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AÇIKLAMALAR 
 

KOD 581MSP136 

ALAN Tarım Teknolojileri  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Arazide Üretime Hazırlık  

MODÜLÜN TANIMI 

Tekniğine uygun olarak arazi seçme, araziyi üretim 

modeline göre planlama; arazinin etrafını çevirme, drenajını 

ve tesviye iĢlerini yapma, parsellere ayırma ve toprak iĢleme 

bilgi ve becerisinin kazandırıldığı bir öğrenme materyalidir.  

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Ön koĢulu yoktur. 

YETERLĠK Arazi hazırlığı yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam sağlandığında tekniğine uygun arazi hazırlığı  

yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Arazi tespiti yapabileceksiniz.  

2. Üretime etki eden ekonomik faktörleri 

belirleyebileceksiniz. 

3. Arazinin etrafını çevirebileceksiniz. 

4. Drenaj yapabileceksiniz. 

5. Toprak tesviyesi yapabileceksiniz. 

6. Araziyi parsellere bölebileceksiniz. 

7. Arazide toprak iĢlemesi yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık arazi 

Donanım:  Pusula, harita, çeĢit kataloğu, internet, kazma, 

kürek, kum, çimento, direk, tel, çit bitkisi, traktör, kanal 

pulluğu, kepçe, bel, drenaj borusu, pulluk, tesviye küreği, 

kâğıt, kalem, silgi, römork, dipkazan, kültüvatör, tırmık, 

merdane, toprak iĢleme alet kombinasyonları çeĢitleri, tamir 

için gerekli el aletleri, yedek bağlantı elemanları, makine 

yağı çeĢitleri, toprak iĢleme alet/makineleri yedek parçaları, 

gres pompası, bakım ve kullanma kitabı 

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDĠRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

Öğretmen modül sonunda  ölçme aracı  (çoktan seçmeli test, 

doğru-yanlıĢ testi, boĢluk doldurma, eĢleĢtirme vb.) 

kullanarak modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve 

AÇIKLAMALAR 
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becerileri ölçerek sizi değerlendirecektir.  
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GĠRĠġ 
 

Sevgili Öğrenci, 
 

Tarımsal üretimde önemli olan; birim alandan kârlı, bol ve kaliteli ürün almaktır. Bu 

amaç doğrultusunda üretim planlamasından itibaren birtakım teknik konulara dikkat etmek 

gerekir. Tarla tarımında veya tek yıllık bitki yetiĢtiriciliğinde arazi seçimindeki yanlıĢ 

uygulamaların faturası, meyvecilikteki gibi çok ağır hissedilmez; bunun nedeni meyvecilikte 

tesis masraflarının fazla olmasıdır.  
 

Teknoloji alanındaki geliĢmeler paralelinde tarım sektörü de geliĢmiĢtir. Ġnsanların 

yaĢamlarını devam ettirebilmeleri için beslenmeleri gereklidir. Bu da tarım ürünleriyle 

olmaktadır. Tarım ürünlerinin yetiĢmesi için de toprağa ihtiyaç vardır. 
 

Tarımda kullanılmayan arazilerin problemleri tespit edilerek bunlara çözüm yolları 

üretmek de ancak yetiĢmiĢ elemanlar tarafından yapılabilmektedir. Arazinin tarımda 

kullanılamayıĢının sebepleri ve çözüm önerileri arazi hazırlığının yapılması yetiĢmiĢ 

elemanlarla olur. 
 

ĠĢte bu modül içerisinde arazi yerinin seçiminde; iklim, toprak, sulama, yöney, eğim 

ve ekonomik faktörler bakımından dikkat edeceğiniz önemli hususları sizlere verilecek 

eğitim ile öğrenecek; arazinin üretime hazırlanması için gerekli olan arazi çevirmesini, 

drenaj, tesviye iĢleri, üretim planı ve parsellere ayırma iĢlemlerini tekniğine uygun olarak 

yapabileceksiniz. Toprak iĢlemenin bilinçli yapılması, verim artıĢını etkileyen etkenlerin 

baĢında gelir. Size verilecek eğitim sonunda, toprak iĢlemenin amaçlarını, faydalarını, 

zamanını ve çeĢitlerini öğrenerek tarım teknolojileri alanındaki dalların tümü için ortak olan 

toprak iĢleme faaliyetini yapabilir hâle gelmeniz temennisiyle baĢarılar dilerim. 

GĠRĠġ 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak yer ve yöney bakımından uygun 

arazi seçimi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 Bulunduğunuz bölgede meyve bahçeliklerini ve tarla arazilerini yer ve yöney 

bakımından inceleyiniz. 

 Meyve bahçelerinin ve bağ alanlarının neden güney yamaçlarda kurulu 

olduğunu araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. ARAZĠ TESPĠTĠ 
 

1.1. Arazi Yönünün Belirlenmesi 
 

Genellikle güney ve doğu yöneyleri sıcaklığın biraz yüksek olmasını sağlar. Bu durum 

erken çiçeklenmeyi ve ürünün erken olgunlaĢmasını teĢvik eder. Ayrıca sebzelerin erken 

ekilmelerini sağlar; bu nedenle erkencilik ekonomik öneme sahipse güney yöney tercih 

edilmelidir. Ancak bu yöneyde ilkbahar geç donlarından zarar görme ihtimali yüksektir. 

 

ġekil 1.1: GüneĢ ıĢınının güney yöne geliĢ açısı 

Kuzey yöney çiçeklenmeyi geciktirir ancak ilkbahar geç donlarından zarar görme 

olasılığı daha azdır. Ayrıca güney yöney yüksek ıĢık Ģiddetine sahip bölgelerde güneĢ 

yanıklarına karĢı ağaçları korur. Hâkim  kıĢ rüzgârları kuzeybatıdan esiyorsa kuzey ve batı 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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yöneyler bu soğuk rüzgârlara en fazla maruz kalan yöneyler olacaktır. O zaman bahçede 

dayanıklı çeĢitlere gerek vardır. Böyle yerlerde doğu ve güneyden esen soğuk havanın sert 

etkisinden koruyabilecektir. 

 

Resim 1.1: Kuzey yönü tesis edilmiĢ zeytinlik 

Doğu ve batı yöneyleri kuzey ile güney arasında orta bir karakter gösterir. Yalnız  batı 

yöneyleri öğleden sonra havaların daha çok ısındığı bir zaman güneĢ ıĢınları dikeyleĢtiğinden 

daha sıcak olur. Aynı zamanda batı yöneylerinde günün en sıcak zamanı, doğu yöneyinin 

aksine olarak hava nispi neminin en düĢük olduğu yani havanın en kurak olduğu zamana 

rastlar. Bu sebepten step (yarı kurak) ve sıcak bölgelerde batı yöneylerinde meyve ağaçları 

güneĢ yanmasından korkar. Bunun için bahçelerin batı tarafından yüksek boylu ağaçlarla 

gölge altına alınması gerekir.  
 

Soğuk ve sert iklimli yerlerde ise ilkbahara doğru doğu yöneyleri sabahları henüz 

toprağın donu çözülmeden fazla ısınacaklarından meyve ağaçlarından fazla transprasyonla 

(terleme) zarar görmelerine sebep olabilir. Bu nedenle soğuk yerlerde batı yöneyleri daha 

uygundur. Ayrıca batı yönlerinde ilkbahar donlarından etkilenen meyve çiçekleri sabah don 

erimeden birden güneĢ göreceklerinden don etkisi daha da fazla olur. Yöneyleri turfandacılık 

bakımından da göz önünde tutmak gerekir. Ġlk turfanda yetiĢtirmek için güneyleri seçmek 

doğru olur. Bahçe dikim planının ve sera boylarının güneĢten daha uzun faydalanması 

açısından doğu batı yönünde planlanması önemlidir. Ağaçların birbirine gölge yapmaması ve 

güneĢ ıĢıklarına engel olmaması fotosentez ve üretim açısından önemlidir. 
 

1.2. Arazi Meylinin Belirlenmesi 
 

Araziler düz veya eğimli olmak üzere ikiye ayrılabilir. Doğada tam düz arazi küçük 

alanlarda bulunur. Genel olarak eğimi % 2’ye kadar olan araziler düz arazi, % 2-10 arasında 

olan araziler orta eğimli, % 10’dan fazla olan araziler çok eğimli arazilerdir. 
 

Tarım arazilerinin çok meyilli olmaları istenmeyen bir husustur. AĢırı meyil yağıĢlarla 

ve rüzgârla toprak kaybına yani erozyonuna açıktır. Meyilli arazilerde toprak iĢleme, bitki 

bakım, hasat ve harman iĢleri daha zordur. 
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Resim 1.2: Meyilli arazide bitkisel üretim 

Tarım arazilerinin çok meyilli olmaları istenmeyen bir husustur. AĢırı meyil, 

yağıĢlarla ve rüzgârla toprak kaybına yani erozyonuna açıktır. Meyilli arazilerde toprak 

iĢleme, bitki bakım, hasat ve harman iĢleri daha zordur. 
 

Tarım arazilerinde eğim hesabı tecrübe ile belirlenebileceği gibi aĢağıdaki formül ile  

de hesaplanabilir. 
 

Eğim = h / L*100  
 

Burada: h yükseklik, L mesafe ifadesidir.  
 

Örnek : Yükseklik farkı =1 ; Yatay mesafe = 50 ise  
 

Eğim =  1/50 *100 = 0,02 = % 2’dir.  
 

 

ġekil 1.2: Meyilin (eğim) gösteriliĢi 

 

Eğim aĢağıdaki altı grup altında açıklanır: 
 

Oldukça düz eğim      % 0 - 1 

Oldukça eğim       % 1 - 3  

Orta eğim                % 3 - 5 

Kuvvetli eğim                    % 5 - 8 

Dik    eğim              % 8 - 12 

Çok dik   eğim             %12 + 
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Resim 1.3: Meyilli arazinin görünüĢü 

1.3. Arazi Yerinin Belirlenmesi 
 

Yer seçiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususların baĢında, pazar durumu gelir. 

BaĢarılı olmuĢ birçok yetiĢtirme alanında, ekolojik faktörler yanında pazara yakın olmanın 

da büyük payı vardır. Ancak son yıllarda depolama ve taĢımadaki geliĢmeler yaĢ meyveleri 

hasat zamanının dıĢında da pazarlamayı mümkün kılmaktadır. Özellikle modern 

taĢımacılıktaki geliĢmeler, pazar uzaklığı dikkate alınmadan ürün için en uygun Ģartların 

olduğu yerde yetiĢtirmeye imkân sağlamaktadır. Ancak doğal olarak bu iĢlemler maliyeti 

yükseltmekte ve ürünün kendi pazarında yetiĢtiği duruma göre daha fazla enerjiyi 

gerektirmektedir. 

 

Resim 1.4: ĠĢletmenin yol durumu, araziye yakınlığı ve duruĢu 

Yer seçiminde dikkat edilecek diğer bir husus da ağaçlık alanların yakınlığıdır. 

Ağaçlık yerler soğuk havanın biriktiği yerlerdir. Bu birikme hava drenajının engellenmesi 

suretiyle olur. Bu alanlarda Ġlkbaharda don cepheleri oluĢabilir. Bu nedenle dikimler orman 

alanına çok yakına yapılmamalıdır.
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
Yer ve yöney bakımından uygun arazi seçimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Arazi yönünü tespit ediniz. 

 YetiĢtireceğiniz bitki çeĢidine göre 

arazi yönüne karar veriniz. 

 Yöneyin yetiĢtiriciliğe etkisini 

araĢtırınız. 

 Arazi meylini tespit ediniz. 

 Tarımsal uygulamalarda eğimin 

önemini unutmayınız. 

 Arazi uzunluğunu ölçünüz. 

 Yükseklik farkını ölçünüz. 

 Arazi yerini tespit ediniz. 

 YetiĢtireceğiniz bitki özelliklerini göz 

önünde bulundurunuz.  

 Pazara olan mesafeyi belirleyiniz. 

 Çevredeki ağaç durumunu araĢtırınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Arazi yönünü tespit ettiniz mi?   

2 Arazi meylini tespit ettiniz mi?   

3 Arazi yerini (ova, tepe vb.) tespit ettiniz mi?   

4 YetiĢtireceğiniz bitki çeĢidine göre arazi yönüne karar verdiniz mi?   

5 Arazi uzunluğunu ölçtünüz mü?   

6 Yükseklik farkını ölçtünüz mü?   

7 Pazara olan mesafeyi belirlediniz mi?   

8 Çevredeki ağaç durumunu araĢtırdınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “ Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Güney yöneyleri  ………………...  biraz yüksek olmasını sağlar. 

2. …………….  yöneylerin ilkbahar geç donlarından zarar görme ihtimali yüksektir. 

3. Kuzey yöneyleri  ………………..  geciktirir. 

4. AĢırı meyilli araziler toprak ve rüzgâr …………………  na açıktır. 

5. Bir tarlada yatayda 100 metre de 3 metre düĢüĢ varsa bu arazide eğim % ……… ’dür. 

6. Ağaçlık yerler  …………..  havanın biriktiği yerlerdir. 

7. Doğu ve batı yöneyleri kuzey ile güney arasında  ...................  bir karakter gösterir. 

8. Bir tarlada yükseklik farkı 4,5 m, yatay mesafe 150 m ise, eğim % ...............’dır. 

9. Ağaçlık yerler .........................  havanın biriktiği yerlerdir. 

10. Ġlk turfanda yetiĢtirmek için ........................  yönünü  seçmek doğru olur. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak üretime etki eden ekonomik 

faktörlerin maliyet hesabını yaparak arazi seçimi yapabileceksiniz. 

 

 

 Bölgenizde yetiĢen bir tarımsal ürünün yetiĢtiriciliği hakkında üreticilerle sohbet 

ediniz. 

 Bu bitkinin üretim süreci boyunca hangi girdilerin kullanıldığını araĢtırınız. 

 Pazarın istediği çeĢitleri tespit ediniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

2. ÜRETĠME ETKĠ EDEN EKONOMĠK 

FAKTÖRLER 
 

Tarımsal faaliyet, insanların ve hayvanların tarımsal madde ihtiyaçlarını karĢılamak 

amacıyla yapılmakta, diğer bir ifadeyle tarımsal maddeler, bunlara duyulan ihtiyacı 

gidermek için üretilmektedir. 
 

2.1. Ekonomik Faktörler 
 

Üretim, iĢletme adı verilen ekonomik birimlerde yapılmaktadır. Tarımsal üretimde 

doğal kaynaklardan yararlanmak suretiyle ham maddeler elde edilmektedir. Doğal 

kaynaklardan yararlanmada, ilkel üretim yöntemlerinde emek faktörünün, geliĢmiĢ üretim 

yöntemlerinde ise sermayenin ve müteĢebbisin (iĢletmeci) önemli rolleri ve katkıları 

olmuĢtur. Tarımda tabiatın, özellikle toprağın önemi insan emeğine nazaran daima önde 

gelmiĢtir. Tarımsal üretim faaliyetinde kullanılan faktörleri arazi miktarı, sermaye, iĢçi 

durumu ve alet ve malzeme temini olarak gruplandırmak mümkündür. 
 

2.1.1. Arazi Miktarı 
 

Tarımda arazi denildiği zaman sınırları belirli geniĢ toprak parçası anlaĢılır. Toprak, 

tarımsal üretim için Ģarttır. Arazi ve toprak unsurunun dört niteliği vardır. 
 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Arazi ve toprağın yerleri değiĢtirilemez, toprak sabittir. Bu özellik iĢletme yerlerinin 

seçiminde de rol oynar. Bu nedenle, ancak arazinin bulunduğu yere, emek ve sermayenin 

götürülmesi suretiyle araziden yararlanmak mümkündür. 
 

Arazi ve toprak azaltılıp çoğaltılamaz. Arazi ve toprağın alan olarak miktarı sabittir. 

Deniz kıyılarının doldurulması, göllerin ve bataklıkların kurutulması yöntemleriyle arazi 

kazanıldığı düĢünülebilir ise de bu Ģekilde kazanılan arazi parçaları, karalar toplamına oranla 

çok az olduğundan, arazinin bu özelliği değiĢmemektedir. 
 

Arazi ve toprak yok edilemez. Arazi, kullanma süresi veya ömür bakımından sınırlı 

değildir. Diğer iĢletme vasıtaları veya üretim faktörleri, bilindiği gibi, ancak belirli bir süre 

kullanılabilmekte, daha sonra yok olmakta veya hurdaya ayrılmaktadır. Arazi, böyle bir 

kaynak değildir; ne kadar kullanılırsa kullanılsın yok edilemez. Bu nedenle, maliyet 

hesaplarında ve iĢletme analizlerinde toprak için amortisman hesaplanmamaktadır. 
 

Arazi, yapı ve verimlilik bakımından homojen değildir. Toprağı meydana getiren ana 

materyal (toprak iskeleti) her yerde, hatta bir bölgede bile, aynı değildir. Toprak içindeki 

besin maddelerinin miktarı ve bileĢimi, her arazi parçasında değiĢiktir. Ayrıca iklim, 

topoğrafya vb. farklılıklardan dolayı, arazi parçaları değiĢik yapıya ve değiĢik kullanma 

kabiliyetine veya verimliliğe sahip bulunmaktadır. 
 

Arazi, bitki ve hayvan yetiĢtiriciliği iĢine veya tarımsal ürünler üretimine doğrudan 

katıldığı gibi üzerinde bina, çiftlik avlusu, yol vb. tesislerin aracılığı ile dolaylı olarak da 

katılmaktadır. Üretimdeki bu büyük katkısının yanında arazi, aynı zamanda, iĢletmeye 

kuruluĢ yeri de sağlamaktadır. Bu nedenle arazi, tarımsal faaliyet için mutlaka olması 

gereken, vazgeçilmez bir üretim faktörüdür. 
 

Ülkemiz tarımının en büyük sorunlarından biri, tarımsal iĢletmelerin büyüklüklerinin 

ekonomik sınırın altında olmasıdır. Tarlanın Ģekil ve büyüklüğü iĢ verimini etkiler. Küçük ve 

Ģekilleri düzgün olmayan parseller iĢ baĢarısını ve iĢ verimini düĢürür. 
 

2.1.2. Sermaye Miktarı 
 

Tarımsal üretim içinde sadece arazi ve emek yeterli değildir. Bunların yanında alet/ 

makine, tohum, barınma ve iĢletme binalarına ihtiyaç vardır. Bu saydıklarımızın her biri 

birer sermaye örneğidir. 
 

Sermaye sadece paradan ibaret değildir. Tarımda üretimde kullanılan arazi ve insan 

gücü dıĢındaki bütün mallar, yani, makine ve ekipmanlar, hayvanlar, binalar, para ve 

malzeme, birer sermaye unsurudur. Dikkat edilirse sermaye olarak nitelenen malların çoğu 

insan yapısıdır ve doğrudan doğruya bir ihtiyacı gidermez ancak üretimde kullanılır ve insan 

yapısı olmayan kaynakların (arazinin ve insanın) verimliliğini artırmaya yarar. Bu özellikleri 

dolayısıyla sermaye, gelecek üretim için saklanmıĢ bir mal veya insan çalıĢmasının ürünü 

olan ve tekrar üretime tahsis olunan üretimin bir kısmıdır. 
 

