak ve Su Kaynakla

rına Yapılan Yatırımlar;
Bu dönemde, Toprak ve su kaynaklarına yatırım yılı fi- 

atlarıyla DSÎ.ce .10 600 087 000 TL ve TOPRAKSU tarafından ise 
1 902 998 000 TL olmak üzere toplam 12 503 085 000 TL yatırım ya
pılmıştır. Bu yatırımın 7 721 345 000 TL sı (% 61.71) Tarım Sek
törüne, 4 030 675 000 TL sı (% 32.29) Enerji sektörüne ve geri 
kalan 751 065 000 TL sı ( % 6,00 ) ise Hizmetler sektörüne yapıl
mıştır. Yatırımların sektörler ve yatırım kalemleri olarak dağılım
ları, DSÎ ve TOPRAKSU olarak Tablo V-5 de verilmiştir.

B. 2. II. Beş Yıllık Plan Döneminde Toprak ve Su Kaynakla
rından Sağlanan Faydalar:
Bu dönemde, 1972 yılı sonu itibariyle DSÎ. ce 666 412 

Ha. ve TOPRAKSU tarafından ise 272 398 Ha. olmak üzere toplam 
938 810 Ha. olan sulamaya açılmış ve 605 726 Ha, da fiilen sulama 
yapılmıştır. II. Beş Yıllık Plan dönemi DSÎ-TOPRAKSU sulamaları 
durumu ayrıntılı olarak Tablo V-6 da verilmiştir.

Toprak ve Su kaynaklarına yapılan yatırımların Milli 
ekonomiye parasal katkılarının hesaplanması amacıyla DSÎ'ce I.Seş 
Yıllık plan döneminde başlatılan çalışmalar, II. Beş yıllık plan 
döneminde Toprak ve Su Kaynaklarına yapılan yatırımların milli 
ekonomiye parasal katkılarının
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TABLO: V-4 DSÎ - TOPRAKSU
SULAMA İŞLETMELERİ DURUMU 
I. BEŞ YILLIK PLAN DÖNEMİ

(1963-1967)

ÜN ÎTE 
VE 

YILLAR
TOPLAM HA.

TARÎFE ÎÇÎ TARÎFE DIŞI

BÜYÜKSU HA. KÜÇÜKSU HA. BÜYÜKSU HA. KÜÇÜKSU HA
AÇILAN
saha

FÎÎLEN
sulanan AÇILAN SULANAN AÇILAN SULANAN AÇILAN SULANAN AÇILAN SULAlmaİ

• DSÎ. 268.856 133.631 223.967 112.068 6.588 2.52.7 — — 38.301 19.036
1963 T.SU 20.450 10.164 ~ — — — — 20.450 10.164

TOP. 289.306 143.795 223.967 112.068 6.588 2.527 — — 58.751 25 :30
DSÎ. 296.698 157.506 247.317 132.285 7 .030 2.733 — — 42.351 2 ‘.488

1964 T. SU 38.187 20.777 — — — — — — 38.187 20.777
TOP . 334.885 178.283 247 .317, 132.285 7 .030 2.733 - — 80 .538 43 .265
DSÎ. 332.329 185.688 280.685 157.672> 7.843 3.531 500 2.80 43.301 24.205

1965 T. SU 72.068 40.286 7 — - — - _ 72.063 40 .286
TOP. 404.397 225.974• 280.685 157 .672 7.843 3 .531 500 280 115.365 6 4 . 4 9 i

DSÎ. 356.582 229.550 299.995 195.188 9.157 3.817 500 322 4 6 ,9 303 0 . 223
.1966 T.SU 110.367 71.076 — — — — . — — 110,° 7 7 . f ?C

TOP. 466 .949 300 .626 299.995 195.188 9.157 3.817 500 322 157.: j 101.239
DSÎ. 447.364 248.128 387.313 215.433 9.880 4.850 1.242 689 48.929 j 27.156

1967 T.SU 147.339 81.773 - — — — — — 14 7 . 7 t!1 773
TOP. 594.703 329.901 387.313 215.433 9.880 4 .850 1.242 689 19 6 .263■ ' • .929



TABLO V-5 DSİ-TOPRAKSU YATIRIMLARI PLANLI DÖNEM (1968-1972)
(1000 TL)

II
. 

BE
Ş 

YI
LL

IK
 P

LA
N 

(1
96

8-
19

72
)

•-HC/5Q

SEKTÖR TOPLAM BÜYÜKSU
İŞLERİ

MÜTEFERRİK
SU

İŞLERİ
SATINALMA PERSONEL

-

DİĞERLERİ

TARIM SEKTÖRÜ 5.818.347 2.614.332 345.998. 818.749 1. 556 .990 482.2 7 8

ENERJİ SEKTÖRÜ 4.030.675 3.276.666 - 166.282 330.110 2 5 7 . 6 1 7

HİZMETLER SEKTÖRÜ 751.065 587.669 - 17.143 73.730 7 2 . 5 2 3

TOPLAM 10 .600 .087 6.478.667 345.998 1.002.174 1.960.830 812.418

TO
P.

