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AÇIKLAMALAR 
 

 

KOD 621EEH097 

ALAN Tarım Teknolojileri  

DAL/MESLEK Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Sulama 

MODÜLÜN TANIMI 

Tarım alanlarında tekniğine uygun olarak tarımsal 

sulama uygulama becerisinin  kazandırıldığı bir öğrenme 

materyalidir. 

SÜRE 40/32 

ÖN KOġUL Bu modülün ön koĢulu yoktur.  

YETERLĠK Sulama yapmak 

MODÜLÜN AMACI 

Genel Amaç 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine 

uygun olarak sulama yapabileceksiniz. 

Amaçlar 

1. Sulama için ön hazırlık yapabileceksiniz.  

2. Su numunesi alabileceksiniz. 

3. Yüzeysel sulama sistemi ile sulama 

yapabileceksiniz. 

4. Toprak altı sulama sistemi ile sulama 

yapabileceksiniz. 

EĞĠTĠM ÖĞRETĠM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık arazi 

Donanım: Kürek, bel, traktör, kanal pulluğu, damlama 

sulama malzemeleri, yağmurlama sulama malzemeleri, 

su motoru, cam veya plastik su kabı, etiket 

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 vb.) kullanarak 

modül uygulamaları ile kazandığınız bilgi ve becerileri 

ölçerek sizi değerlendirecektir. 
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GĠRĠġ 
 

 

 

 

 

Sevgili Öğrenci, 
 

Toprak ve su kaynaklarının geliĢtirilmesi içinde sulama, diğer tarımsal girdilerin 

etkinliğini artıran, bitkisel üretimde kararlılığı sağlayan ve çağdaĢ tarımın ayrılmaz parçası 

olan bir bitkisel üretim ögesidir. 
 

Su kaynaklarının etkin kullanımı, dünyada olduğu gibi Türkiye‟de de önem 

kazanmaktadır. Bu nedenle bitki yetiĢtiriciliğinde kullanılacak sulama suyunun, olanaklar 

ölçüsünde en az kayıpla sulama alanlarına iletilmesi, alan içerisine dağıtılması ve bitkinin su 

ihtiyacını istenen düzeyde karĢılayacak biçimde bitki kök bölgesine verilmesi zorunlu hâle 

gelmiĢtir. 
 

Sulamadan beklenen baĢarı, koĢullara en uygun sulama yönteminin seçilmesi, bu 

yöntemin gerektirdiği sulama sisteminin planlanması, projelenmesi, projede öngörüldüğü 

biçimde kurulması ve iĢletilmesine bağlıdır. Bu ise tarımcı ve uygulayıcıların, diğer tarımsal 

girdilerde olduğu gibi sulama konusunda da belirli bilgi düzeyine eriĢmesi ile mümkündür. 
 

Bu modül ile modern sulama yöntemleri konusunda bilgi ve teknoloji akıĢını takip 

edebilecek, tarımsal sulama uygulamalarında bilgi ve beceri kazanabileceksiniz. 
 

 

 

GĠRĠġ 



 

 2 



 

 3 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak sulama  için ön 

hazırlık yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tarımsal iĢletmelerde sulama yapmadan önce toprağın hangi 

özelliklerini dikkate aldıklarını araĢtırınız. 

 Çevrenizdeki tarım alanlarının sulanmasında hangi su kaynaklarından 

faydalanıldığını (göl, akarsu, yer altı suyu) tespit ediniz. 

 Tarım iĢletmelerine ve ya çiftliklere giderek sulama iĢlemini nasıl yaptıklarını 

ve sulamadan önce ne tür hazırlıklar yapıldığını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınızla paylaĢınız. 

 

1. SU VE SULAMANIN ÖNEMĠ 
 

Bütün canlı varlıklar gibi bitkiler de geliĢmek ve ürün vermek için suya ihtiyaç duyar. 

Bu ihtiyaç; iklim, bitki ve toprak özellikleri ile bitki geliĢme devresine göre değiĢiklik 

gösterir. Tarım alanlarında  verimin yükselmesi için bu ihtiyacın yağıĢlar dıĢında  sulama ile 

sağlanması zorunludur. 
 

Toplumun gıda ihtiyacının karĢılanmasında modern tarım teknikleri yanında sulu 

tarım önemli bir yer tutmaktadır. Sulu tarım daha çok yağıĢın bitkilerin geliĢmesine  yetersiz 

olduğu bölgelerde geliĢmiĢtir. Fazla yağıĢ alan bölgelerde  bazı mevsimlerin kurak geçmesi 

sebzecilik ve yoğun tarım yapılan alanlarda sulamayı gerektirmekte olup sulama, diğer 

tarımsal girdilerin etkinliğini artıran ve tarımımın ayrılmaz bir parçasıdır. 
 

1.1. Sulamanın Önemi 
 

Sulama, bitkilerin geliĢebilmeleri için doğal yollarla karĢılanmayan suyun toprağa 

verilmesine sulama denir. Bitkinin normal geliĢmesini sağlamak için önemli koĢullardan 

biri, büyüme mevsimi boyunca kök bölgesinde yeterli düzeyde nemin bulundurulmasıdır. 
 

Sulanmayan alanlarda yetiĢtirilen kültür bitkilerinin oldukça sınırlı kalması bu 

bitkilerin sulanması ile daha yüksek verim artıĢının sağlanması sulamanın önemini anlatır. 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–1 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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Sulamanın yararları; 
 

 Bitki su ihtiyacı tam karĢılanır. 

 Diğer tarımsal girdilerin etkinliği artar. 

 Topraktaki fazla tuzun yıkanması sağlanır. 

 Toprakta mevcut taban taĢı yumuĢatılır. 

 Gübre ve tarım ilaçları su ile birlikte verilebilir. 

 Bazı bitkiler dondan korunabilir. 

 

1.1.1. Bitki GeliĢimi Açısından Önemi 
 

Toprakta bitki kök bölgesi derinliğinde, yeterli düzeyde nemin varlığı oldukça 

önemlidir.  
 

Bitkiye geliĢme mevsimi boyunca, istenen oranda toprak nemi sağlanırsa diğer 

tarımsal girdilerin de (toprak iĢleme, ikileme, tohum ve gübre) optimum düzeyde olması 

durumunda, genellikle yüksek verim elde edilmektedir. Uygun Ģartlar sağlanmazsa  verimde 

bir azalma söz konusu olmaktadır. Bu durum, Ģekil 1.1‟de gösterilen su-verim iliĢki grafiği  

incelendiğinde kolaylıkla görülür. 

 

ġekil 1.1:  Bitkilerde su-verim iliĢki grafiği 

Bitkinin geliĢme mevsimi boyunca, toprakta bulunan nem miktarı arttıkça verimde de 

bir artıĢ olmakta ve belirli bir toprak nemi düzeyinde verim en yüksek değere ulaĢmaktadır. 
 

Ġyi drenaj koĢullarında toprak nemi daha fazla artsa bile verim sabit kalmakta ancak 

kötü drenaj koĢulları söz konusu olduğunda verimde tekrar bir azalma meydana gelmektedir. 
 

Bugün, Türkiye‟de 28,1 milyon hektar tarım alanı mevcuttur. Bu alanın % 6‟ya kadar 

eğime sahip kısmı içerisinde 13,5 milyon hektarı sulanabilir özelliktedir. Diğer yandan 

ülkemizdeki su kaynakları potansiyeli yılda 95 milyar metreküp, yer üstü ve 12 milyar 

metreküp yer altı  olmak üzere toplam 107 milyar metreküptür. 
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1.1.2. Toprakta Fazla Suyun Zararlı Etkileri  
 

Bitki kök bölgesindeki fazla suyun bitkiler ve topraklar üzerindeki etkileri Ģu Ģekilde 

sıralanabilir: 
 

 Toprak gözeneklerindeki fazla su, toprak havasının yerini alır. Böylece kök 

geliĢimini yavaĢlatarak istenen düzeyde kök oluĢumunu engeller. 

 Organik materyali parçalayarak bitkilerin alabileceği besin maddesi biçimine 

dönüĢtüren toprak mikroorganizmalarının faaliyetleri yavaĢlar. Böylece organik 

maddeler, oksijensiz çözümlemeye uğrayarak ortamda zararlı metan, bataklık 

gazı ve kompleks yapılar oluĢur. 

 Bitkiler için zararlı olan demir ve kükürt bileĢikleri oluĢur.  

 Su ile doymuĢ topraktaki azot ve organik atıklar, bitkilerin kökleri vasıtasıyla 

yararlanamayacağı forma girer. 

 Taban suyunun yükselmesi hâlinde bitki kökleri yalnızca yatay bir geliĢme 

gösterir. Taban suyunun düĢmesi hâlinde ise suyu bulamamaktan zarar görür. 

Taban suyu yüksekliği nedeniyle drene edilemeyen su, toprağın geç tava 

gelmesine, toprak yüzeyinde tuzluluğa ve arazinin çoraklaĢmasına neden olur. 
 