Günümüzde gerek tarımsal üretim gerekse bütün ekonomik faaliyetlerde sermaye 

önemli bir yer iĢgal etmektedir. Sermaye insan emeği ile tabiatın ekonomik faydasını ve 
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verimini artırmaya yarayan bir vasıtadır. Kısaca servetin üretimde kullanılan kısmına 

sermaye diyebiliriz. Sermaye; üretimde emeğin etkisini artıran ve verimi yükselten, doğal 

unsurlar dıĢındaki her türlü mallara denir. Tarım iĢletmelerinde de elde edilen ürünün bir 

kısmı iĢletmede, ihtiyaçların karĢılanması için kullanılmakta veya satılmakta, bir kısım ürün 

ise tekrar üretime tahsis edilmektedir. Bu ikinci kısım, sermaye olmaktadır. 
 

2.1.3. ĠĢçi Durumu 
 

Tarımsal iĢletmelerde bedensel olarak çalıĢan kimselere tarım iĢçisi denir. Küçük 

iĢletmelerde iĢler genellikle aile fertleri tarafından, büyük iĢletmelerde genellikle tarım 

iĢçileri tarafından yapılır. Çiftçi ve aile fertlerine ait iĢ gücü ile çalıĢan iĢletmelerde iĢ daha 

kısa sürede bitirilmekte, çiftçi emeğinin karĢılığını alacağı düĢüncesiyle canla baĢla 

çalıĢmaktadır. DıĢarıdan temin edilen iĢçiler her zaman aynı gayreti göstermemektedir. Çiftçi 

ve ailesinin iĢ gücü iĢletme iĢlerinin yürütülmesinde yetersiz kaldığı hâllerde dıĢarıdan iĢçi 

teminine gidilir. ĠĢletmenin faaliyeti sırasında daima iĢte bulunan kâhya, çoban gibi iĢçilere 

daimî iĢçi denir. Bunlar en az bir üretim boyu iĢletmede bulunur. Mevsimlik iĢçiler ise 

iĢletmede belirli dönemlerde, iĢlerin fazla olduğu dönemlerde çalıĢan kiĢilerdir. 
 

ĠĢçi temini durumu arazi yerinin seçiminde göz önünde bulundurulmalıdır. Özellikle 

hasat ve bakım iĢlerinde insan iĢ gücüne ihtiyaç duyulmaktadır. Tarımsal üretimin yapılacağı 

bölgede bu iĢ gücü temin edilemiyorsa özellikle hasat döneminde sıkıntılarla 

karĢılaĢılmaktadır. Ya ürünlerin hasat olgunluğu geçmekte ya da pazar değerini 

yitirmektedir. 
 

Bu nedenle üretimi düĢünülen tarımsal araziler kolaylıkla tarım iĢçisi temin 

edilebilecek yerleĢim alanlarına yakınlıkta olmalıdır. 
 

Son yıllarda artık makine tarımın bütün aĢamalarına girmeye baĢlamıĢtır. Örneğin 

geçmiĢ yıllarda Çukurova’da pamuk hasadında yaĢanan iĢçi sıkıntıları artık günümüzde 

pamuk hasat makinelerinin bu alana girmesiyle azalmıĢtır.    
 

2.1.4. Alet ve Malzeme temini 
 

Tarımsal üretimde kullanılacak olan alet ve makine temininde sıkıntı çekilecek 

yerlerden uzak olmalıdır. Üretimin ileri safhaları da düĢünülerek bu planlama yapılmalıdır. 

Bu planlama maliyeti düĢürmek ve alet ve malzemenin gerekli bakım ve tamir iĢlerinin de 

kolay yapılabilmesi için gereklidir. 
 

2.2. Pazarlama ve Değerlendirme 
 

Tarımsal açıdan pazarlama, çiftçinin satmak için tarım ürünlerini yetiĢtirmeyi 

kararlaĢtırmasıyla baĢlar ve ürünlerin üretildikleri yerden tüketiciye ulaĢıncaya kadar 

geçirdikleri tüm teknik, ekonomik safhaları ve ticari iĢlemleri kapsar. Eskiden küçük 

kasabalarda ve Ģehirlerde üretici ile tüketici genellikle karĢı karĢıya bulunurdu yani üretici 

malını doğrudan doğruya mahalli pazarlara getirir ve orada satardı. Sonradan ulaĢım 

olanaklarının artması, modernleĢmesi, insan topluluklarının nüfusça çoğalması ile üretici ile 

tüketici birbirlerinden uzaklaĢmıĢtır.  
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Resim 2.1: Muhafaza ve depolaması planlanmıĢ meyveler 

Tarımsal üretimde pazarlama faaliyeti, ürünün olgunlaĢıp hasat edilmesi ile baĢlamıĢ 

demektir. Pazara arz edilen bir ürün görünüĢ ve yeme özellikleriyle tüketici üzerinde iyi veya 

kötü etkilerde bulunur. Bu etkilerin iyi olması ve ürünün rahat satılabilmesi için hasat 

zamanının iyi seçilmiĢ olması, hasadın dikkatli yapılması malın standartlara uygun olarak 

hazırlanması, ambalajlanması, ambalaj nakil ve satıĢ iĢlemlerinin tüketiciyi özendirici bir 

Ģekilde yapılması gerekmektedir. Bu husus yaĢ meyve ve sebzeler için çok önemlidir çünkü 

meyve ve sebzeler su içeriklerinin yüksek olması nedeniyle çabuk bozulabilir. 

 

Resim 2.2: Pazara sunumlu meyve grubu 

YetiĢtirilen meyve, meyve suyu ve benzeri sanayinde kullanılacak tür ve çeĢitlerden 

ise ürünümüzün bulunduğu yörede bu ürünleri iĢleyen fabrikaların olması yine pazarlamayı 

kolaylaĢtıracaktır. Uzak olması nakliye ücretlerinin artmasına dolayısıyla satıĢ fiyatlarının 

düĢmesine neden olmaktadır. 
 

2.2.1. Standardizasyon 
 

Standardizasyon gerek endüstride gerekse tarım kesiminde elde edilen ürünlerin tüm 

niteliklerinde (renk, Ģekil, irilik vb.) bir örnekliliği ifade eder. Standardizasyon; belirli bir 

faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların yardım ve iĢ 

birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama iĢlemidir. 
 

ÇeĢitli mal, ürün ve hizmetlerin bir örnekliliğini temin için hazırlanan belgelere 

standart adı verilir. Yani standart, bir mal veya ürünün özelliklerini, boyutlarını, 
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ağırlıklarını, içindeki yabancı madde çeĢit ve miktarlarını, kusur cins ve toleranslarını tespite 

yarayan ve bunların nasıl ölçülüp muayene edileceğini, metotlarıyla beraber belirleyen bir 

belge olmaktadır. Bu belgede aynı zamanda, malın durumuna göre, özelliklerini korumak 

amacı ile yapılması gerekli bulunan saklama, depolama ve taĢıma gibi hususlarla malın 

piyasaya arz edilirken içine konulacağı ambalajların ne Ģekilde ve boyutlarda olacağını 

belirleyen bilgilere de yer verilir. 
 

Standardizasyon uygulanarak üretilen ürünlerin pazarlaması kolaylaĢır. Özellikle 

uluslararası piyasalarda yer bulmanın yolu artık standart ürün yetiĢtirmekten geçmektedir. 
 

Artık, uluslararası pazarlarda rekabet edebilmenin yolu standartlara uygun ve kaliteli 

mal ve hizmet üretiminden geçmektedir. 
 

2.2.2. Ambalajlama 
 

YaĢ meyveler, çabuk bozulabilir ürünlerden olduklarından pazara hazırlanmaları için 

yapılan bütün iĢlemlerde olduğu gibi ambalajlanmalarında da gereken dikkatin gösterilmesi 

lüzumlu bulunmaktadır. 

 

Resim 2.3: AmbalajlanmıĢ meyve 

Standartlarda ambalajlar için “ürünlerin taĢıma depolama ve pazarlama süresince 

onları iyi bir Ģekilde muhafaza edecek nitelikte olmalı ayrıca taĢıma ve istiflemede kolaylık 

sağlayacak boyutlarda olmalı” kaydı yer almaktadır.  
 

Özellikle dıĢ pazarlara gönderilen meyveler için müĢteriyi özendirecek güzel, sağlam 

ambalajların yapılması, malın kolay pazarlanabilmesi bakımından zorunludur. 
 

2.2.3. Nakliye 
 

YaĢ meyve ve sebzeler pazara taĢınırken daha dikkatli olunmalıdır. TaĢıma aracı 

olarak kullanılan kamyon, tren, uçak, vapurlar ürünün çeĢidine, pazar değerine, yakın veya 

uzak oluĢuna, taĢıma mevsimine göre değiĢik Ģekillerde donatılmıĢtır. Uzak pazarlara 

yapılan nakliyatlarda kullanılan soğutmalı tırlar en çok kullanılan nakil araçlarıdır. 
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Nakliyede önemli olan, ürünün tazeliğini kaybetmeden en kısa sürede tüketiciyle 

buluĢturulmasıdır. Bu nedenle nakliye araçları günümüzde soğutma, havalandırma gibi 

sistemlerle donatılmıĢlardır. 

 

Resim 2.4: Soğutma sistemli nakliye aracı 

Modern taĢımacılıkta yaĢ meyveler gibi çabuk bozulabilir ürünlerin uzak pazarlara 

sevkinde “soğuk zincir” ismi verilen soğutma iĢlemlerinin, pazarlamanın her safhasında, 

noksansız uygulanmasına dikkat edilmelidir. Hasattan sonra ön soğutma veya soğuk 

depolama ile baĢlayan soğuk zincir, bundan sonra soğuk tertibatlı vasıtalarla taĢıma, 

gönderildikleri pazarlarda soğuk depolarda muhafaza ve süper market ismini verdiğimiz 

büyük satıĢ mağazalarında soğutmalı reyonlarda satıĢa arz edilmesi ile devam eder ve 

nihayet tüketicinin evinde, tüketilinceye kadar buzdolabında muhafazası ile sonuçlanır. 
 

2.2.4. SatıĢ 
 

Tarımsal ürünlerin satıĢı değiĢik usullerde yapılmaktadır. Bunları aĢağıdaki gruplarda 

toplayabiliriz: 
 

 Ürünün tarlada toptan satılması:  Ürünün bahçede toptan satılması ya götürü 

usulle ya da kilo ile yapılır. Götürü olarak yapılan satıĢlarda daha meyveler 

olgunlaĢmadan bahçeye gidilerek o yıl bahçeden elde edilecek mahsul miktarı 

tahmin edilir ve buna göre bir fiyat üzerinde anlaĢılır. Bu tür satıĢlarda 

çoğunlukla üretici malını düĢük bir fiyatla satmıĢ olmaktadır. SatıĢ muamelesi 

yapıldıktan sonra bahçedeki üründen alıcı sorumludur. Özellikle erken donların 

meyvelere zarar yaptığı yörelerde bu tür satıĢ, alıcı için riskli olmaktadır. 
 

Ürünün, kilogram fiyatı üzerinden toptan satılmasında üretici, meyvelerin geliĢip 

olgunlaĢmasından toplanıp kasalara yerleĢtirilmesine kadar bütün safhalardaki bakım 

iĢlerinden sorumlu olmaktadır. Memleketimizdeki meyve suyu fabrikaları baĢta viĢne olmak 

üzere bazı meyveleri bu usulle satın almaktadır. 
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 Ürünlerin hallerde komisyonculara gönderilerek belirli bir komisyon 

ödenerek satılması: Ürünlerin hallerde komisyoncular aracılığıyla satıĢı 

ülkemizde en yaygın olarak kullanılan satıĢ Ģekillerindendir. Üretim 

bölgelerindeki çiftçiler çoğunlukla büyük tüketim merkezlerindeki bu 

komisyonculara bağlanmıĢ durumdadır. 

 Ürünün üreticinin bağlı olduğu tarım satıĢ kooperatifleri aracılığıyla 

satımı: Ürünün üreticinin bağlı olduğu tarım satıĢ kooperatifi aracılığıyla satıĢı 

en uygun ve kârlı satıĢ Ģeklidir. DeğiĢik ürünler için kurulmuĢ tarım satıĢ 

kooperatifleri vardır. 

 Ürünün üretici tarafından mahalli pazarlara götürülerek toptan veya 

perakende satılması: Diğer bir satıĢ Ģekli de ürünün üretici tarafından mahalli 

pazarlarda veya bahçede ya da yol kenarında satılması Ģeklidir. Bunlar 

genellikle küçük iĢletmelerin baĢvurduğu satıĢ Ģeklidir. 
 

2.3. Maliyet Hesabı 
 

Tarımsal üretimde maliyet hesabı ürüne göre değiĢmekle beraber ana unsurları 

aynıdır. Sadece maliyete etki eden kalemlerde birtakım farklılıklar vardır. Meyve 

yetiĢtiriciliği, tarla bitkileri ve açıkta sebze bitkileri yetiĢtiriciliğinde maliyet unsurlarını ayrı 

ayrı incelemekte fayda vardır. 
 

2.3.1. Meyve Üretiminde Maliyet Hesabı 
 

Tesis Dönemi Maliyet Unsurları 

 

Arazinin Hazırlanması  TL / da 

Arazi temizliği 

Toprak iĢleme 

Çitle çevirme 

Teraslama 

Dikim iĢleri   TL / da 

Yerlerin iĢaretlenmesi 

Çukurların açılması 

Fidan masrafı 

Dikim masrafı 

Bakım iĢleri   TL / da 

Sulama 

Gübreleme 

Ġlaçlama 

Çapalama/sürüm 

Budama 

Kira giderleri   TL / da 
 

          TOPLAM MALĠYET TL / da 
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Üretim  Dönemi Maliyet Unsurları 

 

Bakım iĢleri   TL / da 

Sulama 

Gübreleme 

Ġlaçlama 

Çapalama/sürüm 

Budama 

Kira giderleri   TL / da 

Hasat masrafları   TL / da 

Toplama 

Sınıflandırma 

Ambalajlama 

Kasalama 

Depolama  

Nakliye 

Beklenmedik giderler  TL / da 

(Dolu, don, sigorta vb.) 
 

TOPLAM MALĠYET TL / da 
 

Her üretim döneminin maliyetleri o günün oluĢmuĢ fiyatları üzerinden değer verilerek 

toplam maliyet bulunur. Gerçek verilere uygun maliyet hesabı yapılırsa sağlıklı maliyet 

sonuçları çıkacağından yapılacak iĢ net yorumlanır. 
 

2.3.2. Tarla Bitkileri ve Açıkta Sebze Üretiminde Maliyet Hesabı 
  

Maliyet Unsurları 

Toprak hazırlığı  TL / da 

Tohum/fide   TL / da 

Ekim/dikim/fideleme TL / da 

Gübreleme   TL / da 

Ġlaçlama   TL / da 

Sulama   TL / da 

Hasat ve harman   TL / da 

Nakliye ve pazarlama TL / da 

Sigorta giderleri   TL / da 

Arazi kirası   TL / da 

         TOPLAM MALĠYET TL / da
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Maliyet hesabı yaparak ekonomik faktörler yönünden arazi seçimi yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Arazi miktarını tespit ediniz. 

 Masraflarınızı dikkate alarak üretim 

talebine göre arazi miktarını planlayınız. 

 Üreteceğiniz ürün çeĢidini tespit ediniz. 

 Pazar uzaklığını tespit ediniz. 

 Nakliye imkânlarını araĢtırınız.  

 Nakliye için gerekli olan araç ihtiyacınızı 

belirleyiniz. 

 Pazara ulaĢım yollarını tespit ediniz.  

 En kısa ve en iyi ulaĢım yolunu tespit 

ediniz. 

 Bozuk yolları mümkün olduğunca 

kullanmayınız. 

 Pazarın istediği çeĢitleri tespit ediniz.  

 Pazarda tutulan çeĢidin satıĢının daha 

kolay yapabileceğinizi unutmayınız. 

 Piyasa araĢtırması yapınız. 

 Meyveleri değerlendirme yerlerini 

tespit ediniz.  

 Fabrikalara uzaklığınızı belirleyiniz. 

 Meyvelerin değerlendirme Ģekillerini 

araĢtırınız. 

 ĠĢçi temin durumunu tespit ediniz. 

 Ġhtiyacınız olan iĢçi miktarını 

belirleyiniz. 

 Kalifiye iĢçi kullanmaya önem veriniz. 

 Alet ve malzeme temin durumunu 

tespit ediniz. 

 Ġhtiyacınız olan alet ve malzeme 

miktarını belirleyiniz. 

 Alet ve malzeme alımını üretime uygun 

tercih ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Arazi miktarını tespit ettiniz mi?   

2 Pazar uzaklığını tespit ettiniz mi?   

3 Pazara ulaĢım yollarını tespit ettiniz mi?   

4 Pazarın istediği çeĢitleri tespit ettiniz mi?   

5 Meyveleri değerlendirme yerlerini tespit ettiniz mi?   

6 ĠĢçi temin durumunu tespit ettiniz mi?   

7 Alet ve malzeme temin durumunu tespit ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Servetin üretimde kullanılan kısmına ……………..  diyebiliriz. 

2. Ürünün bahçede toptan satılması ya ………..  usulle veya ……….  ile yapılır. 

3. Ürünlerin hallerde ……………… aracılığıyla satıĢı ülkemizde en yaygın olarak 

kullanılan satıĢ Ģekillerindendir. 

4. Çok yıllık bitkilerin yetiĢtiriciliğinde maliyet unsurlarında tek yıllık bitki 

yetiĢtiriciliğinden farklı olarak …………………….   masrafı vardır. 

5. Tarımsal üretimde maliyet hesabı ……………. göre değiĢmektedir. 

6. Belirli bir faaliyetle ilgili olarak ekonomik fayda sağlamak üzere bütün ilgili tarafların 

yardım ve iĢ birliği ile belirli kurallar koyma ve bu kuralları uygulama iĢlemine 

............................................. denir. 

7. Modern taĢımacılıkta yaĢ meyveler gibi çabuk bozulabilir ürünlerin uzak pazarlara 

sevkinde ........................................ ismi verilen soğutma iĢlemlerinin, pazarlamanın 

her safhasında, noksansız uygulanmasına dikkat edilmelidir. 

8. Tarımsal iĢletmelerde bedensel olarak çalıĢan kimselere ........................................... 

denir. 

9. Arazi seçimini sınırlayan en önemli unsurlardan biri de .......................................dir. 

10. Nakliye araçları günümüzde .......................................  ve ............................................. 

gibi sistemlerle donatılmıĢlardır. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap verirken 

tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. Cevaplarınızın 

tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 



 

 21 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

 

Mevcut arazinin iklim Ģartlarını, sulama ve rüzgâr durumunu, toprağın yapısını 

dikkate alarak tekniğine uygun olarak güvenli bir çevirmeyi öğrenebileceksiniz. 
 

 

 

 ÇeĢitli tarım iĢletmelerine giderek arazinin hangi sistemle çevrildiğini ve ne tür 

materyaller kullanıldığını inceleyiniz. 

 Bu iĢle uğraĢan firmalardan çit materyalleri ile ilgili gerekli bilgileri araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

3. ÇĠTLER 
 

Ġnsan ve hayvan zararlarından korumak, arazinin çevresini belirlemek, rüzgârın 

etkisini azaltmak, sıcak ve soğuk hava akımlarına karĢı fidanlığı siper altına almak amacıyla 

fidanlığın etrafı taĢ duvarlar, teller veya yeĢil çitlerle çevrilir. 
 

3.1. Çitlerde Aranan Özellikler 
 

Araziyi insanlardan, hayvanlardan korumak ve rüzgârın etkisini azaltmak için yapılan 

çitler Ģu özellikleri taĢımalıdır: 
 

 Çit için kullanılacak materyal, arazinin özelliklerine uygun olmalıdır. 

 Materyal ucuz olmalıdır. 

 Çit uzun süre dayanmalıdır. 