SU
. TARIM SEKTÖRÜ 1.902.998' — 1.622.167 24.453 256.378

________________

GENEL
toplam

TARIM SEKTÖRÜ . 7.721.345 2.614.332 1.968.165 843.202 1. 813.368 4 8 2 . 2 7 9

ENERJİ SEKTÖRÜ 4 . 030 .675 3.276.666 - 166.282 330 .110 257.617
HİZMETLER SEKTÖRÜ 751.065

_ [ 587.669 — 17.143 73.730 7 2 . 52.3

TOPLAM 12.503.085 - 1.968.165 1.026.627 2.217.208 812.418
- ' ' 1



TABLO• V-6 DSİ - TOPRAKSü 
SULAMA İŞLETMELERİ DURUMU 
XX. PLAN DÖNEMİ

(1968-1972)

TARİFE ÎÇİ j
-4

TARİFE DIS~r— K.*' - -
i * ! t ................... ..

toplam . i A » BÜYÜKSU HA. ; KüÇÜKSU HA.. \ BÜYvJKSUHA. | KÜÇÜKSU HA.

t PCILAM FİİLEN
)
1 I

SAHA SULANAN AÇILAN SULANAN AÇILAN 1 SULANANJ { AÇILAN ? 5 SULANAN 1 AÇILAN SULANAN !
4S9 o 338 272.075 434 .096 0 ~ >, 7 P '7/- JÖ « / U ' 13.133 4 ,889 i1, 112 ; 6 06 50,997 27-793j

■ ' V» \ iı B 3.391 9S .948 \t —
i1 ^ ! •183-3911 59.348

-• v, ) ' f 6 8 2,7 2 9372.023 434.096 233.787 13.133 3.889 - 1.112 606 234. ?p-8 1127 .741
5^8 .993 264.436 488.308 231.419 11.153 I 4.858 1 .”\ o,6 » İ U C 997 57.İL4 j 27.152 •1‘ fI 209,646 - “ " - : * I j 2C ?,6 i 6 ! 99.16 3

! TAP İ 768,639 363.599 438.308 231.419 11,153 4.856 2 r 108 997 267 .070 1X26. 325
İ „ -. +. .v ■ o •— *» ! 597,717 326.399 509.286 279.182 12.196 5.593 6.933 3.785 69. 302 İ 3~ . 8 39
•T-SU i > 233 . 386 127.429 - — ~

1
23 3 . 3°'' ; 2'7 4 29

, :V'Opt \ - •« 331.103 453 .828 509.286 279.182 12 c196 5.593 6,9 33 3.7 85 302 . o A 5 • .268
: f-.ct, >̂ - L.V C619 ,998 371.462 511.920 308.413 12.500 5.797 6 .4501 3,864 39...- ! f 3.383
i C;r-j | - ° k' 249-170 149 ,253 — “** — 249-170 ".253

•

i ’>‘Op 869.168 520.715 511.920 308.413 12.500 5.797 I 6.450 ------------- 3.864 338.298 i 202.641j * •

S p c> 6 .4 t 2430 ,029 549 .622 357 .552 13.332 5.747 6.650 4 .239 96-808' 52.441i
i T» ,i * «. W 27.2. 398 175.697 — — — — | — 272. 338 1175.697
j  T O P i 938.810 605.726 549.622 357 .552 12,. 332 i 5.747 |6 ,650 4,289 369.206 -238.138
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hesaplanması olanağını ortaya çıkarmıştır* Sulamaların 
birincil faydalarının hesaplanmasında yılı içerisinde saptanan 
bitki deseni ve cari fiatlar kullanılmış ve faydalar üretim 
değeri ve ğayrisafi milli ziraat geliri olarak verilmiştir*
1972 yılı sonu itibariyle fiilen sulanan 605 726 Ha. alandaj 
projesiz durumdaki üretim değeri 2370 TL/Ha. dan 9051 TL/Ha. 
ya yükselerek 6681 TL/Ha. lık üretim artışı sağlanmıştır. Yi
ne 1972 yılı sonu itibariyle bu alanda, projesi: rurumda 1693
TL/Ha. olan ğayrisafi milli ziraat geliri 6 39 5/1,., Ha. ya yük
selerek 4702 TL/Ha * lık bir ğayrisafi milli ziraat geliri ar
tışı sağlanmıştır*

Bu durumda, fiilen sulanan tarım alanında 4 046 855 000 
TL. lık üretim değeri artışı ve 2 848 124 000 TL lık ise gav- 
rısafi milli ziraat geliri artışı sağlanmış olmaktadır. (Tablo 
V-7)

Ancak, Sulama şebekelerindeki tesis noksan ve yetersiz
likleriyle arazi developffian hizmetlerindeki (Tarla içi geliş
tirme hizmetleri) eksikliklerin giderilmesi ve çiftçilerin da
ha etkin bir-şekilde eğitilmelerinin sağlanmasıyla yukarıda 
belirtilen değerlerin üretim değeri olarak 9 836 TL/Ha. a ve 
ğayrisafi milli ziraat geliri olarak 7 406TL/Ha, a yükselebi
leceği tahmin edilmiştir. (x)

Bu dönemde, inşaatı DSÎ!ce gerçekleştirilen 18 adet 
hidroelektrik santralından (Girlevik, Durueasu, Kemer,Hirfanlı 
Demirköprü, Seyhan, Kernek, Silifke, Kiti , Alrnus , Kesikkoprü, 
Anamur, Eng.il, Çağçağ, Erciş, Kovada II, Doğankent, Yüreğiı) 
1972 yılı sonu itibariyle 1 688 534 000 kWh enerji üretilmiştir

Bu dönem sonunda (1972 yılı itibariyle) kurutularak ka
zanılan tarım alan 128 158 Ha. a ulaşmış ve 771 151 Ha. alan 
ile 1393 adet meskun sahanın taşkından korunması sağlanmıştır.

(x) Üretim değen ve ğayrisafi milli ziraat geliri hesapları, 
verimlilik kontrolü* mahsul sayımı ve projelerin zirai ekano 
mi raporları esas alınarak yılı içerisinde saptanan bitki de
seni ve cari fiatlar kullanılarak bulunmuştur.
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TABLO: V-7 DSÎ-TOPRAKSU SULAMALARINDA YILLARA GÖRE 
CARÎ FÎATLÂRLA ÜRETİM DEĞERÎ VE GAYRÎSAFÎ MÎLL Î  

Z ÎRAAT  GEL ÎR Î

(II. BEŞ YILLIK PLAN)

Y
ı

l
l

a
r TL/Ha. Yıllara

Göre
sulanan
saha
(Ha)

Yıllara 
Göre 
gelir 
artışı 
1000 TL 
(3x4)

Mevcut 
Koşullarda 
alınabile
cek tedbir
lerden sonra 

TL/Ha.