1.2. Toprakta Suyun Tutulması  
 

Toprakta su, toprak taneleri arasındaki gözenekler içerisinde tutulmaktadır. Toprakta 

su miktarı azaldıkça toprak taneleri, gözeneklerdeki suyu sıkı bir Ģekilde tutar. Su miktarı 

arttıkça gözenekler su ile dolar ve toprak zerreleri bu suyu daha az kuvvetle tutar. 
 

Suyun toprakta tutulması baĢlıca iki kuvvet yardımıyla olmaktadır. Bunlar: 
 

 Adhezyon: Katı toprak yüzeylerinin su molekülünü çekme kuvvetidir. 

 Kohezyon: Adhezyon gücünün bittiği noktada su moleküllerinin birbirini 

çekme gücüdür. 

 

Kuru toprakta suyun tutulması, su ve toprak arasında çekim kuvveti olan adhezyon 

kuvveti ile olmaktadır. Toprak taneciklerinin yüzeyinde emilen bir molekül su tabakasından 

sonra toprak taneciği çevresinde su miktarı arttıkça moleküller arasında kohezyon kuvveti 

ortaya çıkmaktadır. Bu kuvvetlere toprak nem tansiyonu denmektedir. 
 

Bir toprak yüzeyine su verildiğinde öncelikle büyük gözenekler yer çekimi etkisi  ile 

küçük gözenekler ise kapillarite (toprak içinde suyun hareketi) ile dolmaya baĢlar. Su verme 

iĢlemi sürdürüldüğünde bu olaylar toprağın aĢağı kısımlarına doğru devam eder ve üst toprak 

doygun duruma gelir. Su verme iĢlemine son verildiğinde su hareketi bir süre daha devam 

eder, toprağa giren suyun bir kısmı yer çekimi etkisiyle daha aĢağılara sızarken önemli bir 

kısmı da toprakta kapillarite ile tutulur. 
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ġekil 1.2: Toprakta suyun hareketi 

 

1.2.1. Bazı Toprak Özellikleri  
 

Toprak; yer kabuğunun fiziksel, kimyasal ve biyolojik parçalanmasından oluĢan 

geçirgen bir ortam olarak tanımlanmakta ve katı (toprak zerreleri), sıvı (su) ve gaz (hava) 

olmak üzere üç unsurdan oluĢmaktadır. 
 

Katı kısım, mineral ve organik maddelerden oluĢmaktadır. Mineral kısım, ana 

materyalin çeĢitli Ģekillerde parçalanmasıyla oluĢmuĢ değiĢik büyüklükte, biçimde ve 

kimyasal bileĢimde olan parçacıklardır. Organik maddeler bitki ve hayvan kalıntılarından 

oluĢur. 
 

Toprağın sıvı kısmı, toprak parçacıkları arasındaki boĢlukları dolduran sudur. Su, bitki 

metabolizmasında besin maddelerinin taĢınması ve bitkilerin yüksek sıcaklıktan zarar 

görmesinin önlenmesi için gereklidir. 
 

Toprağın gaz kısmı, toprak parçacıkları arasında su ile doldurulmayan boĢlukları 

dolduran toprak unsurlarından birisidir. Bitkilerin büyük çoğunluğunun kök sistemlerinin 

toprak içindeki havaya ihtiyaçları bulunmaktadır. 
 

1.2.1.1 Toprak Bünyesi (Tekstür) 
 

Toprak bünyesi, toprağı oluĢturan zerrelerin büyüklük dağılımı olarak tanımlanır. Çapı 

0,002 mm‟den küçük parçacıklara kil, 0,002-0,05 mm arasında olanlara silt ve 0,05-2,00 mm 

arasında olanlara da kum, çapı 2 mm‟den büyük olanlara ise çakıl adı verilir. Çakıl, toprak 

bünyesini oluĢturan parçacıklardan sayılmaz. Yapılan analiz sonucunda topraktaki kil, silt ve 

kum parçacıkları, toprak ağırlığının yüzdesi olarak belirlenir. 
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Topraklar; kil, silt  ve kum parçacıklarının hepsini birden içerebilir. Toprakta kil 

yüzdesi fazla ise bu toprak, killi ya da ağır bünyeli toprak; silt yüzdesi fazla ise siltli ya da 

orta bünyeli toprak; kum yüzdesi fazla ise kumlu  ya da hafif (kaba) bünyeli topraktır. 
  

Hafif bünyeli toprakların hava ve su geçirgenlikleri yüksek, ağır bünyeli toprakların 

ise oldukça düĢüktür. Orta bünyeli topraklar ise  hava ve su geçirgenlikleri açısından diğer 

iki toprak grubu arasındadır. 
 

Toprak Özelliği Ağır Bünyeli topraklar Hafif Bünyeli Topraklar 

Su tutma kapasitesi Yüksek DüĢük 

Su geçirgenliği DüĢük Yüksek 

Hava geçirgenliği DüĢük Yüksek 

Toprak iĢleme Güç Kolay 

Verimlilik potansiyeli Yüksek DüĢük 

Organik madde Yüksek DüĢük 

Tablo 1.1: Ağır ve hafif bünyeli toprakların bazı özellikleri 

1.2.1.2. Toprak Yapısı (Strüktür) 
  

Toprak yapısı, toprak parçacıklarının diziliĢi ve gruplar Ģeklinde kümeleĢmesi olarak 

tanımlanır. Toprak yapısı bitki geliĢmesiyle ilgili birçok koĢulları, toprağın su tutma 

kapasitesini ve bitki kökünün geliĢmesini etkilemektedir. 
 

EĢit büyüklükteki zerrelerden oluĢan topraklardaki boĢluk hacmi, zerreleri farklı 

büyüklükte olanlara  oranla daha fazladır. Bu özellik, toprağın su tutma kapasitesini olumlu 

yönde etkilemektedir. 
 

Ağır bünyeli topraklarda,  toprak yapısı ince olduğundan  geçirgenlik büyük oranda 

düĢmekte  ve  istenen kök geliĢimi sağlanamamaktadır. Bu topraklarda kümeli (agregalı) bir 

yapının olması arzu edilen bir durumdur. Bunun nedeni,  kümeler arasında boĢlukların 

oluĢması, su ve hava geçirgenliğinin artmasına neden olmaktadır. 
 

Toprakta nem oranı azaldıkça, zerrelerin etrafını saran su filmi tabakası incelir. 

Zerreler birbirine yaklaĢır ve sonuçta küme oluĢumu hızlanır. Toprak iĢlemenin 

kümeleĢmeye olumsuz etkisini ortadan kaldırmak için toprak yeteri kadar kuruduktan sonra 

iĢlenmelidir. 
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1.2.1.3. Sulama Suyu Uygulanacak  Toprak Derinliği 
 

Sulama uygulamalarında,  ıslatılacak  toprak  derinliği  olarak etkili bitki kök derinliği 

göz önüne alınır. Etkili bitki kök derinliği, bitkilerin normal geliĢmeleri için gerekli olan 

suyun % 80‟inin alındığı kök derinliğidir. Bu değer, bitki cinsine göre değiĢiklik gösterir. 

Bazı kültür bitkileri için etkili kök derinlikleri Tablo 1.2‟de gösterilmektedir. 
 

Bitki Cinsi 
Etkili Kök Derinliği 

cm 
Bitki Cinsi 

Etkili Kök Derinliği 

cm 

Asma 90-180 Mer'a 45 

Bezelye 75 Meyve Ağaçları 90-150 

Biber 30-60 Mısır 75 

Çilek 30-45 Pamuk 120 

Domates 30-60 Patates 60 

Enginar 120 Patates (Tatlı) 90 

Fasulye 60 Patlıcan 30-50 

Havuç 45-60 Soğan 90 

Hıyar 45-60 Sorgum 45 

Hububat 60-70 Soya Fasulyesi 75 

Ispanak 60 ġeker Pancarı 60-90 

Kabak 45-60 Turunçgiller 50-150 

Kavun 75-90 Tütün 75 

Lahana 45-60 Yerfıstığı 45 

Marul 30 Yonca 90-180 

Tablo 1.2: Bazı kültür bitkileri için etkili kök derinlikleri 

Derin topraklarda yetiĢtirilen bitkilerin çoğu, tükettikleri suyun büyük kısmını kök 

bölgesinin üst kısımlarından alır. Bu bitkiler, tükettikleri nemin % 40‟ını etkili kök 

derinliğinin toprak yüzeyinden itibaren %25‟lik kısmından, % 70‟ini % 50‟lik kısmından, 

%90‟ınını % 75‟lik kısmından sağlar. 

 

ġekil 1.3: Kök bölgesinin değiĢik derinliklerinde bitkinin sudan yararlanması 
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Bitki, kök derinliği olgunlaĢma döneminde genellikle en yüksek değere ulaĢır. Sulama 

sistemlerinde kapasite hesapları, olgunlaĢma dönemindeki etkili kök derinliği göz önüne 

alınarak yapılır. 
 