 Ġnsan, hayvan ve çeĢitli zararlılara karĢı araziyi korumalıdır. 

 Materyal arazideki bitkilere zarar vermemelidir. 

 Gerektiği zaman rüzgârlara karĢı rüzgâr kıran görevi de yapmalıdır. 

 Etrafı kapalı olan yerlerde arazinin havalanmasına engel olmamalıdır. 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 22 

Resim 3.1: Bahçe etrafının kafes tel çitle çevrilmesi 

3.2. Çit ÇeĢitleri  
 

Çitler, nerede ve ne Ģekilde kullanılacağına göre canlı ve cansız çitler olmak üzere 

ikiye ayrılır. 
 

3.2.1. Canlı Çitler 
 

Arazinin etrafını çevirmek amacıyla yörenin iklim Ģartlarına ve sulama durumuna göre 

kullanılan,  çeĢitli bitkiler, çalılar ve ağaçlardan tesis edilen çitlerdir. Canlı çit bitkileri 

aĢağıdaki özellikleri taĢımalıdır: 
 

 Çit bitkileri dikenli ve sık taçlı olmalıdır. 

 GeliĢmeleri kuvvetli olmalı ve budamaya elveriĢli olmalıdır. 

 Arazideki bitkilere zarar vermemelidir. 

 Böcek ve mantarlara barınaklık yapmamalıdır. 

 KıĢın yaprağını dökmemelidir. 

     

Resim 3.2: Canlı çit   Resim 3.3: Morsalkımdan oluĢan canlı çit 

Genellikle canlı çit tesisinde kullanılan bitkiler Ģunlardır: 
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Resim 3.4: Canlı çit bitkisi arizona servisi 

Çit olarak kullanılacak bitkiler tek sıra hâlinde veya iki sıra hâlinde üçgen Ģeklinde 

30–40 cm aralıklarla dikilir. 
 

 Arazi rüzgârlı yerde ise belirli uzunlukta ve sıklıkta ağaç ve çalılar dikilerek rüzgâr  

kıranlar oluĢturulmalıdır. Rüzgâr kıranlar rüzgârın tesirini azaltırken % 50 hava 

geçirgenliğine sahip olmalıdır. Bir rüzgâr kıran, kendi yüksekliğinin 10 katı uzaklıkta ve 

geniĢliğinin 2/3’ü kadar geniĢlikte bir alanı rüzgârdan korur. 

 

Resim 3.5: Rüzâr kıran 

Örneğin, 6 m yükseklikte ve 50 m uzunlukta bir rüzgâr kıran, 60 m uzunlukta ve 

tabanı 30 m’den baĢlayarak gittikçe daralan üçgen Ģeklinde bir alanda etkili olur. 
 

Rüzgâr kıran tesis edilirken bu durum mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır. Ayrıca 

rüzgâr kıranın gölgeleme yoluyla bitkiler üzerinde meydana getirebileceği olumsuz etkileri 

ortadan kaldırmak üzere bitkiler, rüzgâr kıranın boyuna 1/3’ü kadar eklenecek uzaklıktan 

itibaren yetiĢtirilmelidir. 
 

Örneğin; rüzgâr kıran 6 m boyunda ise bitkiler ile rüzgâr kıran arasında 6+2=8 m 

uzaklık olmalıdır. 

 

Resim 3.6: Arazinin tel çit ile çevrilmesi ve rüzgâr kıran 

3.2.2. Cansız Çitler 
 

Cansız çitler çeĢitli duvar, ahĢap ve tel gibi materyallerle yapılır. Bu çitlerin dayanma 

güçleri canlı çitlere göre daha fazladır. Fakat maliyetleri oldukça yüksek olduğundan tercih 

edilmez. 
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Resim 3.7: Cansız metal kafes tel 

 Duvarlar: Duvarlar harçlı taĢ, tuğla, briket, kerpiç ve taĢ yığma olarak değiĢik 

materyallerle yapılır. TaĢ duvarların 50–100 yıl, tuğla duvarların 25–50 yıl, 

briket duvarların 10–20 yıl ömrü vardır. 

 

Resim 3.8: Duvar ve ahĢap çit 

 Teller: Teller dikenli, dikensiz ve kafesli Ģekildedir. Tellerle çit tesis ederken 

direklere de ihtiyaç vardır. Direkler beton, demir ve ahĢaptan olabilir. Direkler 

birbirinden 3–5 m aralıkla dikilir. Boyları 150–200 cm arasında olur. Demir 

direkler (T, L, O) Ģeklinde olabilir. Ağaç direkler 5X5 veya 10X10 cm 

kalınlığında dört köĢe, dikdörtgen veya yuvarlak kesitlidir.  

   

Resim 3.9: Dikenli tel çit       Resim 3.10: Demir direkli kafes ve dikenli tel tesisi 

Demir direkler, dayanma güçlerini artırmak; çürümelerini,  paslanmalarını önlemek 

için astar boya ile astarlanır. Gerekirse yağlı boya ile boyanır. Tahta direklerin toprak altı 
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kısımlarının çürümesini önlemek için % 5’lik bakır sülfat eriyiği ve katran içine batırmak 

veya uç kısımlarını hafif yakmak gerekir. 
 

Arazi sınırlarında dikimi yapılacak olan canlı ve cansız çitlerin arasındaki mesafeler 

verildiği anda arazi sınırlarına toplam olarak gidecek canlı çit (çit bitkileri), cansız çit (metal 

direkler) ve örgü tel yüksekliği verilince toplam çit malzemeleri ve gidecek örgü tel alanı 

bulunabilir. 
 

Örnek: Arazi 50 dekar olup en 200 m, boy 250 m’dir. Arazi sınırlarına 2 m’ye bir 

direk ve 4 m yüksekliğinde tel örgü çekileceğine göre direk sayısını ve giden toplam tel örgü 

alanını bulunuz. 
 

Örnek çözümü: Arazi dikdörtgen olup en ve boy toplanıp iki ile çarpılır. Toplam 

uzunluk iki metreye bölünür. Arazi çevresine dikilecek direk sayısı bulunmuĢ olur. 
 

Direk sayısı = ( a + b ) x 2  = 200+250= 450x2 = 900 m/ 2= 450 adet direk dikilir. 

Örgü tel gideri = 900  m x 4 m = 3600 m
2
 örgü tel arazi çevresine gider. 

Çit bitkisi sayısı = 900 / 2 =450 adet çit bitki fidanı gider. 
 

Direklerin üzerine tellerin çekilmesinde telgrafçı manivelası, makara ve makas 

kullanılır. Teller önce 20–25 cm aralıkla birbirine paralel olarak çekilir. Daha sonra direkler 

arasına çapraz teller gerilir. Çapraz teller paralellere bağlanır. 

 

Resim 3.11: Kafes tel bağlantıları 

AhĢap direkler üzerine ağaçları örtmek, dikenli çalıları, otları koymak ve kapak 

tahtalarını çakmak suretiyle çitler oluĢturulur. Ayrıca bu iĢ için kargı denilen kuru kamıĢlar 

da kullanılır. 
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Resim 3.12: AhĢap çit örneği            Resim 3.13: AhĢap çit örneği 

 

Resim 3.14: Farklı ahĢap çit örneği 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Gerekli olan malzemeleri hazır hâle getirerek arazinin etrafını çeviriniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Bahçenin çevresini ölçünüz. 

 Arazinin sınırlarını tespit ediniz. 

 Yapacağınız çit tesisi için gerekli olan 

ölçülendirmeleri yapınız. 

 Kullanacağınız kapatma yöntemine 

karar veriniz. 

 Arazinin konumunu belirleyiniz. 

 DıĢ Ģartların durumunu araĢtırınız. 

 Ekonomik durumunuzu belirleyiniz.  

 Gerekli olan malzemeleri temin ediniz. 

 Karar verdiğiniz kapatma sistemi için 

gerekli malzemeleri belirleyiniz. 

 Gerekli malzemeleri temin ediniz. 

 Çit tesisi yapınız. 

 Hangi çit çeĢidini uygulayacağınıza 

karar veriniz. 

 Malzemelerin sağlam olmasına özen 

gösteriniz. 

 Duvar örünüz. 

 Malzemeleri temin ediniz. 

 Temel açınız. 

 Duvar üzerine kullanacağınız tel 

sistemini belirleyiniz. 

 YeĢil çit bitkisi dikiniz. 

 Ġklim Ģartlarına uygun çit bitkilerini 

belirleyiniz. 

 Kullanacağınız bitkilerin ekolojik ve 

yetiĢtiricilik özelliklerini araĢtırınız. 

 Düzenli olarak sulama yapınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Bahçenin etrafını ölçtünüz mü?   

2 Kullanacağınız kapatma yöntemine karar verdiniz mi?   

3 Gerekli olan malzemeleri temin ettiniz mi?   

4 Çit tesisini yaptınız mı?   

5 Duvar ördünüz mü?   

6 YeĢil çit bitkisi diktiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Çevirmede kullanılan materyaller ……………….. zarar vermemelidir. 

2. Cansız çitlerin  ……………….. güçleri diğer çitlere göre fazladır fakat ……………. 

oldukça yüksektir. 

3. Çit olarak kullanılan taĢ duvarların ömürleri ………………… yıldır.  

4. Telli çitlerde dikilecek direklerin mesafesi………………. dır. 

5. Ağaç direkler ………… veya …………. kalınlığında olmalıdır.  

AĢağıdaki  soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru  seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

6. AĢağıdakilerden hangisi çevirmede kullanılacak materyal seçiminde önemli değildir? 

A) GösteriĢli olmalı 

B) Uzun süre dayanmalı 

C) Bitkilere zarar vermemeli 

D) Hayvanların geçmesine izin vermemeli 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi cansız çit değildir? 

A) Duvarlar 

B) Kafes teller 

C) Mazılar 

D) Dikenli teller 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi tahta direklerin toprak altı kısmının çürümesini önlemede 

kullanılmaz? 

A) Bakır sülfat eriyiği 

B) Cilalamak 

C) Katran sürmek 

D) Hafif yakmak 

 

9. AĢağıdakilerden hangi alet direklere teller çekilirken kullanılmaz? 

A) Testere 

B) Telgrafçı manivelası 

C) Makara 

D) Makas 

 

10. Canlı çit tesis ederken dikilecek bitkilerde aĢağıdakilerden  hangi özellik aranmaz? 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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A) Kuru olması 

B) Dikenli ve sık taçlı olmalı 

C) KıĢın yaprağını dökmemeli 

D) Bitkilere zarar vermemeli 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

 

Mevcut arazinin yüzey durumu, toprak yapısı, sulama Ģekli dikkate alınarak en uygun 

drenaj sistemini tasarlamayı ve tekniğine uygun olarak kurmayı öğreneceksiniz. 

 

 

 Çevrenizdeki tarım iĢletmelerini gezerek yapılan drenajları ve kullanılan 

materyalleri inceleyiniz. 

 Drenaj materyalleri satan firmalarla irtibata geçerek materyaller hakkında 

gerekli bilgileri öğreniniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

4. DRENAJ 
 

Toprağa zararlı ve bitki geliĢimini olumsuz yönde etkileyen taban suyu seviyesini, 

bitki kök bölgesinin altında kontrolde tutmak için yapılan mühendislik çalıĢmasına drenaj 

denir. 
 

4.1. Drenajın Tanımı 
 

Tarım alanlarında çeĢitli nedenlerle oluĢan fazla suların araziden uzaklaĢtırılması 

çalıĢmalarına “tarımsal drenaj” denir. Eğer fazla su toprak yüzeyinde ise “yüzey drenajı”, 

toprak yüzeyinin altında ise “toprak altı drenajı” yapılır. Toprak yüzeyindeki fazla su,  

kolaylıkla gözlenmesine karĢın, toprak altı suyunun belirlenmesi için arazi ve laboratuvar 

incelemeleri gerekebilir. 

 

ġekil 4.1: Gözlem kuyusu 

Drenaj çalıĢmalarında asıl amaç, tarımsal üretimde yeter ölçüde kuru bir üst toprak ve 

bitki kök geliĢmesine uygun ortam sağlamaktır. Tarımsal drenajın amacı, arazinin tarıma 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 



 

 32 

elveriĢliliğini artırmak için toprak suyu koĢullarının geliĢtirilmesi Ģeklinde özetlenebilir. 

Tarıma elveriĢlilik durumunun bu artıĢı, tarımsal iĢlemlerin etkinliğinin artırılmasıyla bitki 

geliĢimi üzerine doğrudan doğruya olabildiği gibi sulu tarım koĢullarında toprakta uygun bir 

tuz dengesinin sağlanmasıyla da olabilir. Kötü drenajın bitkilerde ve toprak üzerinde 

oluĢturduğu zararlar Ģunlardır: 
 

Toprak gözeneklerindeki fazla su, toprak havasının yerini alır ve uygun bir kök 

geliĢimi sağlanamaz. 
 

Islak üst topraklarda hava ile toprak arasında oluĢan gaz alıĢveriĢi çok yavaĢlar ve kök 

bölgesinde yeterli oksijen gazı bulunmaz. Böyle ortamlarda organik maddeler anaerobik 

çözümlemeye uğrar ve ortamda zararlı metan gazı ve kompleks aldehitler oluĢur. 
 

Kötü drenaj koĢullarında bitkiler için zararlı olan demir ve kükürt bileĢikleri oluĢur. 

 

Resim 4.1: Muzda drenaj 

Toprak su ile doyunca azot, organik artıklar içerisinde bitkilerin yararlanamayacağı 

biçimde kalır. 
 

Taban suyunun yükselmesi hâlinde bitki kökleri, yalnızca yatay bir geliĢme gösterir ve 

taban suyunun düĢmesi hâlinde ise suyu bulamamaktan zarar görür. 
 

Toprak ısısı kötü drenaj koĢullarından etkileneceğinden toprak geç ve güç ısınır. Ekim 

vaktinde yapılamaz. Bu gibi topraklarda, hava ve sıcaklık az olduğu için kültür bitkileri, 

köklerini daha derinlere salamaz ve zararlı otlar çoğalır. 
 

Tuzluluk ve sodyumluluk sorunu ortaya çıkar, arazi çoraklaĢır. 
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Resim 4.2: Fazla sudan çoraklaĢmıĢ bir arazi 

Fazla suların oluĢturduğu drenaj sorunları arazide Ģu Ģekilde gözlenebilir: 
 

 Çukur bölgelerde uzun süre su göllenmesi 

 Tuz lekelerinin görülmesi 

 Bitkilerde yaprak yanması ve kök çürümesi 

 Tarım alanlarında fazla sivrisinek görülmesi 

 Tarım alanlarında suyu seven yabancı otların geliĢmesi 

 Ekim ve hasat zamanlarının gecikmesi ve tarım makinelerinin toprak üzerinde 

iz bırakması 

 Zaman zaman toprak yüzeyinde ıslaklık görülmesi 

 Toprak rutubeti ile ilgili bitki hastalıklarının artması 

 

Resim 4.3: Drenaj yapılması gerekli bir arazi 

Drenaj çalıĢmalarında yapılacak etütler: 
 

Drenaj çalıĢmalarında arazinin ne amaçla kullanılacağı bilinmelidir. Daha sonra, 

drenaj alanına iliĢkin drenaj etütlerinin yapılması gerekir. Etütler Ģunlardır: 
 

 Topoğrafik etütler: Haritalardan çukurların, yüksekliklerin, kaynak ve 

sızıntıların, çeĢme ve kuyu gibi tesislerin yer ve kotlarının saptanmasıdır.  

 Taban suyu etütleri: Arazide gözlem kuyuları yardımı ile yapılır. Gözlem 

kuyularına çakıl konularak ve bunun içine delikli borular yerleĢtirilerek etüt 

yapılır. 
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Sınıf Sınırlar 

Ġyi 
Taban suyu seviyesi yüzeyden 2.00 m’nin altında veya yılda 30 gün 

1.80 m’ye kadar yükselir. 

Orta Taban suyu seviyesi 1.80 m-30 gün periyotla 1.20 m’ye yükselir. 

Fena 
30 gün periyotla 1.20-1.80 m arasında, bazen 0.90 m’ye kadar yükselir 

ve toprak yüzeyinde sodyumluluk görülür. 

Çok Fena 
Taban suyu seviyesi 1.20 m ve daha yüksek, doğal ve yapay boĢaltma 

ağzı yoktur veya uzaktır. 

Tablo 4.1: Drenaj yönünden taban suyu düzeyinin sınıflandırılması  

 Hidrolik etütler: Drenaj alanına gelebilecek maksimum yüzey akıĢ 

miktarlarının ve yapılacak çevirme kanalının kapasitesinin saptanmasıdır. 

YağıĢlardan oluĢabilecek fazla suların saptanması ve bunların uzaklaĢtırılması 

için gerekli sistem tesis edilir. 

 ÇıkıĢ yeri ve boĢaltma ağzı etütleri: Bütün drenaj çalıĢmalarında ilk iĢ çıkıĢ 

yeri etüdü yapmaktır. Normal koĢullarda çıkıĢ yeri kotu ile zemin arasındaki 

yükseklik, yetiĢtirilecek bitkinin kök derinliğinin altında olmalıdır. ÇıkıĢ yeri 

kapasitesine etkili faktörler: 
 

 YağıĢlar ve bu yağıĢlardan kaynaklanan yüzey akıĢ miktarı 

 Drenaj alanının büyüklüğü ve karakteri 

 Planlanacak bitki çeĢidi 

 Çevreden gelen taĢkınların karakteri, periyodu, debisi 

 Sulama suyu miktarı 
 

 Toprak etütleri: Toprak profili hakkında fikir edinmek ve toprağın profil 

boyunca ortaya koyduğu değiĢiklikleri tespit etmek için yapılır. Drenaj çalıĢmalarında en 

önemli toprak özelliklerinden biri, toprağın geçirgenliğidir.  

 

Drenaj projesinin planlanmasında özellikle drenaj sisteminin seçiminde toprağın 

geçirgenlik değeri etken rol oynar. Eğer üst toprak tabakasının geçirgenlik değeri çok düĢük 

ise kapalı boru sistemi ekonomik olmaz. Böyle durumlarda fazla suların yüzey drenaj sistemi 

ile atılması yoluna gidilir. 
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Resim 4.4: Harran ovasında drenaj çalıĢmaları 

4.2. Drenaj ġekilleri 
 

Drenaj sistemi yapılırken önce fidanlık yeri ve yakın çevresinin 1/500–1/1000 

ölçeğinde topoğrafik haritasının çıkarılması gerekir. Bu haritada eğim kot farkları, yollar, 

köprü, menfez, dere vb. tahliye kanalları gösterilir. Sonra drenaj alanında en düĢük ve en 

yüksek su seviyeleri, yüzeysel akıĢ durumu, çevrenin yağıĢ rejimi (aylık, yıllık miktarları ve 

yağıĢ Ģiddetleri) saptanır. Bunun yanında toprak etütleri de itina ile yapılmalıdır. Bu etütlerde 

fidanlık için çıkarılan toprak haritasından faydalanılır. Böylece toprak türü ve dolayısıyla 

toprağın dren kabiliyeti tespit edilir. Ayrıca ana taĢı çok derinde ise 120-130 cm derinliğe 

kadar toprak görünüĢleri açılarak toprak tabakalarının özelliklerinin belirlenmesi gerekir. 

Ayrıca taban suyunun durumu, niteliği (durgun, sığ veya değiĢken taban suyu özellikleri), 

taban suyunun dikey hareketleri, eğime bağlı hareketler, taban suyunun bazı zararlı tuzları 

içerip içermediği araĢtırılır. Bütün bunlar yapılacak drenaj Ģebekesinin drenaj tipini, tesis 

tekniğini ortaya koyar. 