Projesiz
durumda

Bugünkü
durumda

artış
(2-1)

1 2 3 4 5 6

19
68

Üretim
değeri 1593 3649 2056 372 022 764 877 5325
GSMZG 1107 2529 1422 529 015 3683

19
69

Üretim
değeri 1448 4242 2794

363 599

'I

1 015 896 5723
GSMZG 1011 2962 1951 709 382 ‘ 3996

or-CT\rH

Üretim
değeri 1570 5043 3473

453 828
1 576 141 6333

GSMZG 1111 3532 2421 1 098 718 476b

19
71

Üretim
değeri

1847 6215 4368
520 715

2 274 483 8035

GSMZG 1328 4426 3098 1 613 175 6048

19
72

Üretim
değeri

2370 9051 6681
605 .720

4 046 855 9836

GSMZG 1693 6 39 5 • 4702 2 848 124 7406
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II. Beş Yıllık Plan Döneminde (1972 Yılı itibariyle) DSÎ,ce 
hizmetler sektörüne 3 projede 751 065 000 TL yatırım yapılmış ve 
bu yatırım karşılığı 3 projede (İstanbul, Ankara, İzmir içme suyu 
projeleri) 33 , 5xl0^m^/yıl içmesuyu depolanması sağlanmıştır .(X;

C. III. Beş Yıllık Plan Dönemi (1973-1977)
C.l. III. Beş Yıllık Plan Döneminde Toprak ve Su Kay

naklarına Yapılan Yatırımlar:
Bu plan döneminde toprak ve su kaynaklarına, yatı

rım yılı fiatlarıyla DSÎ.ce 40 000 768 000 TL ve TOPRAKSU taraf
ından ise 9 764 945 000 TL olmak üzere toplam 49 765 713 000 TL, 
yatırım yapılmıştır. Bu yatırımın 29 239 492 000 TL sı (% 58.75) 
Tarım sektörüne, 14.781 820.000 TL sı. (% 29.70) Enerji sektörüne 
ve geri kalan 5,744 401.000 TL.sı (% 11.55) hizmetler sektörüne 
yapılmıştır. Yatırımların sektörler ve yatırım kalemleri itibariy
le DSİ ve TOPRAKSU olarak ayrı ayrı Tablo V-8 de ayrıntılı olarak 
verilmiştir.

C. 2. III. Beş Yıllık Plan Döneminde Toprak ve Su Kaynak
larından sağlanan faydalar:
Bu dönemde, 1977 yılı sonu itibariyle DSÎ.ce 1 006 ?D9U0ij 

TOPRAKSU tarafından ise 506 679 Ha. olmak üzere toplam 1 513 383 
Ha. alan sulamaya açılmış olacak ve İ 062 591 Ha. alanın fiilen 
sulanması sağlanacaktır. (Tablo V-9)

III. Beş yıllık plan dönemi sonunda (1977 yılı itibariyls)
(xx) projesiz durumda 6678 TL/Ha. olacak üretim değerinin
23 597 TL/Ha. ulaşacağı ve üretim değeri ârtışının 16 919 TL/Ha.a
yükseleceği tahmin edilmiştir. Yine aynı dönem sonunda, projesiz 
durumda 4 782 TL/Ha. olarak gayrisafi milli ziraat gelirinin 
16 718 TL/Ha. a ulaşacağı ve gayrisafi milli ziraat geliri artı
şın ise 11 936 TL/Ha. a yükseleceği tahmin edilmiştir. Bu durun
da, fiilen sulanacak tarım alanı 1 062 591 Ha. dan üretim artışı
nın 17 977 977 000 TL ye ve gayrisafi milli ziraat geliri artışı
nın ise 12 683 086 000 TL ye ulaşacağı hesaplanmıştır. (Tablo s
V-10)
(x) Not: 1053 sayılı Yasa gereği, DSÎ. nüfusu 100 000'i aşar, 

şehirlerin içme suyunu temin ile yükümlüdür.
(xx) Fayda hesaplarında 1974 yılı cari fiatlarıyla aynı yılda 
tahakkuk eden bitki desenleri esas alınmıştır.
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TABLO : V-9 DSÎ-TOPRAKSU 
SULAMA İŞLETMELERİ DURUMU 

III. PLAN DÖNEMİ 
(1973 - 1977)

ii
jÜNİTE ve 
1!YILLAR TOPLAM HA.