1.2.2. Toprak Nemi 
 

Toprakta bulunan su ve hava oranının, bitki cinsine bağlı olarak belirli sınırlar içinde 

olması bitkilerin dengeli büyüme ve geliĢmesi açısından oldukça önemlidir. Bu nedenle, 

özellikle etkili kök derinliğinde toprak neminin kontrol altında tutulması ve sulama ile 

verilecek su miktarının uygun zaman ve derinlikte olması  gerekmektedir. 
 

1.2.2.1. Toprak Neminin Ġfade ġekilleri 
 

Toprak neminin ölçülmesi, miktar  olarak tanımlanması, sulamada toprağa verilecek 

su miktarı ile sulama zamanını belirlemesi yönünden önemlidir. 
 

Toprak zerreleri, toprakta bulunan su moleküllerini kendilerine doğru çekerler. Bu 

nedenle, nem miktarı düĢük topraklarda su toprak zerreleri etrafında ince bir zar biçiminde 

tutulur. Böyle topraklar sulandığında önce toprak zerreleri etrafındaki su filmi  gittikçe 

kalınlaĢır ve toprak boĢlukları dolar. Daha sonra yer çekimi ve kapillar kuvvetlerin etkisiyle, 

bir kısım su aĢağıya doğru hareket etmeye baĢlar. 

 

ġekil 1.4: Toprak zerresi etrafındaki kalın su filmi  ve Toprak zerresi etrafındaki ince su filmi 

Suyun toprak zerreleri tarafından tutulma gücü, topraktaki nem miktarı azaldıkça 

artmaktadır. Bu nedenle suyun tutulma gücü negatif olarak ifade edilmektedir. Uygulamada 

genellikle “negatif basınç” yerine “tansiyon deyimi” kullanıldığından, toprak nemi tansiyonu 

denildiğinde, toprak zerrelerinin suyu kendi yüzeyleri etrafında tutma gücü anlaĢılmaktadır. 

Toprak nemi tansiyonunun birimi, basınç birimleri genellikle cm su sütunu ( cm SS) ya da 

kısaca cm cinsinden belirtilir. 
 

1.2.2.2. Sulama Yönünden Önemli Toprak Nemi Sabiteleri 
 

Sulama uygulamalarında bitki kök bölgesinde tutulan ve bitkiler tarafından kullanılan 

su miktarı ile toprağın alt katlarına sızan su miktarının değerlendirilebilmesi için bazı toprak 

nem miktarlarının bilinmesi gerekir. 
 

Toprak suyunun pratik amaçlar için değerlendirilmesinde kabul edilen ve toprak nem 

sabiteleri olarak adlandırılan toprak nem düzeylerinden yararlanılır. Sulama yönünden 

önemli toprak nem sabiteleri doyma noktası, tarla kapasitesi, solma noktası ve fırın kurudur. 



 

 10 

 

 

ġekil 1.5: Toprak Nemi Sabiteleri 

 

 Doyma noktası 
 

Toprak taneleri arasındaki tüm gözenek hacminin su ile dolu olduğu anda toprakta 

bulunan nem yüzdesidir. Sulama uygulamalarında, gözeneklerdeki havanın tamamının dıĢarı 

çıkarılması söz konusu olmayıp ender durumlarda gözenek hacminin % 85-90‟ı su ile 

doldurulabilmektedir. 
 

Bitkinin normal geliĢmesini sürdürebilmesi için toprak içinde havaya ihtiyaç 

duyulduğu göz önüne alınırsa toprağın doyma noktasına gelmesi istenmez. Drenaj koĢulları 

iyi ise sulama suyu verildiğinde doyma noktasına yaklaĢan topraktaki fazla su, yer çekiminin 

etkisi ile kısa zamanda derinlere doğru sızar. 

 

 Tarla kapasitesi 
 

Serbest drenaj koĢullarında toprak zerrelerinin yer çekimine karĢı tuttuğu su 

miktarıdır. Tarla kapasitesinde suyun hareketine etkili olan yer çekimi kuvvetleri ile kapillar 

kuvvetler denge hâlindedir. 
 

Drenaj koĢulları iyi olan topraklarda tarla kapasitesi; toprağın bünyesine, toprağın 

yapısına, toprak zerrelerinin Ģekline, gözeneklerin durumuna, topraktaki nem ve uygulanan 

su miktarına, topraktaki organik maddelere göre değiĢmektedir. 
 

Tarla kapasitesinde toprak nemi ile toprak havası arasındaki denge, birçok kültür 

bitkisi için en yararlı düzeydedir. Bu nedenle, sulama uygulamalarında toprak neminin tarla 

kapasitesinin üzerine çıkarılması istenmez. 
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Sulama ya da yağıĢlardan sonra doyma noktasına yaklaĢan hafif bünyeli topraklar, ağır 

bünyeli topraklara oranla daha kısa sürede tarla kapasitesine eriĢir. Bu süre hafif bünyeli 

topraklarda birkaç saat, ağır bünyeli topraklarda ise iki-beĢ gün olabilir. 
 

Topraktaki su miktarı, tarla kapasitesi  ya da bunun altında olduğunda, alt katlara sızan 

su az olur. Tarla kapasitesindeki toprak nemi, bitkiler tarafından tüketilmedikçe ya da 

buharlaĢma yolu ile kaybolmadıkça aynı düzeyde kalır. 
 

 Solma noktası 
 

Bitkilerin  devamlı solmaya baĢladığı ve kökleri aracılığıyla topraktan su alamadığı 

andaki toprakta bulunan nem miktarına solma noktası adı verilmektedir. 
 

Sulama uygulamasından sonra tarla kapasitesindeki nem miktarı, bitkilerin kullanması 

ve buharlaĢma yoluyla azalır. Toprağa tekrar su verilmezse topraktaki nem miktarı, bitkilerin 

kökleri aracılığıyla bünyelerine su alamayacağı bir değere düĢer. Bitki yapraklarından olan 

terleme hemen hemen durur ve devamlı solmaya baĢlar. Bundan sonra toprağa su verilse de 

bitkiler eski durumuna dönemez. Bu durumdaki toprak nemi miktarı, solma noktasını 

oluĢturur. Belirli bir toprakta yetiĢtirilen kültür bitkilerinin hemen tamamı aynı toprak nemi 

düzeyinde devamlı olarak solar. 

  

Resim 1.2: Kabakta solma noktası 

Bitkilerin solması veya yapraklarının sarkması toprak neminin devamlı solma noktası 

düzeyine düĢtüğünü gösteren en iyi belirtidir. Bazı bitkiler solmaz; bitki büyümesinde, 

meyve oluĢmasında azalma veya yaprak renklerinin değiĢmesi gibi belirtiler gösterebilir. 
 

 Fırın kuru 
 

Toprak örneklerinin fırında 105 santigrat sıcaklıkta  24 saat kurutulması sonucunda 

toprakta bulunan nem miktarına fırın kuru adı verilir. Fırın kuruda toprak nemi tansiyonu 
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yaklaĢık 10000 atmosferdir. Sulama uygulamalarında fırın kurudaki toprak neminin hiçbir 

önemi yoktur. 
 

1.2.2.3. Sulama Yönünden Önemli Toprak Nemi Sınıfları 
 

Toprak nemi, genellikle yukarıda değinilen sabiteler göz önüne alınarak 

sınıflandırılmaktadır. Sulama açısından toprakta bulunan su: 
 

 Sızan su, 

 Faydalı su (kullanılabilir su), 

 Faydalı olmayan su olmak üzere üç sınıfta toplanır. 

 

Doyma noktası ile tarla kapasitesi arasındaki su, normal drenaj koĢullarında yer 

çekiminin etkisiyle bitki kök bölgesinin altına sızar. Bu nedenle buna sızan su denir. Bu 

sudan bitkiler genellikle yararlanamadığı gibi bitki besin maddelerini de kök bölgesinin 

altına yıkayarak zararlı olur. 
 

Tarla kapasitesi ile solma noktası arasında tutulan nem miktarına, toprağın  

kullanılabilir su tutma kapasitesi denir. 
 

Toprakta tarla kapasitesi ile solma noktası arasında bulunan suya “faydalı su” ya da 

“kullanılabilir su” adı verilir. Faydalı su, sulama zamanı ve her sulamada uygulanacak su 

miktarının saptanmasında önemli bir faktördür. 
 

Toprak nemi devamlı solma noktasına düĢmeden önce sulama yapılır. Uygulamada 

genel olarak toprağın kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 50‟si tüketildiği zaman 

sulamaya baĢlanması önerilmektedir. 
 

Bitkiler solma noktasının altındaki sudan yararlanamaz ve bu suya “faydalı olmayan 

su” ya da “kullanılamaz su” adı verilmektedir. 
 