 

ġekil 4.2: Drenaj sağlanmıĢ bir toprak kesiti 

Drene edilecek suyun boĢaltılması, ana kanal ve yan kanalların derinliklerine uygun 

bir çıkıĢ ağzı mevcut ise tahliye yer çekimiyle meyle göre kendiliğinden olur, aksi 

hâlde bir pompaj sistemi de düĢünmek gerekir. Drenaj tipleri “yüzeysel drenaj” ve “derin 

drenaj” olmak üzere iki tiptir. 
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4.2.1. Yüzey Drenajı 
 

Üst toprağın ıslaklığını engeller. Bu sistem özellikle üst toprağın ağırca olduğu veya 

altta yüzeye yakın geçirimsiz bir tabakanın bulunduğu durumlarda söz konusudur. 

Nehir, çay ve dere taĢkınlarının etkisine maruz kalan yerlerde de böyle yüzeysel bir drenaj 

sistemi etkili olur.  

 

Resim 4.5: Yüzeysel drenaj 

Yüzeysel drenaj fidanlık yerinde çukurluklarda biriken suyun drene edilmesi için 

yapılacaksa bu çukurların bir kanala birleĢtirilmesi ve akıtılması yeterlidir. Hedef yüzey 

sularını drene etmek için yapılacaksa meyil istikametinde pullukla daha iyisi bir kanal 

pulluğu ile yapılan derin bir sürümle sağlanabilir. 
 

Yüzey drenaj sorunu, suyun arazi yüzeyinde serbestçe ilerleyerek doğal bir boĢaltma 

ağzına ulaĢmasıyla ortaya çıkar. Yüzey drenajına hizmet edecek olan drenler, göllenmeye 

neden olmayacak Ģekilde inĢa edilmelidir. 
  

Suyun arazi üzerinden tahliye hızı toprak, iklim, arazi kullanma ve topoğrafik 

koĢullarla birlikte, sistemin teknik ve ekonomik uygunluğuna ve yetiĢtirilen bitkinin çeĢidine 

bağlıdır. 
 

 Yastık sistemi: Eğimi % 0–1,5’i aĢmayan düz ve düze yakın arazilerde 

uygulanır. Sistem, kapalı drenaj sisteminin uygun olmayan, toprak geçirgenliği 

oldukça az olan yerlerde uygulanır. 
 

Geçirgenliği düĢük, drenajı kötü eğimsiz alanlarda uygulanan en eski yüzey drenajı 

sistemlerinden biridir. 

 

Resim 4.6: Yastık sistemini oluĢturan dipkazan aletleri 
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Çiftçi kendi olanaklarıyla ve toprak iĢleme aletleriyle kolayca açabilir. Yastıklar ana 

eğim yönünde inĢa edilir. Yastıkların geniĢliği 8-30 m, uzunlukları ise 100-300 m arasında 

değiĢir. Yastık yüksekliği 20-40 cm arasındadır. Çiziler, 90–300 m aralıklarla geçirilen 

toplayıcı drenlere suyu boĢaltır. Bitki sıraları çizilere paralel olarak düzenlenir. 

 

ġekil 4.3: Dip kazan kullanımı sonucu oluĢan profil 

 

Resim 4.7: Yüzey drenajı yapılmıĢ bir arazi 

 Rastgele dren sistemi: Çukur tarım alanlarının drenajında, arazinin topoğrafyası 

uygun olmadığı ve tesviye uygulamasının ekonomik olmayacağı hâllerde 

rastgele drenaj hendekleri kullanılır. Bu sistemde, arazi üzerindeki çöküntü 

alanlarında göllenmiĢ olan sular, arazi eğimine göre birbirine bağlanır ve daha 

sonra boĢaltma hendeğine gönderilir. Genel olarak bu drenler, 25 cm’den daha 

derince Ģev eğimleri 1/8’den daha dik olmamak üzere trapez kesitli olarak açılır. 

 

ġekil 4.4: Rastgele dren sistemi 

 Paralel drenler sistemi: Genel olarak eğimi % 0–0,5 olan tesviye edilmiĢ 

arazilerde kullanılır. Yüzey drenaj sistemlerinin en pahalısıdır. Önce arazi 

tesviye yapılır. Sonra drenler yapılır.  Bitki sıraları yüzey tarla drenlerine dik 

konumlu olup arazi yüzeyindeki fazla su bitki sıraları arasında yer alan küçük 

kanalcıkları izleyerek yüzey drenlerine, buradan da tarla laterallerine akar. Açık 
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drenlerin aralığı sıra uzunluğuna bağlıdır. Sıra uzunluğu ise toprak, yağıĢ, 

topoğrafya (arazi yüzey Ģekli) ve ekonomik koĢullara göre değiĢir. Ağır killi 

topraklarda sıra uzunluğu 250 m ve daha az, orta bünyeli topraklarda 300–400 

m arasında değiĢir. Toprak derinliği uygun ise sıra eğimi % 0,1 olmalıdır.  

 

ġekil 4.5: Paralel drenler sistemi 

 Çapraz meyil drenleri: Eğimi % 2–4 olan arazilerin yüzey drenajında kullanılır. Bu 

sistem daha çok eğimi uzun, alt toprağı geçirimsiz olan arazilerde kullanılır. Mevcut arazi 

eğimine çapraz olarak inĢa edilir. Drenlere verilecek eğim % 0,1–1,0 arasında değiĢir. 

 

ġekil 4.6: Yüzeysel drenler 

 Önleyici sistem: Bu sistem drenajda, yüzey ve toprak altı sularının 

saptırılmasında bireysel olarak projelenen ve ana eğime çapraz olarak inĢa 

edilen çevirme hendekleri tarafından tutulan su, emniyetli bir hızla boĢaltma 

ağzına akıtılır. Bu hendekler eğim uzunluğunu kısaltmak, yüzey sularını tutmak 

ve saptırmak suretiyle erozyonu azaltır. Bu sistemin kullanılması ile baharda 

toprak 3–4 hafta önce tava gelir, sonbaharda ise hasat iĢleri kolaylaĢır. 
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Resim 4.8: Önleyici sistem 

Çevirme hendekleri arasında kalan arazilerin yeterince kurutulması için bunlara 

verilecek aralığın 30–60 m olması gerekir. Hendek kesiti toprak iĢleme aletlerinin kolayca 

geçebileceği boyut ve Ģev eğiminde olmalıdır. Verilecek eğim % 0,3–2 arasında olabilir. 
 

 DüĢey boĢaltma kuyuları : Uygun bir yer çekimi ağzı kullanmayan alçak arazilerde 

yüzey suları veya toprak yüzeyindeki fazla sular toplanıp düĢey boĢaltma kuyuları yolu ile 

derinlerdeki su taĢıyıcı tabakalara ulaĢtırılır. Bu tip kuyularda türeyen yosunlar ve meydana 

gelen korozyon kuyu kaplamasındaki delikleri tıkar ve kuyuya gelen suyun devamlı olarak 

taĢıyıcı tabakaya iletilmesini engeller. Ayrıca yüzey sularının yer altı sularını kirletmesi söz 

konusu olduğundan, kuyular açılırken ilgili kiĢilere haber verilir. 

 

4.2.2. Toprak Altı Drenajı 
 

Derin drenaj, derindeki kök bölgesinde olan fazla suyun akıtılmasını hedef alır. 

Sistem, küçük bir fidanlıkta “açık sistem” Ģeklinde ucuz bir Ģekilde yapılabilir. Daha büyük 

ve entansif fidanlık iĢletmelerinde “kapalı drenaj sistemi”’ne ihtiyaç vardır. Açık sistem 

yüzey sularını süratle boĢaltır, kolay inĢa edilir, makine ile kolayca basit Ģekilde 

temizlenebilir. Belirli aralıklarla açılan bu kanallar, belirli bir düzen dâhilinde eğimle yapılır. 

Tıkanmaların olduğu yer kolayca tespit edilip onarılabilir. 
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Resim 4.9: Toprak altı drenaj sistemleri 

Kapalı sistemin tesis tekniğinde ise genellikle daha önce belirtilen esaslara göre tespit 

edilen derinlikte kanallar açılır ve belirlenen meyilde drene edilecek su miktarına uygun 

çapta (genellikle 15–25 cm çapında) künkler döĢenir. Bugün kapalı drenaj sistemlerinde 

künk yerine hortum Ģeklinde delikli dayanıklı plastik ve demir drenaj borularının kullanımı 

da gittikçe yaygınlaĢmaktadır. 

 

Resim 4.10: Kapalı drenaj sistemi 

Topoğrafik koĢullar, yüksek taban suyu ve geçirimsiz toprak koĢulları gibi faktörlerin 

kök bölgesindeki suyu yer çekimi kuvveti ile boĢaltmasını engellediği hâllerde toprak 

verimliliğinin geliĢtirilmesi ve devamlılığının sağlanması için toprak altı drenajı gereklidir. 

Toprak altı drenaj yapmakla fazla su tahliye edilir. Toprağın havalanması sağlanır.  

Dolayısıyla yararlı bitki besin maddeleri serbest hâle geçer. Bunun sonucu olarak yararlı 

bakteriler faaliyete geçerek kök bölgesinin geliĢmesini kamçılar. Bitki, verilen gübreden 

daha iyi yararlanır. 

 

Resim 4.11: Toprak altı drenajı 
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Toprak altı drenajı aynı zamanda tuzlu, sodyumlu toprak ıslahında da yerine 

getirilmesi gereken bir kültür teknik iĢlemidir. En iyi drenaj toprak altı ile yüzey drenajın bir 

kombinasyonudur. 
 

Prensip olarak toprak içerisindeki suyun yer çekimi kuvvetiyle serbestçe akabileceği 

bir ortam sağlanmalıdır.  
 

Genel olarak bir toprak altı drenaj sisteminin ilk yatırım masrafları, bir dereceye kadar 

açık drenlere göre daha yüksektir. Ancak açık sistemlerdeki arazi kaybı ile toprak iĢlemedeki 

zorluklar ve bakım masrafları pek çok hâlde bu farklılığı kapalı drenler lehine çevirmektedir. 
 

Toprak altı drenler için çok değiĢik materyal kullanılır. Bunlar kil borular, değiĢik 

uzunlukta beton borular, toprağa serilen çakıl örtüler, toprağa gömülen dallar gibi lifli ahĢap 

materyal, örülü taĢ drenler, bitümlü fiber materyal ve delikli borular olabilir. 

 

Resim 4.12: Toprak altı drenajı 

 Kil künkler: Önceleri kapalı dren boruları olarak oldukça yaygın olarak 

kullanılırdı. Bunlar 33 cm kadar uzunlukta ve 10–15 cm iç çaplı olarak imal 

edilir. Drenaj amacıyla açılan hendeklerin tabanına kum, çakıl serilir ve künkler 

uç uca döĢenerek toprak altında devamlı bir boru hattı oluĢturur. Boru hattı 

döĢendikten sonra üzerine kum, çakıl veya baĢka bir filtre materyali serilir ve 

hendek daha sonra toprak ile doldurulur. 

 Plastik borular: Plastik borular, özellikle son yıllarda sulu tarım alanlarının 

drenajında büyük ölçüde kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Drenajda önceleri 6 m’lik 

standart uzunlukta yarıklı düz PVC boruları kullanılırken son zamanlarda esnek 

plastik spiral borular kullanılmaya baĢlanmıĢtır. Plastik boruların, kil künklere 

göre geniĢ kullanım alanı bulma nedeni: 
 

 Daha az emek ve iĢ gücü ile daha çabuk döĢenmeleri, 

 Hafif olmaları, 

 UlaĢım masraflarının az olmasıdır. 
 

Spiral plastik borular, genellikle filtre materyali ile birlikte döĢenmektedir. Filtre 

materyalleri borular üzerinde, suyun girmesini sağlayarak deliklerin tıkanmasını 

önlemektedir. 



 

 42 

 

Resim 4.13: Plastik boru döĢenmiĢ bir drenaj 

Drenajda filtre materyali olarak en çok kullanılan malzeme kum ve çakıldır. Bunun 

yanında cam pamuğu, cam yaygıcı, sünger, torf, saman, talaĢ ve tekstil artığı gibi 

malzemelerde filtre materyali olarak kullanılmaktadır. 

 

Resim 4.14: Drenajda plastik boru kesiti 

 Mol drenler: Bu tip drenaj, özellikle taban suyunun ekim dikim döneminde 

yüksek, bitki geliĢme döneminde düĢük olduğu ağır bünyeli topraklarda erken 

toprak tavı elde etmek için uygulanır. 

 

ġekil 4.7: Mol dren sistemi 

Mol dreni özel mol pulluğunun arkasına bağlanan 5–7,5 cm çaplı yaklaĢık 30 cm 

uzunluğunda torpil biçimindeki bir madenî tırpanın toprak altında çekilmesiyle yapılır. 

Tırpanın toprak altında çekilmesiyle geride silindirik kesitte bir kanalcık oluĢur. Bu silindirik 
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kanal ve üzerindeki pulluk kolunun bıraktığı düĢey kanalcık, suyu toplar ve drenaj hendeğine 

kadar iletir. 

 

ġekil 4.8: Mol drenin arazideki duruĢu 

Diğer dren tesislerinin inĢasında olduğu gibi, mol drenlerin de açılmasında boĢaltma 

hendeklerinden baĢlanır. Mol drenler özellikle düz arazilerde uygulanır ve tesis masrafları 

son derece düĢüktür. Ancak hizmet süreleri çok kısadır (1–3 yıl). Planlamalarında genellikle 

derinlik 50–60 cm, eğim %1–2 ve dren aralığı 2–3 metre olarak alınmalıdır.



 

 44 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Drenaj döĢenmesi gereken bir arazi belirleyerek bu araziye uygun olan drenaj 

sistemini seçip uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Taban suyu seviyesini tespit ediniz. 

 Derin bir hendek açınız.  

 Açtığınız hendekte biriken suyun 

yüksekliğini ölçünüz. 

 Toprağın tuzluluğunu belirleyiniz. 

 Toprağın pH’ını ölçünüz. 

 Tuzluluğu gidermek için neler 

yapacağınızı araĢtırınız. 

 Arazi içerisine drenaj kanalları açınız. 

 Arazide gerekli ölçümleri yapınız. 

 Drenaj kanallarının derinlik ve 

aralıklarını belirleyiniz. 

 Kanalların eğimini iyi ayarlayınız. 

 Drenaj kanallarına boruları döĢeyiniz. 
 Drenaj borusunun tipini belirleyiniz.  

 Boruları uygun eğimde döĢeyiniz.  

 Arazi çevresine tahliye kanalları açınız. 
 Arazi meyil yönünü iyi tespit ediniz.  

 Drenaj kanalını uygun meyilde açınız. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Taban suyu seviyesini tespit ettiniz mi?   

2 Toprağın tuzluluğunu belirlediniz mi?   

3 Arazi içerisine drenaj kanalları açtınız mı?   

4 Drenaj kanallarına boruları döĢediniz mi?   

5 Arazi çevresine tahliye kanalları açtınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Tarım alanlarındaki fazla suyun uzaklaĢtırılmasına …………………….. denir. 

2. Drenaj çalıĢmalarında ana amaç, tarımsal uğraĢlarda yeter ölçüde kuru bir 

………………… ve bitki…………geliĢmesin uygun……………sağlamaktır. 

3. Drenaj çalıĢmalarında arazinin ne  …………………… kullanılacağı bilinmelidir. 

4. Taban suyu  ………………… su ile doygun olan …………………… üst sınırıdır. 

5.  Eğimi % 2-4 olan arazilerin yüzey drenajında ……………………… kullanılır. 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi drenajı gerekli kılmaz? 

A) Arazinin tesviyesinin bozuk olması 

B) Fazla yağıĢlardan meydana gelen kök bölgesindeki fazla su 

C) Arazi yüzeyinde meydana gelen göllenmeler 

D) Taban suyunun kontrol altına alınması 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi drenajın sağladığı faydalardan değildir? 

A) Birim alandan alınan ürün miktarının yükselmesi 

B) Toprak yapısının düzelmesi 

C) Arazinin çevresinin düzelmesi 

D) Arazi iĢleme imkânlarının artması 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi bir drenaj çeĢididir? 

A) Tarla drenajı 

B) Bahçe drenajı 

C) Yol drenajı 

D) Yüzey drenajı 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi yüzey drenaj tiplerinden değildir? 

A) Açık tava tipi 

B) Rastgele dren 

C) Paralel drenler 

D) Çapraz meyil drenleri 

 

10. AĢağılardakilerden hangisi kapalı drenajın dezavantajı değildir? 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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A) Ġlk yatırım maliyeti oldukça yüksektir. 

B) Drenaj borularının üzerine ağaçlar dikilemez. 

C) Dayanımları fazladır. 

D) Basınçla çabuk tıkanırlar. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 
 

 

Mevcut arazinin topoğrafik durumunu ve yapılacak üretim çeĢitlerini dikkate alarak 

arazi üzerinde gerekli alet ve ekipmanlarla tekniğine uygun tesviye iĢlemi yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki iĢletmeleri gezerek tesviye yapılmıĢ arazileri inceleyiniz. 

 Hangi tür tesviye yapıldığını hangi alet ve makinelerin kullanıldığını araĢtırınız. 

 Tesviye iĢleri yapan firmalarla irtibata geçerek tesviye alet ve ekipmanları ve bu 

ekipmanların kullanılması hakkında gerekli bilgileri öğreniniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 
 

5. TESVĠYE 
 

Sulama suyunun arazi yüzeyinde ilerleyebilmesi ve üniform olarak yayılabilmesi için 

arazi yüzeyinin düzgün ve eğimli olması gerekir. Yüzey düzgünlüğünün ve uygun eğimin 

sağlanabilmesi için sulanan veya sulanacak arazilerin tesviye edilmesi zorunludur. 
 

5.1. Tesviyenin Tanımı 
 

Bir düzlem oluĢturmayan girintili, çıkıntılı ve engebeli arazi yüzeyinin istenen eğimde 

bir düzlem oluĢturacak Ģekilde düzeltilmesi veya sulama suyunun arazinin her tarafına 

homojen olarak uygulanabilmesi için doğal eğimi bozmamak, toprak verimliliğini 

azaltmamak koĢuluyla çukurları doldurmak, tümsekleri kaldırmak, pulluk ve ağır makine 

izlerini kaybetmek, araziye uygun bir eğim vermek amacıyla yapılan iĢlemler arazi tesviyesi 

olarak tanımlanabilir. Ayrıca, suyun erozyona sebep olmaksızın bitkilerin kök bölgesi 

derinliğine, eĢit miktarda ve kayıpsız olarak ulaĢmasını sağlamak için arazi yüzeyinin 

düzeltilmesine arazi tesviyesi denir.  

 

Resim 5.1: Lazerli tesviye küreği ile çalıĢma 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–5 

 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Resim 5.2: Kapaklı tesviye aletiyle  tesviye çalıĢması 

 

Arazi tesviyesi denildiğinde genellikle tarım alanlarının daha iyi sulanabilmesi 

amacıyla yapılan tesviye akla gelmektedir. 
 

5.2. Tesviyenin Amacı 
 

Genellikle sulanan araziler düz ve tesviyeye gereksinmeleri yokmuĢ gibi görünürse de 

aslında bu arazilerin de istenen Ģekilde sulanabilmesi için tesviye edilmeleri gerekir. Yüzey 

sulama yöntemleri ile sulanan arazilerin tesviyeye gereksinmeleri olup olmadığı pratik 

olarak aĢağıdaki hususlardan anlaĢılabilir. 
 