TARİFE İÇİ TARİFE DIŞI

BÜYÜKSU HA, KÜÇÜKSU HA, BÜYÜKSU HA, KÜÇÜKSU HA,
? --- ~ ~ — . —  . ---------------- --------

j
i
j DSİ
i 1973 TOP.S!
1 TOPLAM

AÇILAN SAHA FİİLEN SULANAN 
SAHA

AÇILAN SULANAN
TARİFE İÇİ TARİFE DIŞI TARİFE İCÎ TARİFE DIŞI

718 S75 
U 305 117 
1 023 992

488 766 
207 480 
696 246

584 =372 

584 372

134 503 
305 117 
439 620

397 317 

397 317

91 449 
207 480 
298 929

•

i D S1
| 1974 TCP.S 
; TOPI.AM
f

780 C90 
j 543 248 
1 123 338

576 117 
253 660 
829 777

628 377 

628 377

151 713 
343 248 
494 961

464 073 

494 073

112 044 
253 660 
365 704

! DSİ
19 75 TCP. S 

i TOPLAM

344 875 
J 405 941 

I 2 50 31b

528 647 
254 119 
782 766

671 242 

671 242

173 633 
405 941 
579 574

420 003 

420 003

108 644 
254 119 
362 763

J DSİ.
! TOP. SU 
î TOPLAM

905 459 
-156 679 
1 362 138

635 805 
320 589

V

956 394

710 647 

710 647

194 812 
456 679 
651 491

499 010 

499 010

136 795 
320 589 
457 384

j~DSÎ. i 1 006 709
i  19*77 TOP. S 6 500 679

i •  !  t- * *  ^  j j  n  IL 1 - O* J . .  .) _ u  J r  j O O

706 902
355 639 

i 062 591 i
. _ . İ

' 7 8 6  349

786 349

220 360
506 679
727 039

______1

552 167 
~

552 167
-J

154 735
355 689 ‘ 
510 424

Not: 19 76* ve 1977 yılı Değe1..!e-i geçicidir. V-14



TABLO : V-10 DSÎ-TOPRAKSU S ULAM. k DA YILLaRA
GÖRE CARÎ FîATLARI,A ÜRETİM DEĞERİ 
VE GAYRİSAFÎ MÎLLÎ ZİRAAT GELİRİ

(III. Beş Yıllık Plân)

i

!>•)

TL/Ha

(2-1)

İYILLARA
Göre
Sulanan
Saha

Üretim a  A r c  ,  
T  « . ! 4651Deleri_

1 (Ha.)

3”l

YILLARA
Göre
Gelir
Artışı

1000 TL

MEVCUT 
Koşullarda 
Alınabil* 
cek ted
birlerde] ı 
sonra
-TL/Ha^

! GSMZG j 3324 | 12© 8
9329696
6517559

'—"~T“
18051 : 13400 j

  596 246 [
3361 I

  | | ) |

ioretim ( S017 | X77?S ! 12712 ! 0548125[Değeri j_____ _|_______|______ j
H !GSMZG \ 359 3 j 12560 j- 8967 \
n Jü re t imj 5 19 "| 19 5 0 2  13 9 8 3 \
n paoeri___ j

GSMZG İ

829 777

20642
15350

21284

74406101 .15647

üretim
Değeri

10945417 23412
t i l •  r r \  782 766  1-------

^ 3592 I 13816 ! 9864 S ! 77212041 17212
“S —

GSMZG
6071 |  21452

4347 ~j  15197

Uretim 
Değeri 6678 i 23597 I 16919 !

GSMZG 47
|

82 j 16718 | 11938
3 1 062591 [

I 17977977 28328
12683086 20826

Not: 1976 ve 1977 yılı üretim değeri ve gayrisafi milli zi? c 
geliri hesaplarında, 1974 yılı cari fiatlarıyla aynı yıl
da tahakkuk edan bitki desenleri esas alınmıştır.
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Ancak, sulama şebekelerdeki tesis noksan ve yetersizlik
leriyle, arazi developman hizmetlerindeki (Tarla içi geliştirme 
hizmetleri) eksikliklerin giderilmesi ve çiftçilerin daha etkin 
bir şekilde eğitilmelerinin sağlanmasıyla yukarıda belirtilen 
değerlerin üretim değeri olarak 28 328 TL/Ha.a ve gayrisafi mil
li ziraat geliri olarak 20 926 TL/Ha.a yükselebileceği tahmin e- 
dilmiştir.

Bu dönemde, inşaatı DSÎ.ce gerçekleştirilen 22 adet hidro
elektrik santralından (Girlevik, Durucasu, Kemer,Hirfanlı, Demir- 
köprü; Seyhan, Kernek, Silifke, Kiti, Almus, Kesikköprü, Anamur, 
Çağçağ, Erciş, Kovada II, Doğankent I, Yüreğir, Gökçekaya, Keban 
Doğankent II, Çıldır) 1977 yılı sonu itibariyle 7.573.000 000 kWh 
enerji üretilmiştir.

Bu dönem sonunda 1976 yılı itibariyle kurutularak kazanılan 
tarım alanı 119 390 Ha. ulaşmış ve 834 Ha. tarım alanı ile 1756 adet 
meskun sahanın taşkından korunması sağlanmıştır.

III. Beş Yıllık Plan Döneminde (1977 yılı itibariyle) DS:Tce
hizmetler sektörüne 6 projede 5 744 401 000 TL yatırım yapılarak,
bu yatırım karşılığı 6 projede (İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Ga-

6 3ziantep ve Mersin (Berdan II) içmesuyu projeleri) 481 x 10 m /yıl 
içme suyu depolanması sağlanacaktır. ^

Buraya kadar, Toprak ve Su Kaynaklarının Planlı dönemi önce
si ve planlı dönemler (I,II,III. Beş Yıllık Plan Dönemleri) olarak 
yatırımları ve bu yatırımlar karşılığı sağlanan birincil faydalar 
verilmiştir. Sonuç olarak sulamaya açılan a/Landan elde edilen gay
risafi milli ziraat gelirinin Türkiye Gayrisafi Milli Hasılası ve 
Türkiye Tarım Sektörü Gayrisafi Milli Hasılası içindeki yerinin be
lirtilmesi bakımından 1975 yılı değerleri baz alınarak bir karşı
laştırma yapıldığmdaj DÎE.ce 1975 yılı için 528, 604 milyar TL cla- 
rak tahmin edilen Türkiye Gayrisafi Milli Hasılasının % 25.8 ini 
oluşturan Tarım Sektörü (Bitkisel üretim, Hayvancılık, Ormancılık 
ve su ürünleri) Gayrisafi Milli Hasılası 136^, 390 milyar TL olmuş-, 
tur. Sulamaya açılan tarım alanından sağlanan gayrisafi milli hc- 
sılanan (12.644 milyar TL) Tarım Sektörü Gayrisafi milli hasıla
nın % 9.29 unu Türkiye Gayrisafi Milli Hasılasının ise % 2.40 ır.ı 
oluşturduğu görülür. Bu durum, sulamaya açılan alanlardan sağlar.an 
gelirin önemini gösteren belirgin bir örnektir.
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NOT: IV. Plan Dönemi ve Uzun Vadeli Planlarda sulamaya açılacak
alanlardan sağlanacak faydaların hesaplanmasında, 1977 yılı tah
mini fiatlarıyla saptanan projeli şartlardaki üretim değerlerinin 
(23 597 TL/Ha.)ve gayrisafi milli ziraat geliri (16 718 TL/Ha.) 
değerinin kullanılması, aşağıda verilen tedbir" ve önerilerin ye
rine getirilmesi halinde ise üretim değeri olarak 28 328 TL/Ha.ve 
gayrisafi milli ziraat geliri olarak ise 20 826 TL/Ha. değerinin 
kullanılması gerekecektir.
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BOLÜM VI. DÖRDÜNCÜ BEŞ YILLIK KALKINMA PLANI DÖNEMİNDE TOPRAK VE SU
KAYNAKLARININ GELİŞTİRİLMESİ KONULARINDI -cZLENECEK POLİTİK? 
VE TEDBÎRLER :