1.2.2.4. Toprak Neminin Ölçülmesi 
 

Toprak-su iliĢkilerine bağlı olarak yapılan çalıĢmalarda toprakta bulunan su miktarının 

bilinmesi gerekmektedir. Sulu tarım alanlarında sulama ile toprağa verilecek su miktarının 

ve sulama aralığının saptanmasında,  topraktaki nem miktarı ölçülmelidir. Toprak neminin 

ölçülmesinde arazide ve laboratuvarda olmak üzere değiĢik yöntemler uygulanmaktadır. 
 

 Elle muayene yoluyla tahmin 
 

Arazide toprak neminin ölçümü, kullanılan en eski ve en yaygın yöntemlerden 

birisidir. Kök bölgesinin değiĢik derinliklerinden alınan toprak örneklerinin elle kontrol 

edilerek önce bünyesi saptanmaya çalıĢılır. Toprak burgusu ile nem ölçümü yapılacak 

derinlikten alınan toprak örnekleri avuç içinde sıkılarak avuçta bıraktığı ıslaklık, topak 

oluĢturma durumu, parmaklar arasında yuvarlatıldığında Ģerit olma durumu ve rengine 

bakılarak tahmin yapılır.  
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Eğer sulama zamanı gelmiĢse hafif bünyeli topraklar, yani kumlu topraklar avuç 

içinde sıkılınca ya topak olmaz veya topaklansa bile kolayca dağılır. Orta bünyeli topraklar 

ise topak olur, parmaklar arasında lastik hissi verir. Ağır bünyeli yani killi topraklar ise 

kolayca topaklaĢır ve parmaklar arasında kolayca Ģerit durumuna gelir. 
 

Ancak bu yöntem tecrübe gerektirdiği için eksik veya fazla su uygulamasına neden 

olabilir. 
 

 Bitkilerin görünüĢüne bakarak tahmin 
 

Bitkilerin yapraklarına bakarak sulama zamanını kabaca belirlemek mümkündür. 

Yapraklar, sabah saat 10.00 veya öğleden sonra 16.00 civarında kontrol edilerek bir bitkinin 

su isteyip istemediği anlaĢılabilir. Yonca, patates, fasulye gibi bazı bitkilerde susuzluk önce 

yapraklarda renk koyulaĢmasına, daha sonra da pörsüme ve kıvrılmalara neden olur. Buradan 

da sulama zamanının gelip gelmediği belirlenir. Ancak sulama zamanının bu yöntemle 

belirlenmesi yanıltıcı olur. Çünkü renk değiĢimi safhasına gelen bitkilerde verim hızla 

azalmaya baĢlar. Onun için de bitkileri bu aĢamaya kadar susuz bırakmamak daha uygundur. 
 

 Bitkilerin suya hassas dönemlerine bakarak tahmin  
 

Örneğin, yonca her biçimden sonra, mısır tepe püskülü döneminde, buğday sapa 

kalkma döneminde, meyve ağaçları ise meyvelerin hızlı geliĢme dönemlerinde suya karĢı 

çok istekli olur. Ürün kayıplarına neden olmamak için bu dönemlerde sulama mutlaka 

yapılmalıdır. Daha sonra yapılacak sulamalarla bu dönemdeki ürün kayıplarını telafi etmek 

mümkün olmamaktadır. 
 

 Toprak neminin tansiyometrelerle ölçülmesi 
 

Tansiyometreler, toprak nemi tansiyonunun tarla koĢullarında ölçülmesinde kullanılan 

araçlardır. Bir vakum göstergesi ya da cıvalı manometreye bağlanmıĢ, içi su dolu gözenekli 

seramik kaptan oluĢmaktadır. 

 

ġekil 1.6: Tansiyometre 

Bitki kök bölgesinde, toprak neminin ölçüleceği derinliğe kadar bir çukur açılır. 

Tansiyometre gövdesi bu çukura yerleĢtirilir ve tansiyometre içerisi saf su ile doldurulduktan 

sonra ağzı hava almayacak Ģekilde kapatılır. Toprakta su miktarı azaldıkça tansiyometreden 
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toprağa doğru, su miktarı arttıkça topraktan tansiyometreye doğru bir su hareketi oluĢur. Bu 

iki yönlü nem hareketi sırasında tansiyometre içinde oluĢan negatif basınç değiĢmeleri 

manometreden okunur. Okunan değer, daha önce laboratuvar  çalıĢmaları ile hazırlanmıĢ 

grafikte değerlendirilerek topraktaki nem miktarı kuru ağırlık yüzdesi cinsinden saptanır. 
 

1.2.3. Toprakta Suyun Hareketi 
 

Gözenekli bir ortam olan toprakta suyun hareketi toprak gözenekleri içerisinde 

olmaktadır. Toprakta su hareketi doymuĢ bir toprakta su hareketi ve doymamıĢ bir topraktaki 

su hareketi olarak sınıflandırılabilir. 
 

DoymuĢ koĢullarda hareket, gözeneklerinin su ile dolduğu topraklarda oluĢan 

akıĢtır.Yer altı sularının pompajında suyun kuyuya doğru akıĢı, drenaj sistemlerinde suyun 

drenaj boruları ya da kanallarına ulaĢtığı yerdeki akıĢ, doymuĢ toprak koĢullarındaki 

harekete birer örnektir.  
 

 

ġekil 1.7: Suyun doymuĢ koĢullardaki hareketi 

 

Gözenekleri suyla dolu olmayan topraklarda oluĢan akıĢa, doymamıĢ koĢullardaki 

suyun hareketi adı verilir. Sulama sırasında, sulamadan sonra ve  suyun bitkiler tarafından 

kullanılmasında suyun topraktaki hareketi doymamıĢ koĢullardaki suyun hareketine birer 

örnektir. 
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ġekil 1.8: Suyun doymamıĢ koĢullardaki hareketi 

1.2.4. Toprağın Su Alma Hızı 
 

Suyun yüzeyden toprak içerisine düĢey doğrultuda girmesine toprağın su alması 

(infiltrasyon), birim zamanda toprağa giren su miktarına ise su alma hızı (infiltrasyon hızı) 

denir. Toprağın su alma hızına etkili baĢlıca faktörler; 
 

 Hafif bünyeli topraklarda yüksek,  

 Ağır bünyeli topraklarda düĢük,  

 Kümeli yapıya sahip topraklarda yüksek,  

 Taneli yapıya sahip topraklarda düĢük,  

 Kuru topraklarda yüksek,  

 Nemli topraklarda düĢük,  

 ĠĢlenmiĢ topraklarda yüksek,  

 ĠĢlenmemiĢ topraklarda ve sıkıĢmıĢ topraklarda düĢük, 

 Toprak yüzeyindeki su yüksekliği fazla olduğunda yüksek,  

 Toprak yüzeyindeki su yüksekliği az olduğunda düĢük,   

 Kireçli topraklarda yüksek,  

 Sodyumlu topraklarda düĢük, 

 Organik madde miktarı yüksek topraklarda yüksek, 

 Eğimi az olan arazilerde yüksek, 

 Eğimi fazla olan topraklarda düĢük, 

 Toprak mikroorganizmalarının çok olduğu yerde yüksektir. 
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Toprak Bünyesi 
Su Alma Hızı  

(mm/h) 

Kum   25.0-250.0                 Hızlı 

Kumlu-tın   13.0-76.0                   Orta hızlı 

Tın   8.0-20.0                     Orta 

Killi-tın   2.5-15.0                     Orta yavaĢ 

Milli-tın   0.3-8.0                       YavaĢ 

Kil   0.1-5.0                       Çok yavaĢ 

Tablo 1.4: Toprak bünyesine göre su alma hızı değerleri 

Su alma hızının düĢük olması, yüzey sulama yöntemlerinde akıĢ uzunluğunun 

artmasına ve ekonomik bir sulamanın yapılmasını sağlar. Su alma hızı yüksek olan 

topraklarda ise akıĢ uzunluğunun azalması nedeniyle yüzey sulama yöntemleri genellikle 

ekonomik olmaz. Bu koĢulda yağmurlama ya da damla sulama yöntemi uygulanır. Ancak 

yağmurlama fıskiyelerinin su boĢaltma hızının toprağın su alma hızından yüksek olması 

suyun toprak yüzeyinde göllenmesine, yüzey akıĢa ve erozyona yol açar. 
 

1.3. Bitki Su ĠliĢkileri  
 

Bitkiler geliĢmeleri için ihtiyaç duydukları su ve besin maddelerinin tamamına yakın 

bölümünü, kökleri aracılığı ile topraktan alırlar. Alınan suyun büyük bir bölümü terleme 

(transpirasyon) ile atmosfere karıĢır, bir bölümü bitki dokularında kalır ve arta kalan bölümü 

ise parçalanarak bitkide çeĢitli bileĢiklerin yapımında kullanılır. Bitkisel üretimde önemli bir 

yere sahip olan sulama iĢleminde toprak, su ve bitki olmak üzere üç temel unsur söz 

konusudur. 
 