 Su, karıkta ve tavada eĢit bir hız ve derinlikte akmıyorsa, 

 Tavanın bir tarafındaki suyun derinliği diğer tarafına oranla daha fazla ise, 

 Su arazi yüzeyinde yer yer gölleniyorsa, 

 Su karıklardan taĢıyorsa, 

 Arazinin bazı yerleri diğer kısımlarına göre daha çabuk kuruyor ve uzun süre yaĢ 

kalıyorsa, 

 Az su verildiğinde toprak eğim boyunca sürükleniyorsa bu gibi araziler tesviye 

edilmelidir. 

 

Yüzey sulama yöntemlerinde su, toprak yüzeyi üzerinden akıtılarak toprağa verilir. 

Sulama suyu, bitkilerin tamamının kök bölgesine eĢit ve kayıpsız olarak toprak aĢınımına 

(erozyon) neden olmadan verilebilmelidir. Bu da ancak toprak yüzeyinin belli bir eğim 

derecesinde, düzgün bir yüzeye sahip olmasına bağlıdır. Böyle bir yüzey, ancak arazinin 

tesviye edilmesiyle sağlanabilir. 
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Resim 5.3: Arazide tesviye çalıĢmaları 

Toprak yüzeyi düzgün olmayan arazilerde su, çukur noktalarda fazla, yüksek 

noktalarda daha az birikir. Yüksek noktalar bazen hiç su almaz. 
 

Eğimi fazla olan araziler, sulama ile toprak kaybına (erozyona) uğrar. Her iki durum 

da verim azalmasına neden olur.  
 

Drenajı olmayan alanlarda, çukur noktalarda fazla suyun toplanması sonucunda, 

arazide taban suyu yükselmesi ve dolayısıyla tuzluluk sorunu ortaya çıkar. Bütün bu 

sorunlara yol açmamak için tarım  arazilerinin yüzeyinin uygun bir eğimle sulamaya uygun 

hâle getirilmesi gerekir. 
 

Sulu tarım alanlarında arazinin topoğrafyası ve buna en uygun sulama metodunun 

seçilmesi, sulamada önemli bir faktördür. 

 

Resim 5.4: Arazide lazerli tesviye çalıĢması 

5.3. Tesviyenin Yapılması 
 

Arazi tesviyesi, yüzey sulama sistemlerinin uygulanacağı arazide suyun düzgün bir 

eğimle yürütülebilmesini ve tarlanın düzgün bir biçimde sulanabilmesini sağlamak için 

yapılan tüm düzeltme iĢlemlerini kapsar. 

 

Resim 5.5: Döner kulaklı pullukla tesviye yapılmıĢ arazinin iĢlenmesi 
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Tesviyenin bozulmaması için toprağı tek taraflı iĢleyen döner kulaklı pulluklar, 

graham pulluğu, çizel, rotovatör gibi ölü karık bırakmayan aletler kullanılmalıdır. Arazi 

zaman zaman hafif tesviye aletleriyle düzeltilmelidir. 
 

Tesviye edilen arazinin derin kazı yapılan kısımlarında verimliliği artırmak için çiftlik 

gübresi ve kompost gibi maddeler ilave edilmeli ya da arazi birkaç yıl baklagil tarımına 

tahsis edilmelidir. Ayrıca tesviyeden sonra tarlaya hemen çok yıllık bitkilerin ekilmesi 

gerekir. Ġlk bir iki yılda tek yıllık bitkiler yetiĢtirilmelidir. 

 

Resim 5.6: Çizelin tesviye yapılmıĢ arazide çalıĢması 

5.3.1. Arazi Tesviyesinin Yararları 
 

 Sulama suyu miktarı azalır. 

 Toprak verimliliği artar. 

 Verilen gübreden daha iyi sonuç alınır. 

 Çoraklık problemi ortadan kalkar. 

 Toprak yüzeyinin her tarafı aynı zamanda tava gelir, dolayısıyla çapa ve bakım 

iĢleri kolaylaĢır. 

 Sulamanın yapılması kolaylaĢır, iĢçilik ve zamandan tasarruf sağlanır ve maliyet 

azalır. 

 Sulamanın randımanı artar. 

 Sulanamayan alanlar sulanabilir hâle gelir, millî gelir artar. 

 Yüzeysel drenajın uygulanması mümkün hâle gelir. 

 Bitki geliĢiminin tekdüze (aynı seviyede) olması sağlanır. 
 

5.3.2. Tesviyeyi Sınırlayıcı Faktörler 
 

Tesviyeyi sınırlayıcı faktörler Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
 

 Taban suyu düzeyinin yüksek olması 

 Arazinin topoğrafik durumu 

 Kumlu, çakıllı ve organik maddece zengin topraklarda suyun fazla sızması ve 

tuzluluk sorunu 

 Arazinin doğal eğiminin uygun olmaması 

 Yararlı toprak derinliğinin az olması 

 Drenaj yetersizliği 

 Su kaynağı yetersizliği 
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 Arazinin su taĢkınlarının etkisinde kalıp kalmaması 

 Maliyet  

 

Resim 5.7: Bilgisayarlı tesviye küreği ile tesviye iĢlemi    Resim 5.8: Tesviye yapılmıĢ bir arazi 

5.3.3. Tesviye Biçimleri 
 

 Yerel tesviye: Topoğrafik harita üzerinde ve tümseklerin kaldırılması, 

çukurların doldurulması ile yapılır. 

 

Resim 5.9: Tarlada tesviye yapımı 

 Ġki yönde değiĢken tesviye: Her iki yönde bir eğime sahiptir, değiĢkendir, iki 

yönde de bir eğim sağlanmaya çalıĢılır. 

 Tek yönde değiĢken eğimli tesviye: Özellikle uzun tava sulama metodunda ele 

alınan bir tesviye biçimidir. 

 Ġki yönde sabit eğimli tesviye: Ġki yönde tabii eğime uyan bir düzlemin 

geçirilmesi ile yapılan bir tesviye biçimidir. 

 Tek yönde sabit eğimli tesviye: Sulama yönünde sabit, diğer yönde değiĢmez 

eğime sahip tesviyedir. 

 

Resim 5.10: Tesviye iĢleminde kullanılan greyderler 

Arazi tesviye iĢlemlerinde yapılacak kazı ve dolgu kapasitesine göre çeĢitli aletler 

kullanılmaktadır. Bunların en ilkel ve basit olanları kazma, kürek, bel, el arabası gibi aletler 
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ile hayvanla çekilen tesviye aletleri veya traktörle çekilen tesviye aletleridir. Günümüzde en 

iyi ve modern tesviye aletleri scraperler, land plain ve greyderlerdir. 

 

Resim 5.11: Tesviye iĢleminde kullanılan scraperler 

5.4. Teraslama 
 

Az eğimli arazilerde yüzey akıĢlarını önlemek için eğimin sırtlar, kanallar ya da geniĢ 

basamaklarla kesilmesine teraslama denir. 

 

Resim 5.12: Teraslama yapılmıĢ arazi 

Erozyon ve sel zararlarının bitki münavebesi, tesviye eğrilerine paralel toprak iĢleme, 

Ģerit üzerine ekim gibi bitkisel kontrol ve toprak iĢleme çalıĢmaları iĢlemleri ile 

önlenemediği yerlerde, kültüre alınan arazilerin teraslanması gerekir. 

 

Resim 5.13: Teraslama yapılmıĢ bir arazi 

5.4.1. Terasların Faydaları 
 

Teraslama yapmanın faydaları Ģu Ģekilde sıralanabilir: 
 

 Meyilli, tarıma elveriĢsiz arazileri tarımsal faaliyetlere uygun hâle getirmek 

 Toprağın kıt olduğu alanlarda bitkisel üretim için yeni alanlar oluĢturmak 

 Meyilli arazilerde erozyon kontrolü ile toprak taĢınmasına engel olmak 
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 Eğim derecesini azaltarak araziyi daha kolay iĢlenebilir hâlde sulanabilir 

duruma getirmek 
 

Teraslama yapılması için arazide bulunması gereken özellikler Ģunlardır: 
 

 Toprak karakterinin teraslamaya uygun olması 

 Toprak veriminin çok azalmıĢ olması 

 Arazinin fazla eğimli olması 

 

Resim 5.14: Teraslamada kullanılan dozer makinesi 

Örneğin, teraslar arası mesafelerin, kanal meyillerinin inĢasında kullanılacak aletlerin 

büyüklük ve cinsinin, inĢa mevsiminin, lüzumlu zaman ve kuvvetin tespitinde; toprağın 

erozyona olan hassasiyetinin ve geçirgenliğinin etkisi çok büyüktür. 

 

Resim 5.15: Teraslama yapılmıĢ tarla bitkileri arazisi 

Tarla bitkileri yetiĢtirilmesine müsait olmayan araziler teraslanmalıdır. Ancak toprak 

veriminin çok fazla azalmıĢ olduğu arazilerde, devamlı bir çayır veya orman örtüsünün 

tesisine yardım bakımından teras yapılabilir. Teraslama yapılacak arazilerde meyil en önemli 

faktör olarak karĢımıza çıkar. Teraslama yapılacak araziler, mevcut alet ve makinelerin 

çalıĢma tarzlarına uygun olmalıdır. Muhtelif arazilerin erozyona hassasiyet ve geçirgenlik 

arasındaki farklar, teraslama açısından büyük önem taĢır. Aksi takdirde olumsuz faktörlerin 

arazide mevcut olması araziyi bazı tehlikelere maruz bırakabilir. 
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Resim 5.16: Teraslama yapılmıĢ arazi 

Terasların kullanılmalarını sınırlayan baĢlıca faktörler, arazi eğimi ve toprak 

derinliğidir. Eğim çoğaldıkça erozyon sonucu meydana gelen toprak kaybı artar ve  maliyet 

yükselir. 

 

Resim 5.17: Teras yapılmıĢ arazi 

Topoğrafyası fazla bozuk, çok kumlu, taĢlı ve sığ topraklarda, toprak ve su muhafaza 

tedbirleri, erozyonu iyi kontrol edemediğinden teraslama tavsiye edilmez. 
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Teraslanacak arazilerdeki eğim, yatay ve dikey mesafeler aĢağıda gösterilmiĢtir: 
 

Ortalama 

Eğim 

% 

Ġki Teras Arasındaki 

Yükseklik Farkı (m) 

Ġki Teras 

Arasındaki Yatay 

Mesafe (m) 

1 Hektar Arazi Ġçin 

Lüzumlu YaklaĢık Teras 

Uzunluğu (m) 

1 0.30 30.0 330 

2 0.60 30.0 330 

3 0.75 25.0 400 

4 0.90 22.5 445 

5 1.05 21.0 475 

6 1.20 20.0 500 

7 1.30 18.6 540 

8 1.40 17.5 570 

9 1.50 16.6 605 

10 1.60 16.0 625 

11 1.70 15.4 650 

12 1.80 15.0 665 

Tablo 5.1: Teraslar arasındaki yatay ve dikey mesafeler ile ortalama arazi meyilleri 

5.4.2. Teras ÇeĢitleri 
 

Terasların yapılmasındaki amaç toprağın muhafazasıdır. Teraslar bu görevi sel sularını 

çevirerek ve zararsız bir Ģekilde aktararak veya suyu absorbe ederek yapar. 

 

Resim 5.18: Teraslama yapılmıĢ bir arazi 

Teraslar yapılıĢ Ģekillerine göre 5 grupta toplanır: 

 

 Tarla terasları : 
 

Tarla terasları iki Ģekilde yapılır. Bunlar: 
 

 Önleyici ve saptırıcı teraslar (akıntılı teraslar) 
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Fazla yağmur sularını, erozyona sebep olmayacak Ģekilde kontrol edilmelidir. Selin 

erozyon yapmayacak bir hızla akması istendiğinden bu teraslarda sırttan ziyade suyu 

emniyetle akıtacak olan kanala önem verilmelidir.  
 

GeniĢ, az meyilli fakat yüksek kapasiteli teraslar arzu edilen sonuçları verir. Teras 

kanalı boyunca tarlanın yüzeyinde kazılan toprak, teras kanalının alt kenarından itibaren set 

teĢkil etmek üzere istenilen kesit elde edilecek yükseklikte yığılır. 
 

Yüzey toprağının daha fazla kazılmasından, inĢa masrafının fazla olmasından ve 

toprak iĢleme çalıĢmalarına zorluk çıkarmasından dolayı fazla yüksek sırt arzu edilmez. 

 

ġekil 5.1: Taban suyu yüksek yerlerde yapılan akıntılı teras kesiti 

 Önleyici ve emdirici teraslar (akıntısız teraslar) 
 

Bu tür teraslarla erozyon kontrolü ve su muhafazası aynı anda sağlanır. Terasın suyu 

emme (absorbsiyon) kapasitelerini artırabilmek için yüzey akıĢla gelen suyu mümkün 

mertebe geniĢ bir alanda toplamak gerekir. Bunun için terasın inĢa edileceği arazi eğiminin 

az, sırtın da suyun geniĢ bir yüzeye yayılabileceği yükseklikte yapılması gerekir. Toprak 

düzgün bir Ģekilde kazılarak suların birikebileceği bazı küçük çukurlar oluĢturulmalıdır. Bu 

teraslarda sırt, kanaldan daha önemlidir. Azami derecede absorbsiyon arzu ediliyorsa teras 

büyük kanal kapasitesine sahip olmalı ve son uçlar yatay bir vaziyette kapalı 

bulundurulmalıdır. 
 

Bu tür teraslar, yağıĢı az ve toprağın suyu emme kabiliyetinin yüksek olduğu bölgeler 

için uygundur. 

 

ġekil 5.2: Akıntısız teraslar 

 Basamak (seki) teraslar: 
 

Bu tip teraslar, nüfusu yoğun olan ve bu nüfusu beslemek için meyilli arazilerde de 

tarım yapmak mecburiyetinde bulunan yerlerde tesis edilmektedir. 
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Basamak terasların kullanılması suretiyle erozyon kayıplarının önüne geçildiği gibi 

çok eğimli arazilerde güvenli bir Ģekilde tarım yapmak da sağlanmaktadır.  
 

Tarıma elveriĢli düz arazilerin az olduğu yerlerde meyilli araziler, fazla gelir getiren 

bitkilere tahsis edildiği müddetçe basamak terasların kullanılması gerekmektedir. Basamak 

teras 2-3 yıl yoğun bir Ģekilde iĢlendikten çiftlik gübresi ve diğer yeĢil gübrelerle 

gübrelendikten sonra ekime elveriĢli hâle gelebilir. 

 

Resim 5.19: Seki teras yapılmıĢ, altı çeltik ekimi yapılmıĢ, üstü orman arazisi 

 Aralık teraslar: 
 

Eğimli arazilerde eğimin derecesine göre 20-40 metre aralıklarla yapılan bu teraslara 

aralıklı teraslar veya grodoni tipi teraslar adı verilir. Bu teraslar iki teras arasında meydana 

gelecek yüzey akıĢını idare edebilecek kapasitededir. Bu terasların tarla tipi teraslardan farkı, 

sekiler üzerinde devamlı ve mümkün olduğu kadar az toprak iĢlemeye ihtiyaç gösteren 

bitkilerin yetiĢtirilmesi ile toprak iĢlemenin en aza indirilmiĢ teras olmasıdır. 

 

ġekil 5.3: Grodoni (aralık) tipi seki teras 
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 Hendek teraslar: 
 

Yukarı havza ıslahı çalıĢmalarında su muhafazası ve erozyon kontrolünü sağlamak ve 

ağaçlandırma yapmak için tesis edilen teraslardır. Tesviye eğrilerine paralel olarak kazılan 

hendekler yüzey akıĢı tutarak erozyona mani olur iken yetiĢtirilecek fidanlar için su da 

muhafaza edilir. Bunlar, düz tabanlı, geriye meyilli tabanlı ve derin hendekler olmak üzere 

üçe ayrılır. Kurak bölgelerde hendeklere meyil verilmez. 

 

ġekil 5.4: Hendek teras kesiti 

 Cep teraslar: 
 

Özellikle zeytin gibi meyve ağaçlarının eğimli arazilerde yetiĢtirilmesinde, su 

muhafazası ve erozyon kontrolü sağlamak için cep Ģeklinde çukurlar kazılır ve bu çukurların 

aĢağı kısmına duvar örülür. Duvarların üstten görünüĢü hilal Ģeklindedir. 

 

ġekil 5.5: Cep (çanak) teras
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Teraslama yapılması gereken bir arazi belirleyerek bu araziye uygun olan teraslamayı 

yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Arazinin meyilini tespit ediniz. 
 Arazinin eğim ölçümünü yapınız. 

 Dolgu ve kazı durumunu inceleyiniz. 

 Ağaç ve çalıları temizleyiniz. 

 Ağaçların büyüklük ve derinliklerini tespit 

ediniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz.  

 Ġri taĢları temizleyiniz. 

 Teraslamaya engel olan taĢları tespit ediniz. 

 TaĢların büyüklük ve derinliklerini tespit 

ediniz. 

 Tümsekleri düzeltiniz. 

 Teraslamaya engel olan tümsekleri tespit 

ediniz. 

 Arazinin tümsek yerlerini düzeltiniz.  

 Çukurları doldurunuz. 

 Teraslamaya engel olan çukurları tespit 

ediniz. 

 Arazinin tümsek yerlerindeki toprakları, 

çukur yerlere doldurunuz. 

 Meyile uygun teraslama yapınız. 

 Arazi eğimine en uygun teras yöntemini 

belirleyiniz. 

 Meyil oranını tespit ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Arazinin meyilini tespit ettiniz mi?   

2 Ağaç ve çalıları temizlediniz mi?   

3 Ġri taĢları temizlediniz mi?   

4 Tümsekleri düzelttiniz mi?   

5 Çukurları doldurdunuz mu?   

6 Meyile uygun teraslama yaptınız mı?   

7 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ettiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Arazinin yüzeyinin var olan topoğrafik durumu dikkate alınarak 

düzeltilmesine……………………….. denir. 

2. Toprak yüzeyi düzgün olmayan arazilerde su, çukur noktalarda…………., yüksek 

noktalarda …………………. birikir. 

3. Drenajı olmayan alanlarda fazla suyun çukur noktalara toplanması sonucu 

…………………… sorunu ortaya çıkar. 

4. Derin kazı ile tesviye edilen arazide verimliliği artırmak için ………………………. ve 

…………….. gibi maddeler toprağa ilave edilir. 

5.  Az eğimli arazilerde yüzey akıĢlarını önlemek için eğimin sırtlar, kanallar ya da geniĢ 

basmaklarla kesilmesine ………………. denir. 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi tesviyenin yararlarından değildir? 

A) Sulama suyu miktarı azalır. 

B) Toprak verimliliği artar. 

C) Toprağın strüktürü geliĢir. 

D) Çoraklık problemi ortadan kalkar. 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi tesviyeyi sınırlayıcı faktörlerden değildir? 

A) Taban suyunun yüksek olması 

B) Arazinin doğal eğiminin uygun olmaması 

C) Drenaj 

D) Yararlı toprak derinliğinin az olması 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi tesviye biçimi değildir? 

A) Yerel tesviye 

B) Ġki yönde değiĢken tesviye 

C) Tek yönde sabit eğimli tesviye 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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D) Ġki yönde çapraz tesviye 

 

9. AĢağıdakilerden hangisi terasların faydalarından değildir? 

A) Meyilli arazilerde erozyonu artırmak   

B) Toprakları tarıma elveriĢli hâle getirmek 

C) Bitkisel üretim için yeni alanlar oluĢturmak   

D) Araziyi daha kolay iĢlenir hâle getirmek 

 

10. AĢağılardakilerden hangisi teraslama çeĢidi değildir? 

A) Aralık teraslar 

B) Hendek teraslar 

C) AkıĢkan teraslar 

D) Cep teraslar 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
 

 

Mevcut arazinin gerekli ölçme aletleri ile ölçümünü yapabilecek, planını çizebilecek, 

araziyi tekniğine ve üretim modeline göre parselleyebilecek, gerekli yol ve su kanallarını 

yapabileceksiniz. 
 