A- GENEL
1. 2490 ve 1050 sayılı yasalar günün koşullarına cevap vere

memektedir.
Bu yasalar plan ve program uygulamalarına gerekli sürati ka

zandıracak, işlerin kısa zamanda sonuçlanmasını sağlıyacak ve günün 
koşullarına cevap verecek duruma en kısa süre içerisinde getirilmeli 
veya toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi konularında, görevli 
bulunan teşkilatlara 2490 sayılı arttırma, eksiltme ve ihale yasası 
ile 1050 sayılı Muhasebe-i Umumiye yasasının 83, ve 135. ncı madde
leri hükümleri dışında çalışma olanakları yaratılmalıdır.

2. Mali yıl takvim yılı olarak değiştirilmelidir.
Yatırımcı kuruluşlar için mali yılın 1 Mart yerine 1 Ocak’ta

başlatılması, yatırımların programlanan sürelerde bitirilmesi yönün
den faydalıdır. Bu şekildeki bir uygulama ödeneklerin gönderilmesi 
ve ihalelerin yapılması gibi işlerin inşaat mevsimi başlamadan ta
mamlanmasını sağlıyacak ve yatırımcı kuruluşlara çalışacak işgünü 
kazanma imkanı, verilmiş olacaktır.

3. Sayıştay Vizelerinin alınmasında ortaya çıkan zaman kay
bının önlenmesi için gerekli tedbirler alınmalıdır. 500.000 liranın 
üzerinde olan projeler için istenilen Sayışiay vizesi limiti mutlaka 
yükseltilmelidir,

4. Projeler ve harcama kalemleri arasında ödenek aktarılma
sını kolaylaştırıcı tedbirler getirilmelidir. Bu konuda Bakanlıklar 
yetkili kılınmalıdır.

5. ülkemizde, bölgelerin özelliklerine göre, araştırma ve 
tecrübe sonuçlarına dayanan planlama ve projelendirme kriterlerinin 
elde edilmesi için toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile 
ilgili araştırma çalışmaları etkin ve yaygın hale getirilmelidir.

Araştırma programlarının birbirine paralellik veya devam
lılığını ve araştırma projelerinin uygulanmasında gerekirse işbir
liği yaparak yakın konularda bilgi aktarılmasını sağlamak, bulunan 
sonuçlar arasında uygunluk durumunu görüşüp, bu konularda ülkesel 
ve yöresel klavuzıar hazırlayıp yatırım projelerine esaslar sağ
lanmasına karar vermek üzere kuruluşlar arası bir konsey kurulma
lıdır >
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Bu konsey,, toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi 
ile ilgili araştırmalara ait rapor kısmında belirtilen yedi 
araştırma konusundaki teknisyenlerin bir araya gelip, gruplar 
kurmasını ve teknik ayrıntıların çözümlenmesini istiyecek yet 
kide olmalı, görev ve yetkileri bir kararname ile belirlenme 
lidir.

Oluşturulacak konseyin TBTAK ile işbirliği yaparak 
ülkede ihtiyaç duyulan konulara yönelmek için her yıl "Toprak 
ve Su Kaynaklarının Geliştirilmesi" konulu bir toplantı yap- 
ması sağ1anma1ıdır.

6. Tapu ve Kadastro çalışmaları günün koşullarına ce
vap verecek duruma getirilmelidir.

7. Yurdumuzda gübre kullanımı işi teşkilatların kendi 
vaz ettikleri usullere göre değişik şekillerde çiftçilere güb
re tavsiyelerinde bulunmak şekli ile uygulanmaktadır,

Bu konuda 19?5 yılı icra planında tedbir getirilmiş 
ise de tedbirde öngörülen hususlar bugüne kadar yerine geti
rilememiştir, Gübre kullanımı konusunda ilgili kuruluşlar çı
rasında etkili bir işbirliğinin sağlanması, verilecek gübre
nin miktara, çeşidi, zamanı, verilme şekli tavsiye edilirken 
yatğı lan denemelerin ve özel likle toprak tahlillerinin esas 
al ı nması prens ibine day ahdin İmal ıdır,

Topıak-su-gübre-bitki ilişkileri Ve uygun gübre kul
lanımı konularında TOPRAKSU Genel Müdürlüğü çalışmalarını yo
ğunlaştırıp yaygınlaştırılmalı ve sonuçların çiftçilere inti
kal ettirilmesinde ilgili kuruluşlarca etkili bir işbirliği 
yapma s ı sağlamrıa 11d:lr.