Sulama uygulamalarını geliĢtirmek ve mevcut sudan en iyi Ģekilde yararlanmak için 

toprak, su ve bitki iliĢkilerinin bilinmesi ve bitkisel üretimin artırılması için bu üç unsur 

arasında iyi bir dengenin kurulması gerekmektedir. BaĢarılı bir sulama, suyu tarla baĢına 

getirmek ve toprağa geliĢi güzel vermek değil, sulama tekniğinin gerektirdiği modern 

koĢullarda suyu toprağa uygulamaktadır. Bunun için sulama uygulamalarında, toprakların su 

tutma özelliği, her sulamada ıslatılacak toprak derinliği, uygun miktarda suyun uygun zaman 

aralığında toprağa verilmesi sulama süresi ve uygun parsel boyutu gibi özelliklerin bilinmesi 

gerekir. 
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ġekil 1.9: Bitki-toprak-su çevrimi 

Bitki kök bölgesinde suyun yeterli düzeyde bulunup bulunmaması bitki geliĢmesini, 

en çok etkileyen faktördür. Toprakta bulunan su miktarı azaldıkça, bitkilerin  suyu almaları 

güçleĢmekte, bu da bitki geliĢmesini genellikle olumsuz yönde etkilemektedir. Toprakta su 

belirli bir düzeyin altına düĢtüğünde  bitki faaliyetleri tamamen durmaktadır. 
 

Bitki kök hücrelerinin normal faaliyetlerini sürdürebilmesi ve iyi bir kök geliĢiminin  

sağlanması için toprakta yeterli düzeyde havanın da bulunması gerekir. Su ve besin 

maddeleri kökler aracılığıyla alındığından, kök geliĢimi iyi bir bitki geliĢmesinin temel 

koĢuludur. 
 

Bunun yanında topraktaki organik maddelerin parçalanması ve suda erir hâle 

gelebilmeleri, toprakta bulunan mikroorganizmalarla olmaktadır. Bu mikroorganizmaların 

faaliyetlerini sürdürebilmeleri için de yine toprakta yeterli düzeyde oksijenin olması gerekir. 
 

Toprakta su oranı arttıkça toprak zerreleri arasındaki boĢluklar su ile dolduğundan 

toprak oksijeni azalmaktadır. Bu nedenle toprakta bulunan su ve hava miktarının en iyi bitki 

geliĢimini sağlayacak biçimde dengelenmesi, istenen düzeyde ürün elde edilmesi açısından 

oldukça önemlidir. Bu denge, bitki cinsiyle de ilgilidir. Örneğin,  çeltik gibi fazla miktarda 

su isteyen bitkiler, toprak havasına ihtiyaç duymadan geliĢmelerini sürdürürken (suda 

oksijeni kökleri aracılığıyla kullanabildiği için) turunçgiller, kök geliĢimleri için toprakta 

fazla miktarda havaya ihtiyaç duyar. Bu nedenledir ki, bitkisel üretimin artırılması, toprak-

bitki ve su arasında iyi bir dengenin kurulmasına bağlıdır. 
 

Bitkiler, suyu topraktan emerek alır ve atmosfere bırakır. Buna terleme denir. Bitkiler 

terleme oranını stomaları kapatarak sınırlandırabilir. Bunu, fotosentezi yavaĢlatarak yaparlar. 

Bitkide su alımı kesildiği zaman, stomalar bir müddet açık olarak terlemeyi devam ettirir. 

Daha sonra kapanmaya baĢlar. Su alımı baĢladığında tekrar açılarak terlemeyi yeniden 
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baĢlatır. Ancak bitki geliĢmesi bu dönemde yavaĢlar. Bundan dolayı mümkün olan en fazla 

büyümeyi sağlamak için topraktan bitkiye sağlanan suyun, atmosferdeki su talebine eĢit 

olması gerekir. 
 

    

Açık     Kapalı 

Resim 1.3: Stomanın açık ve kapalı hâli (Fasülye bitkisi) 

1.4. Bitki Su Tüketimini Etkileyen Faktörler 
 

Sulama projelerinin planlanması bitkilerin su tüketimi ve sulama suyu ihtiyacından 

kaynaklanır. Sulama suyu ihtiyacı, bitkilerin yetiĢmesi için ihtiyaç duydukları suyun etkili 

yağıĢtan arta kalan miktarıdır. 
 

Bitki su tüketimi, belirli bir arazide büyüyen bitkiler tarafından terleme 

(transpirasyon)  ile bitkinin yetiĢtiği arazi yüzeyinden buharlaĢan (evaporasyon) suyun 

toplamıdır. Bitkilerin günlük ve haftalık su tüketimlerinin doğru hesaplanması sulama 

aralığının, sulama zamanının ve ihtiyaç olan su miktarının belirlenmesi için yararlıdır. 
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Resim 1.4: Bitki-toprak-su alıĢveriĢi 

1.4.1. Ġklim Faktörleri 
 

Bitki su tüketimini etkileyen iklim faktörleri;  solar radyasyon, sıcaklık, hava nemi, 

rüzgâr, güneĢlenme süresi ve gündüz saatleri gibi faktörlerdir. 
 

Atmosfere gelen güneĢ ıĢınlarının atmosfer içinden geçerken emilen ve yansıyan kısmı 

dıĢında, yeryüzüne ulaĢan miktarına solar radyasyon adı verilmektedir. Solar radyasyon 

miktarı arttıkça, terleme ve buharlaĢma artacaktır. 
 

Hava sıcaklığı arttıkça bitki su tüketimi artmaktadır. Bitki geliĢtikçe kullandığı su 

miktarı da artar. 
 

Bitki yakınında havanın bağıl nemi arttıkça terleme ve buharlaĢma azalacağından, 

bitki su tüketimi azalır. Bitki büyüme mevsiminde düĢük bağıl neme sahip bölgelerde, bitki 

su tüketimi genellikle yüksektir. 
 

Bitki örtüsü üzerindeki rüzgâr hızının fazla olması ya da gün içinde rüzgârın esme 

süresinin uzun olması, terleme ve buharlaĢmayı artırır. Bunun nedeni, bitki etrafında terleme 

ve buharlaĢma sonucu oluĢan nemli havanın rüzgârla uzaklaĢması ve yerine kuru havanın 

gelmesidir. Böylece buharlaĢmaya neden olan ısı transferi hızlanmaktadır. 
 

GüneĢlenme süresi ya da gündüz saatlerinin fazla olması, güneĢ enerjisinin daha uzun 

zaman etkili olması nedeniyle bitki su tüketimini arttırır. 
 

1.4.2. Toprak Faktörleri 
 

Topraktaki nem durumu, üst toprak katmanının iĢlenmesi ve toprağın bitki ile örtülü 

olması, bitki su tüketimini etkileyen faktörlerdir. 
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Topraktaki nem miktarı, doyma noktasına yaklaĢtıkça, toprak yüzeyinden olan 

buharlaĢma artmaktadır. Tarla kapasitesinin altındaki nem koĢullarında ise toprak 

yüzeyinden olan buharlaĢma yok denecek kadar azdır. Ayrıca toprak yüzeyinin tamamının 

ıslatıldığı sulama yöntemlerinde toprak yüzeyinden olan buharlaĢma, bir kısmının ıslatıldığı 

yöntemlere oranla daha fazla olmaktadır. 
 

Üst toprak katmanının iĢlenmiĢ olması toprak yüzeyinden olan buharlaĢmayı artırması 

nedeniyle bitki su tüketimini artırır. 

 

Resim 1.5: Toprağın bitki örtüsü ile kaplı olması 

Toprak yüzeyinin bitki ile örtülme oranı arttıkça toprak yüzeyinde gölgelenme oranı 

artar. BuharlaĢma miktarı az olunca bitki su tüketimi de azalmaktadır. 
 

1.4.3. Bitki Faktörleri 
 

Bitki su tüketiminde etkili olan bitki faktörleri; bitki cinsi, geliĢme devresi ve büyüme 

mevsiminin uzunluğudur. 
 

Bitki su tüketimi belirli bir bitkinin değiĢik geliĢme devrelerinde de farklılık gösterir. 

Ekimden sonra ilk geliĢme devresinde kök geliĢmesi ve vegetatif geliĢme baĢlangıç aĢaması 

olduğundan bitkinin kullandığı su miktarı oldukça azdır. Bitki su tüketiminin önemli kısmını 

toprak yüzeyindeki buharlaĢma oluĢturur. Bitki su tüketimi, değerleri geliĢmenin 

tamamlandığı çiçeklenme devresine kadar gittikçe artar ve genellikle çiçeklenme devresinde 

maksimum değere ulaĢır. Bundan sonra hasada kadar su tüketiminde tekrar belirli oranda 

azalma meydana gelir. 
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Resim 1.6: Mısırın fide ve geliĢmiĢ dönemleri 

Büyüme mevsimi uzun olan bitkilerin mevsimlik su tüketimleri genellikle kısa 

olanlara oranla daha fazladır. 
 