 

 

 Tarım iĢletmelerine giderek arazinin nasıl parsellendiğini araĢtırınız.  

 Arazinin parsellenmesinde hangi kriterlerin göz önüne alındığını araĢtırınız. 

 Arazinin parsellenme iĢi için gerekli olan materyalleri araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

6. ARAZĠNĠN YERĠNĠN PARSELLERE 

BÖLÜNMESĠ 
 

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plan ve projelerinde, toprak kaybı ve arazi 

bozulmasına neden olmayacak Ģekilde nasıl kullanılması gerektiği belirlenir. Toprak iĢleme, 

sulama, münavebe Ģekilleri, anızın değerlendirilmesi, girdi kullanımları, verimlilik ve ürün 

planlamasının usulüne uygun yapılmasını ortaya koyan bir planlama veya spesifik olarak 

yapılacak sulama, sekileme, çevirme duvarı gibi arazi iyileĢtirme ve toprak korumaya 

yönelik projeler hazırlanır. 
 

6.1. Arazi Planının Çizilmesi 
 

Arazi kullanım planlarında tarım arazileri olarak belirlenen alanlar toprağın derinliği, 

taĢlılığı, fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri ile eğimi, konumu, iklim Ģartları ve 

yapılacak tarımsal faaliyetlerin özellikleri göz önüne alınarak planlanır.  
 

Plan veya projenin uygulanacağı arazilerin büyüklüğü ve sınırlarının tespitinde; en 

küçük idari sınırlar dikkate alınır. Bu amaçla; toprak özellikleri, topoğrafya, kullanım Ģekli 

yönünden benzer özelliklere sahip davranıĢlar gösteren yerler, bloklar hâlinde belirlenerek 

kayıt altına alınır. Blok sınırlarının tespitinde yol, kanal, dere, tepe, akarsu gibi değiĢmeyen 

sınırlar esas alınır. Blok içerisinde birden fazla parsel ve tarımsal faaliyet olabilir. 
 

Arazi kullanım planı hazırlandıktan sonra ilk olarak arazinin etrafı uygun çitlerle 

çevrilir. Arazide gerekli ise drenaj, tesviye iĢlemleri yapılır. Bu Ģekilde arazinin neresinden 

ne Ģekilde yararlanabileceğimiz plana aktarılmıĢ olur. Yapılan planlama bir ölçek dâhilinde 

kareli kâğıtlar üzerine çizilir veya çizdirilir. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–6 
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Resim 6.1: Arazi planı yapmaya uygun kâğıt 

Plan yapılırken arazinin geometrik Ģekli, su ve toprak durumu, yollar, su kanalları, 

sosyal etkinlik alanları ve buna benzer hususlar göz önünde tutularak hangi parsellerin 

arazinin neresine yerleĢtirileceği belirtilir. 
 

Arazinin ortasından geçecek Ģekilde bir ana yol yapıldıktan sonra bahçenin 

büyüklüğüne göre ikinci derecedeki yollarla bahçe çeĢitli parsellere ayrılır. Ġkinci derecedeki 

yollar ana yola 90 derecelik açı yapacak Ģekilde birleĢtirilmelidir. Ayrılan parsellerin kolayca 

iĢlenebilmesi için uygun büyüklükte olmalıdır.  
 

Arazinin giriĢinden baĢlayarak boydan boya geçirilmiĢ bir ana yol verilir. Yan yollar 

bu ana yola veya yollara bağlanır. 

 

 

ġekil 6.1: Örnek bir fidanlık planının kâğıt üzerine dökümü 
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6.2. Planın Araziye Uygulanması 
 

Çizimi gerçekleĢtirilen plan araziye uygulanmaya baĢlanır. Gerekli olan yollar, su 

kanalları üretimde kullanılacak parseller, sosyal tesisler planda belirtilen ölçüler dâhilinde 

gerekli çalıĢmalar yapılarak araziye uygulanır.  
 

6.2.1. Yollar 
 

Araziyi boydan boya kesen bir veya iki ana yol ile bunlara dikey olarak açılan yan 

yollar, fidanlıktaki trafiği sağlayacaktır. Ana yollar 6 m, yan yollar 3-4 m geniĢlikte 

olmalıdır. Bütün yolların kenarlarında, yolların geniĢliklerine uygun oranda hendekler 

açılması gerekir. Bu hendekler, araziyi dıĢarıdan çepeçevre saran ve geniĢliği 1 m olan ana 

drenaj hendeğinde son bulur. Böylece herhangi bir Ģiddetli yağıĢla veya baĢka sebeplerle 

oluĢan su baskınlarında suların hızlı akıtılarak fidanlığa zarar vermesi önlenmiĢ olur. 

 

Resim 6.2: Arazi yolları 

6.2.2. Su Kanalları 
 

Kuyudan veya araziye gelen akarsudan yararlanılarak sulama yapılması için 

düĢünülen ana su kanalları da en az 500 m uzunlukta olacaktır. Tali su kanalları, parseller 

içerisinde yapılacak ekim ve dikim durumuna göre ihtiyaç oranında her yıl yeniden 

açılacaktır. Bütün yollar, su kanalları, drenaj hendekleri ve binaların kapladığı alan üretim 

alanının % 9’unu aĢmamalıdır.  

 

Resim 6.3: Parsellere su götüren kanal 
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6.2.3. YetiĢtirme Ortamları 
 

Arazinin durumu ve sulama Ģekline göre bölümler kâğıt üzerine iĢaretlendikten sonra 

araziye uygulanır. Çünkü binaların yapılması oldukça masraflı ve zaman alıcı olduğundan 

eksik bir taraf kalmamasına dikkat etmek ve her Ģeyi yerli yerinde yapmak gerekir. 
 

Bütün bu iĢler planlı bir Ģekilde yapıldığı takdirde çalıĢmalar hiç aksamadan devam 

eder. 
 

Bölümler ayrıldıktan sonra yoldan geçen araçların bitkilere zarar vermemesi ve 

çiğnememesi için yol kenarlarını yaprağını dökmeyen çit bitkilerinden biriyle veya rüzâr 

kıranlarla çevrilmesi daha iyi olur. Bu suretle bitkiler tozdan da korunmuĢ olur. 
 

Arazi parsellere ayrıldıktan sonra, sıra iç bölümlerin oluĢturulmasına gelir. Bu 

bölümler: 
 

 Tahta: YağıĢları bol olan bölgelerde suyu sevmeyen bitkilerin dikilmeleri için 

yapılır. 
 

Bitki yetiĢtirme yerleri su arkı tabanından daha yüksekte oluĢturulan üretim 

yapılarıdır. 120-150 cm geniĢlik, 5-20 m uzunluğunda bir zeminin  4 tarafından bir kürek 

derinliğinde hendek açılır. Sulama, açılan bu hendekten yapılır. Sızdırma ile tahtanın orta 

kısımlarındaki bitkiler sulanır. 

 

ġekil 6.2: Tahtanın görünüĢü 

 Tava: Tahtanın tersidir. Suyu seven ve yağıĢların az olduğu bölgelerde 

bitkilerin yetiĢtirilmeleri için yapılır. 
 

Bitki yetiĢtirme yerleri su arkı tabanından daha alçakta veya aynı hizada yapılır. 120-

150 cm geniĢlik 5-20 m uzunluğunda bir zeminin 4 tarafı 15-20 cm yüksekliğinde setle 

çevrilir. Su oluĢturulan çukurun içine verilir. Bitkilerin gövdeleri su ile temas edecek Ģekilde 

doldurulur. 

 

ġekil 6.3: Tavanın görünüĢü 



 

 68 

 Masura (karık) : Sudan azami tasarruf  sağlamak, çapa iĢlemini azaltmak  ve 

bitkilerin kalitesini artırmak amacıyla iki ark arasına balıksırtı Ģeklinde 20-30 

cm yükseltilmiĢ toprak yığını oluĢturulması ile yapılır. Su arka salınır. Bitkiler 

sızma usulü ile sudan istifade eder. 

 

Resim 6.4: Masuranın görünüĢü 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
Parsellere bölünmesi gereken bir arazi belirleyerek bu araziye uygun parselleme 

iĢlemini uygulayınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Arazinin planını çiziniz/çizdiriniz. 
 Arazinin etrafını ölçünüz. 

 Arazinin krokisini düzenli çiziniz.  

 Plana göre yolları yapınız/yaptırınız. 
 Yolların boyutlarını belirleyiniz. 

 Yolların yerlerini belirleyiniz.  

 Sulama kanallarını 

yapınız/yaptırınız. 

 Sulama kanallarının yerlerini belirleyiniz. 

 Sulama kanallarının boyutlarını belirleyiniz. 

 Sulama borularını 

döĢeyiniz/döĢetiniz. 

 Sulama borularının ebatlarını belirleyiniz. 

 Boruların kaliteli olmasına özen gösteriniz. 

 Boruları planlanan Ģekilde döĢeyiniz.  

 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz. 

 Tava, tahta ve masuralarından birini 

yapınız. 

 Gerekli olan malzemeleri hazırlayınız. 

 Üreteceğiniz bitkiyi tespit ediniz. 

 Bölgenin iklim özelliklerine dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Arazinin planını çizdiniz/çizdirdiniz mi?   

2 Plana göre yolları yaptınız/yaptırdınız mı?   

3 Sulama kanallarını yaptınız/yaptırdınız mı?   

4 Sulama borularını döĢediniz/döĢettiniz mi?   

5   Tava, tahta ve masuralarından birini yaptınız mı?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 

 

1. Arazi kullanım planları, arazinin konumu, iklim Ģartları ve yapılacak 

……………………………………. dikkate alınarak ……………….. yapılır. 

2. Arazi planlamasında parseller hem traktörle iĢleme hem de araziden kaybetmeme 

bakımından ………………………… az olmamalıdır. 

3. Bir arazi planında, arazinin Ģekli, su ve toprak durumu, ……………….., su kanalları, 

sosyal …………………. göz önünde bulundurularak yapılır. 

4. Arazi planlamasında ana yollar ………….. tali yollar …………..geniĢlikte olur. 

5. Ana su kanalları en az …………………….. uzunlukta olmalıdır. 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 

 

6. AĢağıdakilerden hangisi yetiĢtirme ortamı değildir? 

A) AĢı ve terbiye parselleri 

B) Tohum anaçlığı 

C) Yollar 

D) Kalem damızlığı 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi iĢletme binasında bulunmamalıdır? 

A) Garaj 

B) Gübrelik 

C) Ambar 

D) Sundurma 

 

8. AĢağıdakilerden hangisi tali su kanallarının yapımında dikkate alınmaz? 

A) ĠĢletme binasının konumu 

B) YetiĢtirme ortamlarının konumu 

C) Drenaj durumu 

D) Ana sulama kanalları 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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9. AĢağıdakilerden hangisi arazi kullanım planı hazırlandıktan sonra ilk yapılacaklardan 

değildir? 

A) Arazinin etrafını çevirmek 

B) Gerekli drenaj sistemini kurmak 

C) Tesviye iĢlerini yapmak 

D) ĠĢletme binasını yapmak 

 

10. AĢağıdakilerden hangisi arazi planı yapılırken dikkate alınmaz? 

A) Arazinin geometrik Ģekli 

B) Sulama durumu 

C) Ġnsanların gelir durumu 

D) Toprağın yapısı 

 

 

DEĞERLENDĠRME 

 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz.
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
 

 

Gerekli araç gereç sağlandığında, arazide tekniğine uygun olarak toprak iĢleme için ön 

hazırlık yapabileceksiniz. 
 

 

 

 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerin toprak iĢlemeyi niçin yaptıklarını araĢtırınız. 

 Etrafınızdaki tarımsal üreticilerin toprak iĢlemeye ne zaman baĢladıklarını 

araĢtırınız. 

 Toprak tavının ne anlama geldiğini ve niçin önemli olduğunu araĢtırınız.  

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

 

7. TOPRAK ĠġLEME 
 

Tohumların ekilebilmesi, bitkilerin yetiĢebilmesi, toprağın uygun duruma getirilmesi 

için herhangi bir toprak iĢleme aleti ile gevĢetilmesi, ufalanması ve karıĢtırılması olayına 

toprak iĢleme denir. 
 

Bu kavram; toprağın ıslahı, tohum yatağının hazırlanması ve ekimden hasada kadar 

geçen süre içinde tarlada toprakla ilgili yapılan her türlü iĢlemi kapsar. 
 

Tohum yatağı hazırlamak için yapılan toprak iĢleme genellikle iki safhada olur 
 

Sürüm adını verdiğimiz ilk ve asıl toprak iĢlemede, toprağın sertliği azaltılıp 

yüzeydeki bitki materyali karıĢtırılır ve toprak diğer araçların çalıĢabilmesi için uygun hâle 

getirilir. 

 

Resim 7.1: Döner kulaklı pullukla toprak iĢleme 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–7 
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Sürümden sonraki ikinci safhada uygulanan iĢlemlerle tohumların ekilmesi ve 

bitkilerin geliĢmesi için en elveriĢli toprak Ģartlarının oluĢması hedeflenir. 

 

Resim 7.2: Toprağın ikileme aletleri ile düzeltilmesi ve ekilmesi 

Kültür bitkilerinin baĢarıyla yetiĢtirilebilmeleri için toprağın yumuĢak, su tutma 

yeteneğinin yüksek ve içinde yeterli miktarda besin maddelerinin bulunması gerekir.  
 

Toprağı canlı duruma getirmek ve bu durumu sürdürmek onu iĢlemekle mümkün olur. 

Toprak iĢlemenin bilinçli yapılması, verim artıĢını etkileyen etkenlerin baĢında gelir. 
 

Toprağın istenen özelliklerini geliĢtirmek, istenmeyen özelliklerini ortadan kaldırmak 

amacı ile uygulanması gereken toprak iĢleme metotları iklim ve toprak Ģartları ile bitki 

çeĢidine göre değiĢik olabilir. Uygulanan yöntem belirli Ģartlar dıĢında olumsuz sonuç 

verebilir. Toprağı iĢlerken daima elveriĢli özelliklerini kuvvetlendirmek, kötü etkilerini 

azaltmak yani toprağı ıslah etmek için çalıĢılır. 

 

Resim 7.3: Kulaklı pullukla yapılan ilk toprak iĢleme 

7.1. Toprak ĠĢlemenin Amaçları 
 

Tarımsal açıdan toprak iĢlemenin ana amaçlarını üç grup altında toplayabiliriz:  
 

 Ġyi bir tohum yatağı hazırlamak: Tohum yatağı, ekilen tohumun çimlenmesine 

ve kök geliĢimine imkân sağlayan toprak katmanı olarak tanımlanabilir. 
 

Tohum yatağı hazırlamanın amacı; tohumun çimlenmesini sağlayacak gevĢek bir 

ortam hazırlamak, bitki köklerinin geliĢmesine uygun su ve hava düzenine sahip bir toprak 

durumu oluĢturmaktır.  
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Genellikle iyi bir tohum yatağında toprak zerreleri tohumla temas edecek Ģekilde 

sıkıĢtırılmıĢ olmalı, bitkinin geliĢmesine zarar verecek sap ve bitki artıklarından 

temizlenmelidir. Ayrıca uygun bir ekipmanla parçalanmalıdır.  
 

Toprak, ekim esnasında çimlenmeye yetecek ve daha sonraki geliĢmeyi destekleyecek 

kadar nem ihtiva etmelidir. 
 

Uygun yapıya sahip bir toprakta infiltrasyon (suyun toprak tarafından emilmesi) hızı 

iyi, hava kapasitesi ve havanın toprak içindeki değiĢimi yeterlidir.  
 

Tohum yatağı iyi hazırlanmamıĢ  bir tarladan iyi ürün elde etmek mümkün değildir. 

Ancak toprağı fazla iĢlemek de iyi bir tohum yatağı hazırlamak anlamına gelmez. 
 

 Yabancı otlarla mücadele etmek: Tarımsal üretim yapılan alanda, asıl olarak 

üretimi yapılan bitkinin dıĢında yetiĢen ve istenmeyen bitkilerin tamamına 

yabancı ot denir.  
 

Genel olarak yabancı otlar kuvvetli ve canlıdır; çabuk büyür, etkili kök ve sürgün 

sistemine sahiptir.  
 

Yabancı otlar; üretimi yapılan bitkilerle su, besin maddeleri ve ıĢık yönünden rekabet 

ederek ürün verimini azaltır. Yabancı otlar ve tohumları, üretilen ürüne karıĢarak asıl ürünün 

kalitesini bozar. Birçok hastalık ve zararlıya  ev sahipliği yaparak bunların üretilen ürüne 

olan zararlarını artırır. Sulama ve diğer toprak iĢleme ile ilgili faaliyetlerin maliyetlerini de 

yükseltir.   
 

Bu ve benzeri zararlarından dolayı yabancı otlarla değiĢik yöntemlerle mücadele 

etmek gerekmektedir. Bu mücadele yöntemlerinden biri de toprak iĢlemedir. 
 

Özel olarak yabancı otlarla mücadele amacıyla yoğun bir toprak iĢleme yapılabileceği 

gibi, tohum yatağı hazırlığı amacıyla yapılan toprak iĢleme sırasında da dolaylı olarak 

yabancı otlarla mücadele edilmiĢ olmaktadır.  
 

Bazı özel ve yaygın yabancı otlarla mücadele amacıyla yoğun bir toprak iĢleme 

programı uygulamak gerekebilir. 
 

 Toprağın fiziksel durumunu ıslah etmek: Toprağın strüktürü (fiziksel yapısı),  

toprağı oluĢturan parçacıkların bileĢik tanecikler teĢkil ederek birleĢmesi ve 

gruplaĢmasıdır.  
 

Toprağın fiziksel yapısı; toprağın su geçirgenliği, su tutma kapasitesi, havalanma 

durumu, bitki besin maddelerinin elveriĢlilik derecesi, bitki köklerinin toprakta geliĢmesi ve 

sonuç olarak bitki geliĢmesi ile yakından ilgilidir.   
 

Strüktürü elveriĢli, iyi havalandırılmıĢ nemli bir toprakta bitkiler, var olan besin 

maddelerinden daha iyi faydalanır.  
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Ġyi iĢlenmiĢ bir toprakta bakteri faaliyetleri ve kimyasal olaylar artar. Böylece toprağın 

tabii besin maddeleri mobilize (besin maddelerinin  bitkiler tarafından kullanılabilir hâle 

gelmesi)  olur. 
 

Toprak, suyu alt katlara ne kadar kolay geçirebilirse yüzeyde akıp gitmesini de o kadar 

kolay önleyebilir. Aynı zamanda istenmeyen kaymak tabakası da önlenmiĢ olur. 
  

7.2. Toprak ĠĢlemenin Faydaları 
 

Toprak iĢlemenin yukarıda bahsedilen ana amaçlarının dıĢında faydalarından da söz 

edilebilir. Çünkü ana gayeler düĢünülerek yapılan toprak iĢleme faaliyeti ile birlikte aĢağıda 

bahsedilecek olan önemli faydalar da ortaya çıkmaktadır. Toprak iĢlemenin faydalarını genel 

olarak Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
 

 Toprağın havalanmasını temin etmek: Bitkilerin ve toprakta yaĢayan 

mikroorganizmaların pek çoğunun büyüyüp geliĢebilmesi ve çoğalabilmesi için 

iyi havalandırılmıĢ toprağa ihtiyaçları vardır. Tohumların pek çoğu, yeterli nem 

ve sıcaklık olsa dahi havasız Ģartlarda çimlenemez.  
 