B~ TOPRAK VE SU KAYNAKLARIî
1- Ülke çapında toprak kaynaklarımızın ayrıntılı temel

toprak etüd ve haritalama işleri bir program tahtında ele alın
malıdır. , »

Yurdumuzda, toprak etüdlerinin öncelikle yapılması ge
rekli ve toprak sınıflamasının üst kategorilerini içeren kiçük
ve orta ölçekli toprak etüd ve haritalama çalışmaları far ...a.r 11-
miştir.
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Bu çalışmalar sonucu ortaya çıkan veriler toprakla 
ilgili tüm sorunlarımızın çözümü için yeteri *, d . ... Ta
rımsal araştırma, toprak, ıslahı, diğer mühendislik uygulama- 
lan ve çiftçilerin ihtiyaç duydukları toprak haritaları an
cak ayrıntılı toprak etüdleri ile sağlanabilir.

Ülkemizde özellikle çiftlikten çiftliğe ve tarladan 
tarlaya değişen toprak çeşitlerini gözeterek öğütler verme
nin önemi günden güne artmaktadır. Tutarlı öğütlerde buluna
bilmek İçin ayrıntılı temel toprak haritalarının elde bulunma
sı gerekmektedir. Bu ana ihtiyacı karşılayacak ayrıntılı top
rak haritaları aynı zamanda diğer amaçlara da hizmet ederler, 
örneğin, kamulaştırma, kredi, ipotek, vergilendirme, tarımsal 
yerleşim, şehircilik vs. alanlarında da bu haritaların yeri 
ve önemi büyüktür.

Bu itibarla:
a) Doğal bütünlük gösteren belirli bölgeleri anahtar 

uygulama alanları olarak seçerek idari bölüm (11 veya ilçe) 
itibariyle detaylı toprak etüd ve haritalama işlemlerine bu 
bölümlerden başlanılmalı,

b)Arazi çalışması bitirilen bölümlerin toprak etüd 
rapor ve haritasını yayınlayarak etüd sonuçlarının yorumlan
ması suretiyle sulama, toprak ve su muhafaza, toprak ıslahı 
ve drenaj, mühendislik vs. uygulamaya temel rehberler meyda
na getirilmelidir.

2. ülkemizde ulusal toprak etüdleri programları yasa- 
laştırılmalıdır.

Ülkemizde sulama, drenaj, tarla içi geliştirme, gölet 
kredij toprak ve su muhafazası projeleri için münferiden top
rak etüdleri yapılmaktadır. Projeler için yapılan münferit 
toprak etüdleri tek yönlü kullanma ve uygulamaya uygun etüd- 
lerdir. Bu nedenle bir etüd yalnız o kullanma ve uygulamaya 
göre bir değer taşımakta, diğer bir kullanma ve uygulama düşü
nüldüğünde aynı pahada ikinci bir etüdün yapılması gerekmekte
dir. Bu ise mükerrer işlerezaman ve sonuçta ekonomik değer 
kaybına neden olmaktadır. Aynı sahada çok yönlü kullanma ve 
uygulama alanlarına elverişli bir etüd yapılsa bu sakınca or
tadan kalkmış olacaktır.
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Çok yönlü kullanma ve uygulama alanlarına uygun etüd ise yal
nızca ayrıntılı toprak etüdleri ile sağlanabilir.

Ülkemizde ayrıntılı temel toprak etüdleri yapılmadığı 
için pek çok yanlış uygulamalara rastlamak mümkün olmaktadır.

Bu itibarla:
a) ülkede ayrıntılı temel toprak etüd ve haritalama 

hizmetlerinin yerine getirilmesinde "Ulusal Toprak Etüd Prog
ramı "nm yasal bir tedbire göre yürürlüğe konulması sağlanma
lıdır.

b) Bu yasal programda konu ile doğrudan ve dolaylı 
olarak ilgili bulunan Bakanlıklar, Üniversiteler ve diğer 
kuruluşlar görev almalı, yetkilerine ve sağlıyacağı hizmet
lerine göre programlama, koordinasyon ve organizasyona yer 
verilmelidir.

c) Toprak etüd ve haritalama konusunda kanunen görev
li bulunan teşkilat bu yasal programda lider olmalı, kuracağı 
"Toprak Enstitüsü" vasıtasıyle ayrıntılı harita-raporlarına 
dayalı, arazi kullanma planlaması, arazi değerlendirme, ameraj- 
manı, bitkisel üretim, bitki desenleri, gübreleme programlan, 
tarımsal araştırma ve benzeri toprak-su-bitki ilişkilerine da
ir ana done toplıyan rehberler meydana getirmelidir.

3- Ülkemizde dengeli ve planlı arazi kullanılması sağ
lanmalıdır .

Ülkemizde tarım içi ve tarım dışı arazi kullanma plan
larının yapılmasında zorunluluk vardır. Yanlış arazi kullanna, 
tabii kaynakların kaybına, tarım topraklarının verimlilik ka
pasitelerinin bozulması ve düşmesine, çevre kirlenmesine sebep 
olmaktadır. Bu itibarla ülke, bölge, il ölçeğinde olmak üzere 
üç düzeyde "Arazi kullanma planlaması" yapılması sağlanmalıdır.

4- 1500 metre kotu üzerindeki meteoıöLoji istasyonları-
ı

nm sayısı arttırılmalı, meteorolojik ölçü ağını oluşturan ne- 
teoroloji istasyonlarından en iyi bir şekilde istifade etmec 
üzere de meteorolojik ölçü ağının yeniden dinamik olarak plan
laması yapılmalıdır.

5- Kar ölçü ağını oluşturan kar ölçü istasyonlarımı 
yükseklik ve alan dağılımı teknik ihtiyaçlara cevap verecek 
hale getirilmelidir.
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6- Ülkemizde hidrometri. ölçü agmı oluşturan hidro- 
ımetri istasyon sayısı yeterlidir,, Ancak hidrometri Ölçü ka
litesini yükseltmek ve yeter doğrulukta anahtar eğrisini tes
pit etmek için hidrometri ölçü ağının dinamik planlaması ya
pılmalıdır.