1.5. Su Kaynakları 
 

Sulama suyunun ana kaynağı yağıĢlardır. YağıĢın bir kısmı yüzey akıĢları  ile 

akarsuları, bir kısmı da toprak yüzeyinden aĢağılara sızarak yer altı sularını ve kaynakları 

besler. Sulama projelerinin baĢarısı büyük ölçüde var olan su kaynağının yeterliliğine ve 

güvenirliliğine bağlıdır. 
 

1.5.1. Yer Altı Suları 
 

Toprak altına sızan sular, toprak içinde yer çekiminin etkisiyle hareket eder. Sonunda 

su, su geçirmez tabakaya rastlayarak orada birikir. Buradan uygun bir çıkıĢ yolu bularak 

yeryüzüne ulaĢır ve kaynak sularını oluĢturur. 
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Resim 1.7: Yer altı suyu 

Geçirimsiz tabaka üzerinde biriken su, kısmen, üzerindeki toprak tabakasının 

kapilleritesinden dolayı yeryüzüne doğru yükselir. OluĢan yer altı suyunun altında bulunan 

geçirimsiz tabaka çukur ise su, baĢka yere akamaz ve bu sular kuyu sularını oluĢturur.  

 

Resim 1.8: Yer altı su çıkıĢ noktaları 

Bazen su geçirmez tabaka, toprak altındaki çok geniĢ mağaralarla sonuçlanabilir. Bu 

durumda su, mağara boĢluğunda sıkıĢır. Suyun bulunduğu yer altı mağarasına, bir Ģekilde 

sontaj yapılarak ulaĢılırsa su, kendiliğinden fıĢkırır. Bu tür sulara artezyen suları denir. 
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Resim 1.9: Artezyen su çıkıĢı 

1.5.2. Yer Üstü Suları 
 

Sulama suyu sağlamada yararlanılan yüzey su kaynakları; kaynak, gözeler 

(membalar), akarsular, kıĢ ve ilkbahar taĢkın suları ve göllerdir. Bu kaynaklardan sulama 

amacıyla su sağlanmasında bazı mühendislik yapılarının yapılması gereklidir. 
 

 

Resim 1.10: Kaptaj çıkıĢ ünitesi 

Bu amaçla kaynak sularının geliĢtirilmesi ve toplanmasında kaptaj tesisleri, akıĢ rejimi 

düzenli olan akarsuların üzerinde bağlamalar (regülatörler), rejimleri düzensiz olan akarsular 

ile taĢkın sularının depolanmasında su havuzları, yapay göller, göletler, büyük  su 

rezervuarları, bentler ve barajlar yapılır. 
 

Akarsular içinde en ekonomik olanı;  nehir, ırmak, çay, dere ve akıntısı bulunan 

göllerden sağlanan sulardır. Akarsuların, özellikle küçük suların su miktarı mevsimlere göre 
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değiĢtiği ve bazılarının yaz aylarında kurudukları göz önüne alınarak bunların sulama 

yönünden yeterli olup olmayacakları incelenmelidir. 

 

Resim 1.11: Keban baraj gölü 

Barajlar veya büyük su rezervuarları büyük yatırımları gerektiren yapılar olup devlet 

veya büyük sulama kuruluĢları tarafından yaptırılır. 

 

Resim 1.12: AslantaĢ baraj gölünden bir görünüm 

Göller, yapay göller ve su havuzlarından su, yer çekimi ve pompaj sistemlerinden 

yararlanarak sağlanır. 
 

1.6. Tarla Parsellerinin ve Kanalların Düzenlenmesi 
 

Tarla parselleri düzenlenmeden önce arazi tesviyesi yapılır.  
 

Arazi tesviyesi, sulamaya engel olabilecek arazilerin düzeltilmesidir. Yüzey sulama 

yöntemlerinde eĢit bir su dağılımının sağlanması için doğal eğimi bozmadan ve verimlilik 
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potansiyelini azaltmadan arazide bulunan düzensizliklerin sulama yönteminin gerektirdiği 

eğim derecelerine göre düzeltilme biçimidir. 
 

Arazinin durumuna göre kepçe, traktör, tesviye küreği, dozer gibi araçlar kullanılır. 
 

Arazi tesviyesinin yararları  Ģunlardır: 
 

 EĢit bir su dağılımı sağlanır. Sudan faydalanma randımanı yükselir. Böylece 

sulama suyu ihtiyacı azalır ve mevcut suyla daha fazla alan sulanabilir.  

 Derine su sızması fazla olmaz. Dolayısıyla bitki besin maddelerinin kök 

bölgesinin altına geçmesi önlenir. 

 Etkili bir yüzey drenajı yapılabilir. Böylece tuzluluk sorunu ortadan 

kaldırılabilir. 

 Arazi yüzeyinin her tarafı aynı seviyede olduğundan toprağın iĢlenmesi daha 

kolay olur.  

 Su, arazi yüzeyinde kolaylıkla ilerlediğinden sulama iĢçiliği masrafları azalır. 

 

Resim 1.13: Arazi tesviyesi 

Arazi tesviyesinden sonra parsel uzunlukları ayarlanır. Parsel uzunlukları saptanırken 

parselin sulama doğrultusunda olması gerekir. Böylece erozyona neden olmayacak 

maksimum akıĢ uzunluğu saptanmıĢ olur.  
 

Arazi tesviyesi yapıldıktan sonra, arazi boyutlarına ve suyun durumuna göre parsel 

uzunluğu ve eni belirlenir. Parselin maksimum uzunluğu; 
 

 Toprağın su tutma kapasitesine, 

 Uygulanacak sulama suyu miktarına, 

 Uygulanacak yüzey sulama yöntemine göre değiĢir. 
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1.6.1. Ġletim Kanalları 
 

Tarla içi su dağıtım sistemleri küçük kapasiteli sistemlerdir. Bu sistemlere; su, gölet, 

akarsu, kuyu veya tersiyer kanal üzerindeki priz ya da basınçlı boru ağı üzerindeki vanadan 

alınabilmektedir. 

 

Resim 1.14: Sulama kanalı 

Yapılacak olan kanallar rastgele yapılmamalıdır. Kanallar: 
 

 Suların oyuntular yapmayacağı sağlamlıkta olmalıdır.  

 Ġhtiyaca cevap verecek kapasitede olmalıdır.  

 Uygun bir eğime sahip olmalıdır.  

 ġevleri (kenar meyilleri) stabil (iyi sıkıĢtırılmıĢ) olmalıdır. 

 Ġlk yatırım ve bakım masrafları düĢük olmalıdır. 

 Sızma kayıpları düĢük olmalıdır. 
 

1.6.1.1. Ana Kanal 
 

Sulama suyunu taĢıma kanalından alıp sulama alanına ileten kanaldır. Eğimi düĢük, su 

taĢıma kapasiteleri ise yüksektir. Eğimleri 0,0002-0,0005 arasındadır. AĢınmayı önlemek 

amacıyla kanalda akan suyun hızı 0,30 m/s‟den düĢük olmalıdır.  

 

Resim 1.15: Kaplamalı ana kanal 
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Oyulmayı önleme açısından ise kanaldan akan suyun hızı, toprak kanallarda 1,20 m/s, 

kaplamalı kanallarda 2,4 m/s‟den fazla olmamalıdır. Ana kanal bütün sulama alanına su 

verebilecek kapasitede olmalıdır. 
 

1.6.1.2. Yedek (Sekonder) Kanallar 
 

Suyu ana kanaldan alıp tersiyer (3. seviye) kanallara ileten kanallardır. Araziye hâkim 

eğim doğrultusunda inĢa edilir. Kanal eğimi 0,007‟den az olmamalıdır.  
 

1.6.1.3. Tersiyer (3. seviye) Kanallar 
 

Yedek kanaldan aldıkları suyu tarım arazisine verir. Tesviye eğrilerine paralel 

doğrultuda inĢa edildiklerinden taban eğimleri çok düĢüktür. Eğim 0,0002-0,0005 arasında 

değiĢir. Kanaldan akan suyun hızı 0,30 m/s‟den az olmamalıdır. Tersiyer kanalda akan suyun 

üst seviyesi arazi yüzeyinden 20 cm yukarıda olmalıdır. 
 

Bazen topoğrafik koĢullar, tarla baĢı kanalının veya lateral boru hattının iki yönlü 

hizmet vermesini sağlar. Yani kanallar, altındaki parseli sularken üstündeki parselin drenaj 

kanalı görevini yapar. Böylece hem maliyet düĢer ve hem de tarla içi su dağıtım sistemi ve 

yüzey drenaj kanallarının toplam uzunlukları daha az olur.  
 