Toprak havasındaki oksijen miktarı azaldığında bitkinin su alımı yavaĢlar. Dolayısıyla 

bitkinin geliĢimi de yavaĢlamıĢ olur.  

 

Resim 7.4: Diskli tırmıkla yabancı ot imhası ve toprağın havalanması 

Köklerin solunumla çıkardığı karbondioksit ve karbonik asit toprakta birikir. Bu 

biriken karbondioksit ve karbonik asidin atmosfere geçip topraktan uzaklaĢması için toprağın 

havalandırılması gerekir. Bu iĢlem de ancak toprak iĢleme ile mümkün olmaktadır.  
 

Toprakta bulunan faydalı bakterilerin geliĢebilmesi ve tohumun çimlenip geliĢebilmesi 

için toprağın ısınması da önemli bir faktördür. Ġyi havalanmıĢ topraklar daha çabuk ısınır. Bir 

toprak kıĢtan ne kadar kabarık bir strüktürle çıkarsa ilkbaharda o kadar çabuk ısınır. Buna 

karĢın fazla oturmuĢ ve bundan dolayı nemli kalmıĢ bir toprağın çabuk ısınabilmesi için 

toprağın kabartılıp havalandırılması yani iĢlenmesi gerekmektedir. 
 

Netice itibariyle asıl gayeleri yerine getirmek amacıyla toprak iĢlenirken bir taraftan 

bu toprak havalanmakta, dolayısıyla toprak oksijen açısından zenginleĢirken diğer taraftan da 

toprağın kolay ısınması sağlanmıĢ olmaktadır. 
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 Topraktaki organik madde miktarını artırmak: Ġyi iĢlenmiĢ ve havalanmıĢ 

topraklarda organik maddelerin parçalanması sırasında mikroorganizmalar 

nitrojen (azot) sarf eder. 
 

Toprak havasındaki serbest azotun topraktaki mikroorganizmalar tarafından alınarak 

bitkilere faydalı azotlu bileĢikler hâline dönüĢtürülmesine nitrojen tespiti (nitrifikasyon) adı 

verilir. Bu olayın düzenli bir Ģekilde cereyan etmesi için yeterli miktarda oksijen, su ve 

sıcaklık gerekmektedir. Bu faktörlerin temini için de toprağın iĢlenmesi gerekmektedir. 
 

Toprakta nitrifikasyonun yeterli fazla olması için toprak içinde parçalanacak organik 

maddeye ihtiyaç vardır. Gerek toprak üzerinde bulunan yabancı otlar, gerekse üretimi 

yapılan kültür bitkisinin artıkları bu iĢ için iyi bir materyal olmaktadır. 

 

Resim 7.5: Çizelle bitki artıklarının toprağa karıĢtırılması 

AyrıĢmanın olması için bu bitki artıklarının toprağa karıĢtırılması gerekmektedir. Bu 

iĢlem de yine toprak iĢleme ile mümkün olmaktadır yani toprak iĢleme yaparken toprak 

yüzeyinde bulunan artıklar toprağa karıĢtırılmakta, böylece toprağın organik madde miktarı 

artmakta, dolayısı ile bitkiler için temel besin elementi olan azotça zenginleĢmesi 

sağlanmaktadır. 
 

 Kaymak tabakasını kırarak buharlaĢma ile su kaybını önlemek: Tarımsal 

üretimin yapıldığı alanların çoğunda yıllık yağıĢlar bitkilerin su ihtiyacının 

altında kalmakta ve su ihtiyacı diğer kaynaklardan karĢılanmaya çalıĢılmaktadır. 

Bu nedenle toprağa giren her damla suyun en iyi Ģekilde kullanımını sağlamak 

ve kaybını önlemek veya kayıpları en düĢük düzeyde tutmak gerekmektedir. 

 

Resim 7.6: Kaymak tabakasının kırılmasında kullanılan diĢli merdane 
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Genellikle yağıĢlardan ve sulamadan sonra toprak yüzeyinde kaymak tabakası 

dediğimiz geçirimsiz ve sert bir tabaka oluĢmaktadır. Bu oluĢum özellikle ağır topraklarda 

daha sık görülmektedir. 
 

Kaymak tabakası dediğimiz tabaka kırılmazsa sonradan yağan yağmur suları toprak 

üzerinde akıp gitmekte böylece bitkiler tarafından kullanılamadan israf olmaktadır. Ayrıca  

yeni çimlenip toprak yüzeyine çıkmaya çalıĢan bitkinin çıkıĢına direnç göstererek çıkıĢı 

geciktirir veya engeller. Bir de toprak içinde kılcal borular diye tabir edebileceğimiz kapiler 

boĢluklar sayesinde topraktaki suyun kolayca buharlaĢmasına sebep olur.  
 

Bu durumda özellikle yağıĢı yetersiz olan bölgelerde topraktaki nem azalacağından 

bitkilerin geliĢmesi olumsuz olarak etkilenir. 
 

Bilinçli ve dikkatli bir toprak iĢleme ile bu kaymak tabakası kırılarak yağan 

yağıĢlardan ve yapılan sulamalardan azami istifade edilmiĢ olmaktadır. Buna ilave olarak  

hem buharlaĢma ile topraktaki nem kaybının önüne geçilmiĢ olur hem de çimlenmiĢ 

bitkilerin toprak yüzeyine çıkmaları kolaylaĢtırılmıĢ olur.  
 

 Toprağı gevĢeterek köklerin derine inmesini sağlamak: Özellikle derin 

köklü bitkiler için doğru toprak iĢleme çok önemlidir. Genel olarak üst toprak 

katmanları sürekli bitkiler tarafından kullanıldığı için alt katmanlar bitki besin 

maddeleri tarafından daha zengindir. Bitkilerin bu zengin besin maddelerinden 

faydalanabilmeleri için bu katmanlara inmeleri gerekmektedir. Alt katmanlara 

inmek için uygun ortam bulan bitkilerde kök sitemi daha iyi geliĢmektedir. Bu 

sayede bitki toprağa daha sağlam tutunabilmekte, ayrıca alt katmanlarda 

bulunan bitki besin maddeleri ve sudan daha fazla istifade edebilmektedir.  

 

Resim 7.7: Toprağı gevĢetmede kullanılan çok gövdeli dipkazan 

Kökler ancak iyi iĢlenmiĢ ve havalanmıĢ topraklarda derinlere inebilmektedir. 

Özellikle derin kök yapısına sahip bitkiler, yeterli derinlikte geliĢme imkânı bulamazlarsa 

geliĢme hızı düĢecek ve dolayısıyla verim ve kalite istenen seviyede olamayacaktır.  
 

Doğru, bilinçli ve yetiĢtirilecek bitki türüne uygun bir toprak iĢleme ve yeterli 

derinlikte toprağın gevĢetilmesi ile bitkilerin toprağın alt katmanlarındaki besin maddeleri ve 

sudan daha fazla faydalanması sağlanacak, daha yüksek verim ve daha kaliteli ürün elde 

edilmiĢ olacaktır. 
 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek: Toprak iĢlemenin diğer bir faydası 

da üretimi yapılacak ürüne zarar verebilecek hastalık ve zararlılarla mücadele 
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etmektir. Ġyi bir toprak iĢleme ile bitkiye zarar verebilecek hastalık etmenleri ve 

zararlıların çoğalması, geliĢmesi ve yayılması önlenmiĢ olur. Hasattan sonra 

tarlada kalan bitki artıkları ve anız örtüsü arasında yuvalanan ve geliĢmeleri için 

iyi bir ortam bulan bu hastalık etmeni ve zararlılar toprak iĢlenmediği zaman 

uzun süre hayatiyetlerini devam ettirir ve hızlı bir Ģekilde çoğalır. Bu Ģekilde 

yetiĢtirilecek ürüne verdikleri zarar da artmıĢ olur.  
 

Uygun  zamanda ve tekniğine   uygun bir toprak iĢleme ile tarla yüzeyindeki bitki 

artıkları toprağa karıĢtırılacağından bunların yaĢadığı ortam da bozulmuĢ olacak, yuvaları 

dağılarak yumurta ve larvaları toprak içine karıĢarak çürümek suretiyle yok olacaktır.  
 

Ayrıca kıĢ dönemini toprak altında geçiren zararlılar, toprak iĢleme ile toprak 

yüzeyine çıkartılarak yaĢama alanları bozulacağından, çoğalmaları dolayısıyla da zararları 

önlenmiĢ olacaktır. 
 

 Organik ve kimyasal gübreler ile bazı tarım ilaçlarını toprağa karıĢtırmak: 
Bitkilerin daha hızlı ve sağlıklı geliĢmeleri için toprağın yapısını düzeltmek ve 

bitki besin maddelerince zenginleĢtirmek amacıyla gerek organik gerekse bazı 

kimyasal gübrelerle destek sağlanmaktadır.  
 

Çiftlik gübresi ve toprağa karıĢtırılarak toprağın organik yapısını zenginleĢtirmek 

amacıyla yetiĢtirilen yeĢil gübre bitkisi gibi organik gübrelerden istenen faydanın sağlanması 

için bunların toprağa karıĢtırılması gerekmektedir.  

 

Resim 7.8: Çiftlik gübresi dağıtma makinesi 

Toprak iĢleme faaliyeti ile bu fayda da temin edilmiĢ olmaktadır yine bazı dönemlerde 

toprak yüzeyine atılan kimyasal gübrelerden bitkilerin azami istifade edebilmeleri için 

bunların toprağa karıĢtırılmaları gerekir. ĠĢte toprak iĢleme ile bu kimyasal gübrelerin 

toprağa karıĢtırma iĢi de gerçekleĢmiĢ olur. 
 

Bazı bitki hastalık ve zararlıları için toprağın kimyasal tarım ilaçları ile ilaçlanması 

gerekir. Bu ilaçların buharlaĢma ile kaybolmadan gerekli faydanın sağlanması için toprağa 

karıĢtırılmaları gerekir. Toprak iĢleme  ile bu iĢlem de gerçekleĢmiĢ olmaktadır.  
 

 Toprak erozyonunu azaltmak: Özellikle meyilli arazilerde gerek yağıĢlarla 

gelen suyun gerekse yüzey sulama yöntemleriyle yapılan sulama suyunun meyil 
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boyunda hızla akması sonucunda yüzey toprağının da su ile birlikte hareket 

etmesi, erozyon dediğimiz toprağın taĢınması hadisesini meydana gelir. Bu tür 

arazilerde bilinçli bir toprak iĢleme yöntemi ve Ģekli ile erozyonun önüne 

geçmek veya en azından zararlarını azaltmak mümkün olmaktadır. 
 

Toprak iĢlemeye baĢlamadan önce ileriki konularda anlatılacak olan toprak iĢleme 

yöntemlerinden en uygun olanı tercih edilerek toprak yüzeyinde bulunan bitki artıklarının 

olumsuz yönü ortadan kaldırılarak  toprak erozyondan korunabilir.  
 

 

Resim 7.9: Döner kulaklı pullukla eğimli arazilerde erozyon önleme tedbiri 

Yapılacak olan diğer bir uygulama da arazinin eğim yönüne dik bir Ģekilde toprak 

iĢleme yapmaktır. Bu Ģekilde yapılan bir toprak iĢleme neticesinde, eğime dik Ģeritler 

sayesinde yukarıdan akarak gelen suyun hızı azalır. Hızı azalan suyun toprağı taĢıma gücü de 

azalacağından erozyon açısından azaltıcı bir etki yapılmıĢ olur. 

 

ġekil 7.1: Eğimli arazide doğru toprak iĢleme yönü 

 Tarımsal faaliyetlere uygun toprak yüzey Ģekilleri oluĢturmak: Toprak 

iĢleme ile bitkisel üretimin farklı aĢamaları için gerekli özel yüzey Ģekilleri 

oluĢturulmuĢ olacaktır. Mesela sırta ekim yapılması gereken ürünler için sırt 

oluĢturmak, karık sulama için karıkları oluĢturmak gibi.  
 

Bütün bu aĢamaları sağlıklı bir Ģekilde yürütebilmek için üretim yapılacak yörenin 

coğrafik ve iklim Ģartları, üretim yapılacak arazinin konumu, yetiĢtirilecek olan ürünün 
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çeĢidi ve üretim deseni, sulama Ģekli gibi konular bir bütün olarak ele alınmalıdır. Bütün bu 

faktörler göz önüne alınarak üretim planı oluĢturulmalı ve bu plan doğrultusunda iĢlemlere 

baĢlanmalıdır. 
 

Bu Ģekilde yapılacak bir planlama doğrultusunda yapılacak bir toprak iĢleme faaliyeti 

ile üretimin bütün aĢamalarında ihtiyaç duyulan yüzey Ģekilleri hazırlanmıĢ olacak ve her bir 

faaliyet için tekrar tekrar iĢleme gerek kalmayacaktır. 
 

7.3. Toprak ĠĢlemenin Zamanı 
 

Toprak iĢlemenin zamanı; yetiĢtirilen ürün çeĢidine, iklim ve toprak Ģartlarına ve 

toprak iĢlemede hedeflenen asıl amaca  göre farklılık gösterir.  
 

Toprağın iĢlenmeye en uygun olduğu fiziki duruma tav denir. Tava gelmemiĢ veya 

tavı geçmiĢ toprağın iĢlenmesi toprak yapısının bozulmasına neden olduğu gibi tohum yatağı 

hazırlanması için daha fazla zaman ve iĢ gücü gerektirir. Dolayısıyla toprak iĢleme 

maliyetini de yükseltir.  Bu yüzden özellikle ilk toprak iĢleme zamanı için mutlaka toprak 

tavı kontrol edilmeli ve yakalanmaya çalıĢılmalıdır. 
 

Tarla toprağının tava gelip gelmediğini anlamak için genellikle bitki köklerinin aktif 

olduğu 5-25 cm derinlikten bir avuç toprak alınarak avuç içinde sıkılır. Avuç içindeki toprak, 

normal sıkılıkta oluyor ve yere atıldığında normal bir Ģekilde dağılıyorsa bu toprak tavında 

demektir. Toprak, lastik top gibi sıkı bir yapı alıyor ve yere atıldığında dağılmıyorsa tav ağır 

demektir.  
 

Ayrıca toprağın tava gelip gelmediğini tecrübeli bir tarımcı tarlada yürürken anlar. 

Toprak basıldığı yerde halı üzerinde yürür gibi esner. Bakıldığında örümcek ağı gibi bir 

Ģekilde görülür. 
 

Tavında sürüm yapıldığı zaman toprakta büyük parçalar oluĢmaz, toprak sürümle 

birlikte parçalanarak yumuĢak bir yapı alır. Toprak, tav durumundan daha ıslaksa büyük ve 

parlak yüzeyli kesekler oluĢur. Toprak tavdan daha kuru ise çatlak yerlerinden kopan iri ve 

sert kesekler meydana gelir. 

 

Resim 7.10: Tavında bir toprak sürümü 

 

Kurak bölgelerde sürüm dediğimiz ilk ve asıl toprak iĢleme çok önceden yapılarak 

topraklar ekime hazır hâle getirilmelidir. 
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Nemli bölgelerde ilk toprak iĢlemenin zamanı bitkiye ve toprağa bağlıdır. 
 

Nemli bölgelerde ekimi yapılacak ürünler tahıl ise ve bunlar sonbaharda ekilecekse ilk 

toprak iĢlemenin yaz aylarında yapılması gerekir.  
 

Pamuk, mısır, soya fasulyesi, Ģeker pancarı gibi ilkbaharda ekilecek çeĢitler için 

toprak iĢlemesi sonbaharda veya ilkbaharda yapılabilir.  
 

Toprak iĢleme zamanı sonbahar ve ilkbahar olmak üzere iki kısımda incelenir: 
 

 Sonbaharda toprak iĢlemesi: Bazı durumlarda toprağı sonbaharda veya kıĢ 

baĢlangıcında iĢlemek faydalı olmaktadır. Genellikle bu zamanda iĢletmede 

yapılacak iĢler pek fazla olmaz. Ayrıca organik maddeler bu zamanda toprağa 

gömülür ve böylece çürümeleri için gerekli süre temin edilmiĢ olur. Mevsimin 

etkisi ile toprakta meydana gelen donma ve çözülmeler sonucu toprağın yapısı 

iyileĢir. Alınabilir bitki besin maddeleri miktarı artar. Çok yıllık bitkilerin 

kökleri, böcekler ve onların yumurtaları toprağın iĢlenmesi sonucu soğuk 

havaya maruz kalacaklarından yok olur. 
 

Sonbaharda toprak iĢlemesi soğuklar baĢladıktan sonra herhangi bir zamanda 

yapılabilir. Sonbaharda toprak nitrifikasyonunun aktif olduğu devrelerde toprağı iĢlemek 

doğru olmaz. Çünkü toprağı iĢlemekle nitrifikasyon artar ve herhangi bir bitkinin de 

bulunmadığı bu dönemde nitratlar kaybolur.  
 

Toprağı her zaman sonbaharda iĢlemek de doğru değildir. Özellikle organik madde 

bakımından çok fakir olan topraklar granüler yapıda olmayacağından su ve rüzâr erozyonu 

bu gibi topraklarda daha çok zararlı olacaktır. Bunun için böyle topraklarda sonbaharda bitki 

örtüsü bulundurmak ve toprak iĢlemeyi ilkbaharda yapmak daha yararlı olacaktır. Sonbahar 

ve kıĢın iĢlenen topraklar iri kesekli olarak bırakılmalı ve ilkbaharda ekimden önce tohum 

yatağı hazırlamak için üzerinden diskaro (goble) geçirilmelidir. Kesekli olarak bırakılan 

topraklar kıĢın daha çok kar tutar ve yağıĢ sularını daha iyi bir Ģekilde emer. 
 

Killi veya killi-tınlı yapıdaki ağır topraklarda ilkbaharda ekim yapılacaksa sonbaharda 

veya kıĢın ilk toprak iĢleme yapılmalı ve ilkbaharda ekimden önce tohum yatağı 

hazırlanmalıdır. 
 

Nem yetersizliği nedeniyle kara nadas uygulanan sahalarda ilk toprak iĢleme, erken 

ilkbaharda toprak tava gelir gelmez yapılmalıdır.  
 

Ġlk sürümün erken yapılması hâlinde toprak yaĢ olduğundan toprakta sıkıĢma ve daha 

sonra da sert kesek oluĢur.  
 

Ġlk sürümün geç yapılması hâlinde ise toprak iyice kuruduğundan yine büyük kesekler 

oluĢur, ayrıca yabancı otlar da toprak suyunu kullanmıĢ olur.  
 

Buğday ve arpa gibi tahıllar hasat edildikten sonra tarlada geriye kalan köklü saplara 

veya sürülmemiĢ tarlaya anız denilmektedir. 
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Hasat sonrası anızın ve diğer bitki artıkları ile yabancı otların, toprak iĢleme aletleri ile 

toprağa gömülmesi iĢine de anız bozma denir. 
 

Toprağın hasattan sonraki sahip olduğu bu tav durumuna gölge tav denir. 
 