7- İşletmeye açılmış büyüksu depolamalı tesislerin 
en iyi şekilde işletilebilmesi için yağış alanlarında yazıcı 
alet ve telemetre sistemleri ile donatılmış hidrometeoroloji 
İstasyonları açılmalı, uzun ve kısa süreli hidrolojik öngörü 
teknikleri uygulanmalı ve bu çalışmalara bir program tahtında 
seçilecek pilot projelerde başlanılmalıdır,

8- Büyük akarsuların taşkın zararlarından korunması 
yönünden kısa süreli hidrolojik öngörü teknikleri uygulanmalı 
ve bu amaçla büyük akarsu yağış alanlarında taşkın öngörü sis
temlerinin geliştirilmesi ve hidrometri istasyonlarının oto
masyonu çalışmalarına bir program tahtında başlanılmalıdır.

9- Hidrometri ve meteorolojik ölçüm ağları kuran, iş
leten ve değerlendiren kuruluşların programlamada, proje uygu
lamalarında ve kullanılacak kriter ve standartlar konularında 
gerekli işbirliği mutlaka sağlanmalıdır.

C- TOPRAK MUHAFAZA VE HAVZA KORUMA:’
1- Toprak muhafaza ve havza ıslahı çalışmalarını düzen- 

liyecek havza ıslahı yasası hazırlanmairLr. Bu yasa ile devlet 
müesseselerinin havza topraklarının korunması ve alt havzada 
taşkın ve rusubat zararlarının önlenmesi için gerekli tedbir
leri rızaen veya fiilen almaları sağlanmalıdır. Aynı yasada 
alınacak tedbirlerin bakım ve idamelerinde sorumlulukların tes
piti, tedbirlerin alınmasında zarar görenlerin zararlarının 
karşılanması, a3.xnacak tedbirlere çiftçilerin iştirak etmeleri 
gibi esaslar yer atmalıdır. Toprak potansiyeli ve kapasitesine 
göre tespit olunacak arazi kullanma şekli havzada vaz edilmeli, 
bilhassa mer'a ve otlak durumuna göre hayvan sayısının tahdid 
edilmesi bu yasa ile gerçekleştiriimelidir,

2- Havza ıslahı ile - ilgili tatbikat projelerinin hazır
lanabilmesi için, havzadaki her türlü mülkiyet meselelerinin 
halli, hazine arazisi ve koy orta malı sahaların kat*i olarak 
tesbiti ile istimlak işlerinin yürütülebilmesi için, öncelikle 
su toplama havzalar.ıran 1/5000 mikyaslı topoğrafik kadastral
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haritalarının yapılması sağlanmalıdır.
3- Toprak muhafaza ve havza ıslahı konularında işlerin 

organik bir bütün olarak ele alınması temin edilmelidir. Bu 
hususun tahakkuku içinde ilgili örgütler arasında gerekli iş
birliği sağlanmalıdır.

4- Meraların yurdumuzda bugünkü kullanış şekli toprak 
muhafaza ve hayvancılığımızın gelişmesini olumsuz yönde etki
lemektedir. Bu bakımdan mer’alarm iyileştirilmesini sağlıya- 
cak, faydalanma hak ve sistemini düzenliyecek mer'a yasası 
çıkarılmalıdır.

5- Tarım ve orman arazisi hudutları her türlü münaka
şadan ari olarak ortaya konulmalı ve bu maksadın tahakkuku 
içinde orman tahdit çalışmalarına ağırlık verilmelidir.

6- Toprak muhafaza ve havza ıslahı ile ilgili proje 
sahasında yapılacak işler bir bütün olup birden fazla örgütü 
ilgilendirmekte ve koordine bir çalışmayı gerektirmektedir.

Bu itibarla, ilgili kuruluşlar arasında gerekli koor
dinasyonu, bütçe ve programlarda beraberliği sağlamak üzere 
bu kabil projeler Devlet Planlama Teşkilatınca Yıllık program
larda özel koordinasyon projeleri olarak ele alınmalıdır.

7- Yabani zeytin ve fıstıkların toplu alanlar halinle 
ıslah edilerek üretken duruma getirilmeleri ile ilgili çalış
malara ağırlık verilmelidir.

8- Mer'a, yaylak ve kışlakların tespiti, ıslahı, tah
sisi ve geliştirilmesi ile ilgili çalışmalara ağırlık veril
melidir,

9- Toprak muhafaza yatırımları konusunda Devletçe ele 
alınacak işler taşlı alanların ıslahı^ rüzgar erozyonunu önle
yici tesisler ve taşkınlarla ilişkili yandere havzalarının 
ıslahı çalışmalarını kapsamalıdır.

10r- Mer'a ve tarla içi toprak muhafaza tedbirlerince 
Devlet eğitici ve yön gösterici olarak faaliyet göstermelidir. 
Bu maksatla demonstrasyon için gerekli şartları olan yerlerde 
örnek toprak muhafaza alanları meydana getirilmelidir.

D- SULAMA VE TARLA ÎÇÎ GELİŞTİRME 1

Su kullanma haklarına ait yasa tasarısı günün koşulla
rına cevap verecek şekilde düzeltilerek en kısa sürede yasalaş
ması sağlanmalıdır.
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2- Sulama şebekelerinin, su kaynağı ve tarla içi ge- 
i.iştirme hizmetleri ile birlikte incelenerek Devlet Su îşleri 
vre TOPRAKSU Genel Müdürlükleri tarafından uyumlu olarak bir- 

!>l.ik.te projelendirilmeleri sağlanmalıdır..
3” Sulama şebekelerinde öngörülen gelişmelerin kısa 

s;ürede gerçekleştirilmesi amacı ile TOPRAKSU Genel Müdürlüğü
mün sorumluluk ve koordinatörlüğü altında özel bir eğitim prog- 
rramı uygulanmalı ve ilgili kuruluşların TOPRAKSU Genel Müdürlü- 
cğüne yardımcı olmaları sağlanmalıdır.