1.6.2. Tarla Ġçi Kanallar  
 

Yüzey sulamada kullanılan sistemde genellikle açık kanallar kullanılır. Açık kanallar, 

toprak veya betondan yapılır. 
 

1.6.2.1. Toprak Kanallar  
 

Yapımları kolay ve ilk tesis masrafları çok düĢüktür. Kanalın sık sık otlanması ve 

oyulması nedeni ile çok sık bakım gerekir. Bu da iĢletme masraflarını önemli oranda artırır. 

 

Resim 1.16: Tarla içi iletim kanalı 
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Bunlara tarla hendekleri de denir. Kanalın toprak olması nedeniyle sızma kayıpları çok 

fazla olur. Kumlu ve hafif topraklarda sızma daha fazla olur. Kanalın uzunluğu da sızma 

kayıplarını artırır. 
 

Suyun fazla sızması, kanal boyunca taban suyunun yükselmesine ve topraktaki 

tuzluluğun artmasına neden olabilmektedir. 
 

1.6.2.2. Kaplamalı Kanallar 
 

Ġlk yapım masrafları fazla olsa bile bazı iĢletmeler kaplamalı kanallar yapmaktadır.  

Kanalların kaplanmasında amaç sızma kayıplarını azaltmak ve oyuntuya karĢı mukavemeti 

artırmaktır. 
 

Kaplama bitki örtüsüyle, geçirimsiz toprakla veya betonla yapılabilmektedir. Kanal 

Ģevlerinin otlandırılması oyuntuya karĢı mukavemeti artırmasına karĢın sızma kayıplarını 

önleyemez. Hatta sızma kayıplarında belirli oranda artıĢ olabilir. 
 

Geçirimsiz toprakla kaplama yapmak pek geçerli bir iĢlem değildir. Sadece geçici 

çözüm getirir. Kaplama toprağı olarak genellikle kil, killi kum veya kil - çakıl karıĢımı 

kullanılmaktadır. 
 

Kaplamalı kanallar, genellikle betonla kaplanmaktadır. Beton kanallarda hem 

oyuntuya karĢı mukavemet son derece yüksektir hem de sızma kayıpları oldukça düĢüktür. 

Bunların yanında otlanma sorunu büyük ölçüde ortadan kalkar ve kanalın su taĢıma 

kapasitesi artar.  
 

Ġlk yapım masrafları toprak kanallara oranla yüksektir. Fakat ömürleri uzun ve bakım 

onarım masrafları düĢüktür. 
 

Özellikle drenajı iyi olmayan yerlerde ya da soğuk yörelerde beton kaplama 

kanallar tercih edilmelidir.  
 

1.6.3. Tarla Ġçi Yüzey Drenaj Kanalları  
 

Sulama planlaması yapılırken drenaj kanalları da hesaplanır ve harita üzerinde 

gösterilir. Sulama uzun tava ya da açık karıklarla yapılacaksa sulama doğrultusunda olmak 

üzere her tarla parselinin sonuna bir yüzey drenaj kanalı planlanır ve bu kanallar çıkıĢ ağzına 

bağlanır. 
 

Tarla içi yüzey drenaj kanalları, üst tersiyer sulama alanında sulamadan artan suları ve 

yağıĢ sularını alıp toplayıcı kanallara iletir. Yüzey sularını alan drenaj kanallarının 

derinlikleri 60 cm, yer altı sularını toplayan drenaj kanallarının derinlikleri 150-200 cm 

arasında değiĢir. 
 

Ana drenaj kanalları, toplayıcı kanaldan aldıkları suyu bir boĢaltma ağzına (çıkıĢ 

yerine) iletir.  
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1.7. Bitkilerin Sulanmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 
 

 Sulamada kullanılacak suyun kalitesi, miktarı ve mevsimlere göre durumunun 

bilinmesi gerekir. 

 Toprak karakteri ve arazinin topoğrafyasına uygun sulama metodunun seçilmesi 

sulama sistemi planlaması için gereklidir. Ġnfiltrasyon, toprak bünyesi vb. gibi 

faktörler, sulu tarımı sınırlayan temel unsurlardır. ġartlara ve sulama modeline 

göre uygun akıĢ uzunluklarının bulunması gerekmektedir. 

 Sulu tarımda yetiĢtirilecek bitki çeĢidini, vejetasyon sürelerini, su ihtiyaçlarını, 

sulama aralıklarını ve o bitkiler için sulama periyodunu bilmek gereklidir. 

 Su dağıtım kanalları, tarla baĢı ve tahliye kanallarının yerleĢtirilmesi 

sağlanmalıdır. 

 Verilecek net ve brüt suyun hesaplanması seçilecek sulama  metoduna göre 

yapılmalıdır. 

 Tarla parsellerinde su iĢleme derinliğinin kontrolü teknik olarak elle veya 

tansiyometre ile yapılmalıdır. 
 

1.8. Sulama Zamanı ve Miktarı 
 

Sulama zamanının planlanmasında amaç, sulamaya baĢlanacak zamanın ve 

uygulanacak sulama suyu miktarının belirlenmesidir. Sulama zamanının planlanmasında 

temel ilke, toprak nemini sulamaya baĢlanacak nem düzeyine düĢtüğünde tarla kapasitesine 

çıkaracak kadar sulama suyu uygulamaktır. 
 

Sulama zamanı çeĢitli yöntemlere göre planlanabilmektedir. Bunlardan en çok 

kullanılanları; 
 

 Bitkilerin yapraklarının rengine, canlılığına ve duruĢ açısına bakılarak, 

 Toprak neminin elle kontrolüyle, 

 Toprak neminin ölçülmesi ile, 

 Bitki su tüketiminden yararlanarak sulama zamanının planlanmasıdır. 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Tekniğine uygun olarak sulama  için ön hazırlık yapınız. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sulama zamanını belirleyiniz. 

 Bölgenin mevsimsel (aylık) yağıĢ 

miktarını tespit ediniz. 

 Bitkilerin yapraklarının rengine, 

canlılığına duruĢ açısına ve su tüketimine 

bakarak sulama zamanını tespit ediniz. 

 Toprak nemini tespit ediniz. 

 Verilecek su miktarını tespit ediniz. 

 YetiĢtirilecek bitki çeĢidini tespit ediniz. 

 Toprak yapısını araĢtırınız. 

 Topraktaki su  miktarını tespit ediniz. 

 Kullanacağınız su kaynağını 

belirleyiniz. 

 Su kaynağının çeĢidini belirleyiniz.  

 Su kaynağının sağlıklı olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Su kaynağının yeterli olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Su tüketimini etkileyen faktörleri tespit 

ediniz. 

 Bölgenin sıcaklık, hava nemi, rüzgâr, 

güneĢlenme süresi gibi faktörlerini tespit 

ediniz. 

 YetiĢtireceğiniz bitki türünü tespit ediniz. 

 Toprak yapısını tespit ediniz. 

 Su kaynağından suyu, araziye nasıl 

getireceğinizi belirleyiniz. 

 Suyu getireceğiniz mesafeyi iyi tespit 

ediniz. 

 En kısa mesafeyi kullanınız. 

 Mümkün olduğunca kapalı sistemlerle 

suyu araziye getiriniz. 

 Suyu çok basınçlı olarak bitkilere 

vermeyiniz. 

 Su kaynağı ile tarla arası su iletim 

kanallarını oluĢturunuz. 

 Tarla içi kanallarından daha büyük 

yapınız. 

 Az masraflı olanları tercih ediniz. 

 Su kaybını en aza indirecek sistemleri 

kullanınız. 

 Kanalların yüzeyini kaplayınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına dikkat ediniz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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 Tarla içi iletim kanallarını oluĢturunuz. 

 Kanalları ihtiyaca cevap verecek nitelikte 

yapınız. 

 Kanalları sağlam yapınız. 

 Yüzey drenaj kanallarını oluĢturunuz. 

 Drenaj kanallarını tavaların sonunda fazla 

suyu toplayacak Ģekilde yapınız. 

 Yüzey sularını toplamak için 60 cm, yer 

altı suları için 150-200 cm derinliğinde 

drenaj kanalı yapınız. 

 Verilen suyun miktarının yeterli olup 

olmadığını kontrol ediniz. 

 Suyun indiği derinliği tespit ediniz. 

 YetiĢtirdiğiniz bitki için kullanılan suyun 

yeterli olup olmadığını hesaplayınız. 

 Fazla suyun zararlı etkilerini 

belirleyiniz. 

  Fazla suyun çevreye zarar vermemesine 

dikkat ediniz. 

 Fazla suyun bitkilere zarar vermesini 

önleyiniz.  

 Sulamalar için gerekli araç gereçleri 

belirleyiniz. 

 ĠĢinizi kolaylaĢtıracak yeni tip  

malzemeleri temin ediniz. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 
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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. Bitki su tüketimine bakarak sulama zamanını belirlediniz mi?   