Anız bozma ile Ģu temel amaçlar hedeflenmektedir: 
 

 Kapilariteyi ve dolayısıyla buharlaĢmayı azaltmak suretiyle toprağın alt 

tabakalarını nemli tutmak 

 Tarla yüzeyinde kalan bitki artıkları ve yabancı otları toprağa karıĢtırıp çabuk 

çürümelerini sağlamak 

 Üretimi yapılan kültür bitkisini hasat sırasında tarlaya dökülen tohumları ile 

yabancı otların tohumlarını çimlendirip yok etmek 

 Toprağa rutubet ve havanın girmesini sağlamak, dolayısıyla faydalı 

mikroorganizma faaliyetlerini artırmak 
 

Anız yakmanın en önemli zararı organik maddeyi yok etmesidir. Topraktaki eksik 

bitki besin maddeleri gübreleme ile takviye edilebilse bile organik madde açığını kısa vadede 

kapatmak çok zor hatta imkânsızdır. Organik madde ise sürdürülebilir bir tarımsal üretim 

için toprak açısından hayati önem taĢımaktadır. Zaten eksikliği problem olan 

topraklarımızda, anızlı toprak iĢleme ile yapılabilecek organik madde takviyesi de 

engellenmiĢ olmaktadır. Anız yakma ile toprak yüzeyinde bulunan bitki artıkları 

yanmaktadır. Ancak anız yakılması sonucu oluĢan yüksek sıcaklık, toprağın üst 

tabakasındaki organik maddeyi de yakmakta, bazı besin elementlerini bitkilerin 

faydalanamayacağı forma dönüĢtürmekte, bu gibi tarlalarda yetiĢen ürünlerde besin maddesi 

noksanlıkları görülmektedir. 
 

Anız yakıldığında toprak yüzeyinde bulunan pek çok yararlı mikroorganizma ile 

birlikte tabiat dengesinin bir parçası olan pek çok canlı da yok olmakta ve zararı hemen 

anlaĢılamayan ama ileriki yıllarda telafisi mümkün olmayan zararlar meydana gelmektedir. 
 

Anızlı topraklarda, kulaklı pulluk gibi uygun aletlerle anızın tarla toprağına 

karıĢtırılarak iĢlenmesine anızlı toprak iĢleme denir. 
 

Anızlı toprak iĢleme; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik dengesini düzenlemek 

amacıyla toprağın organik madde oranını korumak, su tutma kapasitesini artırmak ve 

verimliliğini sürdürmek için yapılmaktadır. 
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Resim 7.11: Anızlı toprak iĢleme 

 Ġlkbahar toprak iĢlemesi: Topraklar ilkbaharda iĢlendiğinde ekime 

hazırlanabilmeleri için sonbahar iĢlemesinden daha fazla iĢ ister. Toprak 

ilkbaharda iĢlendiğinde yerleĢmesi ve organik maddelerin çözülmesi için yeterli 

zamanı bulamaz. Böylece toprakta sonbahar iĢlemesindeki kadar iyi bir granüler 

yapı elde edilemez. Bu gibi durumlarda iyi bir tohum yatağı ancak fazla 

sürümle elde edilir. Kurak bölgelerde toprakta nem biriktirmek amacıyla nadas 

sisteminin uygulandığı yerlerde araziler sonbaharda ürün hasat elde edildikten 

sonra ilkbahara kadar olduğu gibi bırakılır. Ġlkbaharda toprakta büyüyen 

yabancı otların topraktaki nemi kullanmalarını önlemek amacı ile toprak 

iĢlemesi mümkün olduğu kadar erken yapılmalıdır. 
 

7.4. Toprak ĠĢleme ġekilleri (Metotları) 
 

Toprak iĢleme Ģekilleri ve bu iĢlemelerde kullanılan aletler genel olarak aĢağıdaki 

Ģekilde gruplandırılır.  
 

 Toprağın Ģeritler hâlinde devrilerek iĢlenmesi: Soklu pulluklar, diskli 

pulluklar, diskaro ve benzeri aletlerdir.  

 Toprağın derinden dikine yırtılarak iĢlenmesi: Dipkazan, çizeller ve graham 

pulluklarıdır. 

 Toprağın alttan yırtılıp devrilmeden kabartılarak iĢlenmesi: Kazayakları, 

kırlangıç kuyruklarıdır. 

 Toprağın karıĢtırılıp  parçalanarak iĢlenmesi: DiĢli tırmıklar, küçük diskli 

tırmıklardır. 

 Toprağın sıkıĢtırılarak iĢlenmesi: Merdaneler, tapan (sürgü)lardır.  
 

7.5. Toprak ĠĢleme Derinlikleri 
 

Tarla bitkileri yetiĢtirilmesinde genellikle toprağı fazla derin sürmek gerekmez. Derin 

sürüm ürün veriminde herhangi bir düĢmeye sebep olmaz. Fakat ürün artıĢı da derin sürüm 

için yapılacak masrafı karĢılayacak düzeyde olmamaktadır. Toprak iĢleme derinliği toprak 

iĢleme zamanına ve toprağın çeĢidine göre değiĢmektedir. Ġlkbahar ekimi için sonbaharda 

yapılacak toprak iĢleme ilkbahar toprak iĢleme derinliğinden daha fazla olabilir. Özellikle 

ağır killi topraklarda toprağın alt üst edildiği hâllerde donma ve çözülmenin toprağın 

ufalanmasına olan etkisi de göz önünde bulundurularak sonbaharda derin sürüm yapılır. 

Tarla bitkileri yetiĢtiriciliğinde toprağı 12-20 cm derinlikte iĢlemek yeterlidir. Tahıl 

yetiĢtirmek için toprağı 20 cm’den daha derin iĢlemek verimde herhangi bir artıĢ 

sağlamamıĢtır.  
 

7.5.1. Derin Toprak ĠĢleme 
 

 Pullukla toprak iĢleme (toprağın Ģeritler hâlinde devrilerek iĢlenmesi): Bu 

yöntemde, toprak Ģeritler hâlinde kesilip ters yüz edilerek devrilir. Özellikle 

toprak tavı yakalanmıĢsa aynı zamanda toprağı dağıtarak parçalanmasını da 

sağlamaktadır.  
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Genellikle 15-25 cm derinliğinde toprak iĢleme için kullanılır ancak özel amaçlar için 

daha yüzlek sürüm yapan çeĢitleri de mevcuttur.   

     

         Resim 7.12: Kulaklı pulluk                        Resim 7.13: Döner kulaklı pulluk 

 Pulluk tabanını kırma (toprağın derinden dikine yırtılarak iĢlenmesi): 
Tarımsal üretimde verimi azaltan önemli faktörlerden biri toprakta sıkıĢma veya 

sert tabaka bulunmasıdır. 
 

Uzun yıllar aynı derinlikte ve özellikle ağır tavda zamansız yapılan  toprak iĢleme 

neticesinde, pulluk çizi tabanının hemen altında oluĢan 5-10 cm kalınlığındaki sert ve 

geçirimsiz toprak tabakasına pulluk tabanı denir.  

 

Resim 7.14: Pulluk tabanını kırmada kullanılan dipkazan 

Pulluk tabanı, özellikle derin köklü bitkilerde köklerin geliĢimini engeller. Toprak 

tabanında bulunan su ve bitki besin maddelerinden istifadesine mani olur. YağıĢlarla gelen 

suyun toprak altına geçmesini ve dolayısıyla suyun yüzeyden akıp giderek toprakta 

depolanmasını engeller. 
 

Bu geçirimsiz tabakanın nispeten daha ince ve yüzeysel (30-40cm) olması hâlinde 

çizel, daha derin (40-90 cm) ve sert olması hâlinde ise dipkazan kullanılmaktadır.  
 

Pulluk tabanının kırılması ile Ģu faydalar sağlanır: 
 



 

 86 

Toprakta su tutumu ve yağmur sularının depolanması artar. Böylece sulama ihtiyacı 

azalır, yüzey akıĢlar ve toprak erozyonu azalır. 
 

Toprak havalanır. Böylece toprak yapısı üzerinde olumlu etkileri bulunan toprak 

canlılarının aktiviteleri artar. 
 

Tohumun çimlenmesi ve kök geliĢimi daha iyi olur. Kök geliĢimi iyi olan bitki 

topraktaki su ve bitki besin maddelerinden daha fazla istifade edeceğinden geliĢmesi ve 

dolayısıyla verimi daha iyi olur. 
 

Bitkilere zarar veren birçok hastalık etmeni, havalanmıĢ topraklarda daha az görülür. 

Bu nedenle birçok hastalık için derin toprak iĢleme kültürel tedbir olarak önemli fayda 

sağlar. 
 

Özellikle kurak bölgelerde toprağın alt katmanlarında bulunan sudan daha fazla 

istifade edilmiĢ olur. 

 

Resim 7.15: Dip patlatmanın kök geliĢimine etkisi 

7.5.2. Yüzeysel Toprak ĠĢleme 
 

 Toprağın alttan yırtılıp devrilmeden kabartılarak iĢlenmesi: Bu yöntem 

genellikle daha önceden birinci sınıf toprak iĢleme aletleri ile iĢlenmiĢ 

toprakların iĢlenmesinde kullanılır. 
 

Pulluklarla iĢlenerek devrilmiĢ ve kaba parçalar oluĢmuĢ toprak, ikinci sınıf toprak 

iĢleme aletleri grubuna giren kültivatörlerle iĢlenerek parçalanır.  
 

Görevleri toprağı yırtarak kabartmak, havalandırmak, kesekleri kırmak, yabancı otları 

kesip köklerini yüzeye çıkartmak ve eğer varsa toprak yüzeyine atılmıĢ olan gübreleri 

toprağa karıĢtırmaktır.  
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Resim 7.16: Toprağı karıĢtıran yaylı kültüvatör 

 Toprağın karıĢtırılıp  parçalanarak iĢlenmesi: Birinci sınıf toprak iĢleme 

yapılıp ardından kültüvatörle büyük kesekler kırılsa bile çoğu zaman iyi bir 

tohum yatağı ve dolayısıyla uygun bir ekim için yeterli toprak hazırlığı 

tamamlanmıĢ olmaz.  
 

Toprağın iyice ufalanarak uygun bir tohum yatağının hazırlanması için toprağın iyice 

parçalanarak karıĢtırılması gerekir. Bu iĢlemler için genellikle toprak frezeleri ve  tırmıklar 

kullanılır.  
 

Toprak frezeleri, toprağı yüzeysel olarak kabartır, ufalar ve karıĢtırır. Tarla 

yüzeyindeki otları ve sapları keser, toprağı homojen bir Ģekilde karıĢtırır. Ġkinci ürün için 

toprağın hazırlanmasını ve sapların toprağa karıĢtırılmasını sağlar. 
 

Tırmıklar da toprağı karıĢtırıp parçalama iĢini yapar. 

 

Resim 7.17: Toprağı yüzeysel iĢleyen toprak frezeleri 
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 Resim 7.18: Diskli tırmık           Resim 7.19: DiĢli tırmıklar 

 Toprağın sıkıĢtırılarak iĢlenmesi: Tohum yatağı amacıyla yapılan son 

iĢlemedir. Diğer toprak iĢleme faaliyetleri sonunda oluĢan kesekler parçalanıp 

ufaltıldıktan sonra gevĢek olan toprak bastırılır. Böylece tohumun toprakla 

teması artırılmıĢ olur. Bu iĢlem, çimlenmeye yardımcı olur, kılcal borucukların 

oluĢumunu düzenler.  

 

Resim 7.20: Merdane ile tarla çalıĢması
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UYGULAMA FAALĠYETĠ  
Toprak iĢleme için ön hazırlık yapınız ve toprağı iĢleyiniz. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Toprak iĢleme zamanını tespit 

ediniz. 

 Ekim yapılacak bitkiyi belirleyiniz.  

 YağıĢ durumunu kontrol ediniz. 

 Toprak yapısını tespit ediniz.  

 Toprak tavını kontrol ediniz. 

 Elle veya aletle toprak tavını kontrol ediniz. 

 Toprak yapısını inceleyiniz. 

 Toprağın nem durumunu kontrol ediniz. 

 Toprak iĢleme alet ve makinelerini 

hazır hâle getiriniz. 

 Kullanacağınız alet ve makineyi 

belirleyiniz. 

 Alet ve makinenin ayarlarını yapınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz.  

 Uygulayacağınız derin toprak iĢleme 

yöntemine karar veriniz. 

 Toprak yapısını gözden geçiriniz. 

 YetiĢtireceğiniz bitkiye karar veriniz. 

 Verdiğiniz karara göre uygun alet seçiniz. 

 Toprağı derin iĢleyiniz. 

 Toprak iĢlemeyi ne amaçla yapacağınıza 

karar veriniz. 

 Pulluk veya dip kazan kullanınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Uygulayacağınız yüzeysel toprak 

iĢleme yöntemine karar veriniz. 

 Hangi bitkiyi yetiĢtireceğinize karar veriniz. 

 Tırmık çeĢidini belirleyip karar veriniz. 

 Toprağı yüzeysel olarak iĢleyiniz. 

 Toprak iĢlemeyi ne amaçla yapacağınıza 

karar veriniz. 

 Uygun kültüvatör seçiniz.  

 Uygun tırmık seçiniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 

 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız beceriler için 

Evet, kazanamadığınız beceriler için Hayır kutucuğuna  (X) iĢareti koyarak kendinizi 

değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1 Toprak iĢleme zamanını tespit ettiniz mi?   

2 Toprak tavını kontrol ettiniz mi?   

3 
ÇalıĢmaya baĢlamadan önce kullanacağınız alet ve malzemelerin 

bakımını tekniğine uygun olarak yapıtınız mı?  
  

4 Uygulayacağınız derin toprak iĢleme yöntemini belirlediniz mi?   

5 Derin toprak iĢleme yapabildiniz mi?   

6 Uygulayacağınız yüzeysel toprak iĢleme yöntemini belirlediniz mi?   

7 Yüzeysel toprak iĢleme yapabildiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Değerlendirme sonunda “Hayır” Ģeklindeki cevaplarınızı bir daha gözden geçiriniz. 

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise “Ölçme ve Değerlendirme”ye geçiniz.
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki cümlelerin baĢında boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (….) Toprakta tohum yatağının alt kısmında bulunan toprak tabakası kısmen 

sıkıĢtırıldığında, alt toprak ile tohum yatağı seviyesi arasında kılcal boruların 

düzenlenmesi sağlanır. Böylece toprağın alt katmanlarında bulunan nemin tohuma 

ulaĢması kolaylaĢmıĢ olur. 

2. (….) Toprak frezeleri, toprağı yüzeysel olarak kabartır, ufalar ve karıĢtırır. Tarla 

yüzeyindeki otları ve sapları keser, toprağı homojen bir Ģekilde karıĢtırır. Ġkinci ürün 

için toprağın hazırlanmasını ve sapların toprağa karıĢtırılmasını sağlar. 

3. (….) Toprağı karıĢtırıp parçalayarak iĢleyen alet ve makinelerin, su ve rüzgâr 

erozyonunu önleyici etkisi vardır. 

4. (….) Dip kazanın iĢ geniĢliği, iĢ derinliğinin iki katıdır. DönüĢlerde bu ölçüye dikkat 

edilmelidir aksi hâlde kabartılan toprak tekrar sıkıĢtırılmıĢ olur. 

5. (….) Kültüvatörlerin çalıĢma bölgeleri toprağın üst katmanı olup pulluklara göre iĢ 

derinlikleri daha düĢüktür. 

6. (….) Toprağın hasattan sonraki sahip olduğu nem durumuna gölge tavı denir. 

7. (….) Uzun yıllar aynı derinlikte ve özellikle ağır tavda zamansız yapılan toprak iĢleme 

neticesinde, pulluk çizi tabanının hemen altında oluĢan 5-10 cm kalınlığındaki sert ve 

geçirimsiz toprak tabakasına pulluk tabanı denir. 

8. (….) Tohumların ekilebilmesi, bitkilerin yetiĢebilmesi için toprağın uygun duruma 

getirilmesi ve bu durumun korunması için herhangi bir araçla gevĢetilmesi, ufalanması 

ve karıĢtırılması olayına toprak iĢleme denir. 

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru “Modül Değerlendirme”ye geçiniz.

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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MODÜL DEĞERLENDĠRME 
 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi toprağı sıkıĢtırarak iĢleyen bir alettir? 

A) Dipkazan 

B) Pulluk 

C) Kültüvatör 

D) Merdane  

 

2. AĢağıdakilerden hangisi toprağı karıĢtırıp parçalayarak iĢleyen alet ve makinelerden 

değildir? 

A) Dipkazan 

B) Diskli tırmık 

C) DiĢli tırmık 

D) Kültüvatör 

 

3. AĢağıdakilerden hangisi toprak iĢleme Ģekillerinden biri değildir? 

A) Toprağın Ģeritler hâlinde devrilerek iĢlenmesi 

B) Toprağın alttan yırtılıp devrilmeden kabartılarak iĢlenmesi 

C) Toprağın derinden dikine yırtılarak iĢlenmesi 

D) Toprağın ısıtılıp iĢlenmesi   

 

4. Pulluk tabanını kırmak için aĢağıdaki alet ve makinelerden hangisi kullanılır? 

A) Pulluk 

B) Tırmık 

C) Dipkazan 

D) Kültüvatör 

 

5. Tarımsal üretim yapılan alanda asıl olarak üretimi yapılan bitkinin dıĢında yetiĢen ve 

istenmeyen bitkilerin tamamına ne ad verilir? 

A) Kültür bitkisi 

B) Yabani ot 

C) Yabancı ot   

D) Ana bitki 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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6. Toprağın iĢlenmeye en uygun olduğu fiziki duruma ne denir? 

A) Tav   

B) Tav suyu 

C) Toprak tabanı 

D) Toprak iĢleme zamanı 

 

7. AĢağıdakilerden hangisi tavlı toprağın bir özelliğidir? 

A) Sürülünce kesekler oluĢur. 

B) Çok kurudur. 

C) Çok ıslaktır. 

D) Sürülürken dağılır ve alete yapıĢmaz.  

 

DEĞERLENDĠRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karĢılaĢtırınız. YanlıĢ cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize baĢvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Sıcaklığın 

2 Güney 

3 Çiçeklenmeyi 

4 Erozyonu 

5 3 

6 Soğuk 

7 Orta 

8 3,6 

9 Soğuk 

10 Güney 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Sermaye 

2 Götürü-Kilo 

3 Komisyoncular 

4 Tesis 

5 Ürüne 

6 Standardizasyon 

7 Soğuk zincir 

8 Tarım iĢçisi 

9 Sermaye 

10 Soğutma-Havalandırma 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Bitkilere 

2 Dayanımı-Maliyetleri 

3 50-100 yIl 

4 3-5 Metre 

5 5 x 5 cm-10 x 10 cm 

6 A 

7 C 

8 B 

9 A 

10 A 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Tarımsal Drenaj 

2 Üst Toprak- 

Kök-Ortamı 
3 Amaçla 

4 Yüksek-Toprağın 

5 Çapraz Meyil Drenleri 

6 A 

7 C 

8 D 

9 A 

10 C 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-5’ĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Arazi Tesviyesi 

2 Fazla-Daha Az 

3 Tuzluluk 

4 Çiftlik Gübresi-Kompost 

5 Teraslama 

6 C 

7 B 

8 D 

9 A 

10 C 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Tarımsal Faaliyetlerin Özellikleri-

Planları 2 Onar Dekardan 

3 Yollar-Etkinlikler 

4 6 m, 3-4 m 

5 500 m 

6 C 

7 B 

8 A 

9 B 

10 C 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-7’NiN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 YanlıĢ 

4 YanlıĢ 

5 Doğru 

6 Doğru 

7 Doğru 

8 Doğru 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 

 

1 D 

2 A 

3 D 

4 C 

5 C 

6 A 

7 D 
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