4- Devlet sulama şebekelerindeki tarla içi geliştirme 
îhizmetleri Devlet yatırımı olarak yapılmalı ve bilahare geri 
(ödemeye tabi tutulmalıdır.

5-Sulama yatırımlarının geri ödeme konusunda, yararlanan 
larm ödeme gücü ve arazi varlığı gözönünae tutularak adil

ve gerçekçi bir yöntem bulunmak suretiyle tarla içi geliştirme 
hizmetlerinin geri ödenmesini temin edecek yasa hazırlanmalı- 
dır.

6- Tarla içi geliştirme hizmetlerinin götürüleceği Dev
let sulama şebekelerinin seçimi Devlet Su îşleri ve TOPRAKSU 
Genel Müdürlüklerince müştereken tespit edilmeli, TOPRAKSU Ge
nel Müdürlüğünce yatırım programına teklif edilecek tarla içi 
geliştirme projeleri ile Devlet Su îşleri Genel Müdürlüğünce 
yatırım programına teklif edilecek rehabilitasyon projeleri 
arasında gerekli bağlantı kurulmalıdır.

7- Köylünün tarımsa! gelirinin arttırılmasını sağlamak 
üzere özellikle geri kalmış, kuraklık çeken, büyüksu kaynakla
rından uzak ve erozyona maruz bölgelerde, küçüksu kaynaklarının 
ıslah ve geliştirilmesine önem verilmelidir.

8- özellikle küçüksu kaynaklarının geliştirilmesi ko
nusunda yeraltı sularının kullanılmasına ve göletlere ağırlık 
verilmelidir.

9- Kooperatifçiliğin gelişmesini sağlamak bakımından 
kooperatiflerin her türlü yatırım ihtiyaçlarını karşılamak 
için kooperatif tüzel kişiliğine kredi açılması sağlanmalı,
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yatırım ihtiyacı karşılanmış kooperatiflere işletme ve dona
tım kredilerinde öncelik verilmelidir, özellikle yeraltı su- 
ymdan yararlanarak sulama yapan TOPRAK ve SU Kooperatifleri, 
enerji dahil, büyük işletme ve bakım masrafları ile karşı 
karşıya kalmakta ve ilk yıllarda genellikle bu masrafları kar
şılama imkanına sahip olmamaktadırlar. Bu itibarla? kooperatif
lerin kredi ile desteklenmeleri sağlanmalıdır.

10- Sulu tarımla birlikte daha da büyük önem kazanan 
tarımsal girdilerin zamanında temini ve organizasyonun geliş
tirilmesi yanında, çiftçilerin ürünlerinin istikrarlı bir fi~ 
at politikası içerisinde üretimden tüketime kadar olan devre/i 
içerecek etkin ve örgön kredi ve pazarlamayla ilgili kurumsal 
tedbir].erin alınması sağlanmalıdır.

11- İnşaatı TOPRAKSU’ca gerçekleştirilip işletmesi koo
peratif, birlik ve diğer kuruluşlara devredilen sulamaların ve
rimlilik kontrolünün yapılması ve gelişmelerin izlenmesi ve ge
lişmelerindeki darboğazların giderilmesi, ilgili kamu kuruluşu
nun sorumluluğuna verilmelidir.

12- Sulamadaki enerji gereksiniminin karşılanmasında 
TEK’in dışındaki özel kuruluşların da elektrik enerjisinde in
dirimli fiat uygulamaları sağlamalıdır,.

E- BATAKLIK KURUTULMASI VE TOPRAK ISLAHI:
1- Devletin hüküm ve tasarrufu altında veya hususi mül

kiyetinde bulunan yerlerde kurutulan bataklıklardan kazanılmış 
arazilerin ıslahı ile ilgili çalışmalara ağırlık verilmelidir.

F -  PERSONEL DURUMU:
1- 657 sayılı Devlet Memurları Yasasının uygulanmasın

dan doğan aksaklıklar önlenmeli, iktisadi devlet kuruluşlar:* 
ile kamu kuruluşlarındaki memurlar arasındaki ücret dengesi 
sağlanmalıdır. Özellikle kadro, ikramiye, ptim ve yan ödeme 
sorunları dengeli ve süratli bir biçimde çözülmeli, sözleşme
li personel çalıştırılması esaslara bağlanmalıdır.
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2- 657 Sayılı Devlet Memurları yasası içinde teknik 
personel sorununun çözümlenmesi mümkün olamamak': • Bu iti
barla hizmetlerin özellikleri ve önemi gözörinde tutularak 
yeni bir teknik personel statüsü tespit edilerek yürürlüğe ko
nulmalıdır .

3- Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesinden so
rumlu kuruluşlarda görevli bütün personelin ve özellikle tek
nik personelin, hizmet içi eğitimleri belirli ilkelere bağlan
malıdır.

4- Toprak ve su kaynaklarının geliştirilmesi ile ilgi
li hizmetlerde çalışan teknik personelin yurt dışında daha 
yaygın bir biçimde eğitilmesine, bilgi ve görgüsünü arttırma
sına imkan sağlanmalıdır.

5- îşçi-memur ayrımı kesin esaslara bağlanmalı, aynı 
işi yapan kimselerden bir kısmının memur, bir kısmının işçi 
statüsü içinde yer almaları önlenmelidir. Eşit işe eşit ücret 
prensibi getirilmelidir.

6- Devlet sektöründe çeşitli kamu kuruluşlarında işçi 
statüsünde çalışanlar arasında ücret dengesi sağlanmalıdır.
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