2. Bitki çeĢidine bakarak verilecek su miktarını tespit ettiniz mi?   

3. Sulanacak olan bitkinin sulanmasında kullanacak su kaynağını 

tespit ettiniz mi? 
  

4. Su tüketimini etkileyen çevresel faktörleri (toprak bünyesi, 

sıcaklık, nem, rüzgâr gibi) tespit ettiniz mi? 
  

5. Su kaynağından suyun çıkıĢ Ģeklini ve kaynağa göre arazinin 

uzaklığını belirlediniz mi? 
  

6. YetiĢtirdiğiniz bitki için suyun yeterli olup olmadığını tespit 

ettiniz mi? 
  

7. Fazla suyun bitkilere zararını önlemek için sulama saati ve drenaj 

unsurlarını faaliyete geçirdiniz mi? 
  

8. Su kaynağına göre yeni tip malzemeleri temin 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 Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangisi bitki su tüketimine etkili olan faktörlerden değildir? 
 

A) Ġklim 

B) Bitki 

C) Organik madde miktarı 

D) Toprak 
 

2. AĢağıdakilerden hangisi toprak yüzeyinden olan buharlaĢmadır? 
 

A) Transpirasyon 

B) Evapotransprasyon 

C) Lizimetre 

D) Evaporasyon 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi serbest drenaj koĢullarında toprak zerrelerinin yer çekimine 

karĢı tuttuğu su miktarıdır? 
 

A) Tarla kapasitesi 

B) Solma noktası 

C) Doyma noktası 

D) Fırın kuru 
 

AĢağıdaki cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

4. (….)Sulama sırasında suyun toprağın üst katmanlarındaki hareketinin doymamıĢ 

koĢullarda oluĢtuğu kabul edilir. 
 

5. (….)Hafif bünyeli toprakların hava ve su geçirgenlikleri yüksektir. 
 

6. (….)Suyun toprak zerreleri tarafından tutulma gücü, topraktaki nem miktarı azaldıkça 

artmaktadır. 
 

7. (….)Toprağın sıvı  kısmı  mineral ve organik maddelerden oluĢmaktadır. 
 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

8. ………………………, toprak nemi tansiyonunun tarla koĢullarında ölçülmesinde 

kullanılan araçtır. 
 

9. ……………………..., bitkilerin geliĢebilmeleri için doğal yollarla karĢılanmayan 

suyun toprağa verilmesidir. 
 

10. Sulama suyunun ana kaynağı …………………………….dır. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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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–2 
 

 

Gerekli ortam sağlandığında, tekniğine uygun olarak tarımsal amaçlı sulama 

sularından numune alabileceksiniz. 
 

 

 

 

 Çevrenizde  tarımsal amaçlı su kaynaklarını inceleyiniz. 

 Tarımsal sulamada kullanılan suların kullanılabilirliğini araĢtırınız. 

 Kullanılan sulardan daha önce numune alınıp alınmadığını araĢtırınız.  

 Daha önce tahlil yapılmıĢ suların tahlil sonuçlarını inceleyiniz. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

 

2. SU NUMUNESĠ ALMA 
 

Su numunelerinin sulamanın yapıldığı dönem içinde alınması gerekir. Herhangi bir 

probleme iliĢkin su numunesi alınacaksa problemin  en fazla olduğu zamanda alınması 

gerekir. Kullanım amacına bağlı olarak sulama suyu kalitesi belirlenmek isteniyorsa su 

numunesi; mevsimlik, aylık, haftalık ya da günlük olarak alınır. 
 

Numunelerin alınmasında 1-2 litrelik ve ağzı kapaklı temiz ĢiĢeler kullanılır. Su 

numuneleri alındıktan sonra en kısa sürede laboratuvara ulaĢtırılmalıdır. Eğer o gün 

içerisinde laboratuvara ulaĢtırılamayacaksa buzdolabında saklanması tavsiye edilir. Bu süre 

bir günü geçmemelidir. 
 

Alınan numunelerin laboratuvara en kısa sürede gelmesi analiz sonuçlarının 

güvenirlilik derecesini artırır. Aksi takdirde geciken numunelerde oluĢacak kimyasal 

aktiviteler sonucu oluĢacak değiĢimler numunenin bileĢimini değiĢtirebilir. 
 

2.1. Kimyasal Analizler için Numune Alma 
 

Kimyasal analizler için numune almadaki amaç, sulara karıĢmıĢ olan kimyasalların 

çeĢidini ve miktarını tespit ederek kimyasal açıdan güvenilir bir suyun kullanımının 

sağlanmasıdır.  
 

Kimyasal analiz için en az iki litrelik bir numune gereklidir. Su, kimyasal olarak temiz 

bir cam veya pet ĢiĢeye konur.  
 

Numune doldurulmadan önce en az üç defa numune alınacak suyla çalkalanmalıdır. 
 

Numuneler laboratuvara mümkün olan en kısa sürede  gönderilmelidir. ġiĢe üzerine 

etiket bilgileri iĢlenmelidir. 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–2 
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2.2. Bakteriyolojik Analizler için Numune Alma 
 

Bakteriyolojik analizler için numune almadaki amaç, mikroorganizmalar yoluyla 

kirlenmeyi belirleyerek kontrol altına alma ve bakteriyolojik açıdan güvenilir bir suyun 

kullanımının sağlanmasıdır.  
 

Bakteriyolojik analizler için 100 ml'lik kahverengi steril cam ĢiĢeler kullanılır. Eğer 

suda bulaĢık klor varsa Na-tiyosülfat ihtiva eden steril ĢiĢeler kullanılır. Numune alınacak 

musluk, çeĢme, vana alevden geçirilerek steril edilir (AteĢe dayanıklı metal veya cam çubuk 

ucuna pamuk sarılarak pamuk alkolle ıslatılıp yakılarak elde edilen alevle sterilizasyon 

yapılır.). Su, numune ĢiĢesine bu iĢlemden sonra alınır. Aynı gün içerisinde numune 

laboratuvara götürülür. Numune ĢiĢelerinin üzerine aĢağıdaki bilgileri içeren bir etiket 

yapıĢtırılır. 

 

ġekil 2.1: Su numune etiketi 

2.3. Analizler Ġçin Numune Alma Yöntemleri 
 

2.3.1. Kaynaklardan Numune Alma 
 

Doğal kaynaklardan numune alınırken kaynağın içine önceden temizlenmiĢ  uzunca 

bir boru sokulur. Suyun borudan akması beklenir. Borudan akan sudan 6 saat sonra numune 

alınır. 
 

Numune almadan önce ĢiĢenin ağzı açıldıktan sonra alevden geçirilir. ġiĢe hiç bir yere 

değdirmeden su ile doldurulur. Hemen ağzı kapatılarak etiketlenir.  

 

Resim 2.1: EtiketlenmiĢ numune 
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2.3.2. Göller ve Akarsulardan Numune Alma 
 

Numune sahilden en az bir metre uzaklıktan alınmalıdır. Bu iĢ için uzunca bir sopa 

kullanılır. Numunenin akarsu veya gölün belirli bir derinliğinden alınması isteniyorsa o 

takdirde ĢiĢenin ağzı açılır. El yıkanıp alkollendikten sonra ĢiĢe bir ip ile sopanın ucuna 

asılır. ġiĢenin ağzı dik olarak suya batırılır. Ġstenilen derinliğe gelince ağzı yukarı getirilerek 

hava kalmayacak biçimde suyla doldurulur. Hemen ağzı kapatılarak etiketlenir. 
 

Göllerden numune alınırken suyun gölü terk ettiği hareketli kısımlarından numune 

alınmalıdır. Durgun yerlerden numune alınmamalıdır. 
 

   

Resim 2.2: Akarsudan numune alınıĢı  

2.3.3. Kuyular ve Drenajlardan Numune Alma 
 

 ġiĢe hazırlanır. 

 

ġekil 2.2: Numune ĢiĢesinin hazırlanıĢı 

 Bir parça ip kullanarak temiz bir ağırlık numune alınacak ĢiĢeye bağlanır. 
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ġekil 2.3: Numune ĢiĢesi ipinin bağlanıĢı 

 Yeteri uzunlukta, bir sopanın etrafına dolanmıĢ, temiz bir ip ĢiĢeye bağlanır. 

 

ġekil 2.4: Numune ĢiĢesinin ipe bağlanıĢı 

 Ağırlık bağlanmıĢ ĢiĢe, ip yavaĢ yavaĢ açılarak kuyuya indirilir. ġiĢenin kuyu 

duvarlarına değmesine izin verilmez. 

 

ġekil 2.5: Numune ĢiĢesinin kuyuya indiriliĢi 
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 ġiĢe tümüyle suyun içine batırılır. Kuyunun dibine vurmadan veya herhangi bir 

tortu kaldırmadan yüzeyin iyice altına indirilir.  

 

ġekil 2.6: Numune ĢiĢesinin kuyu suyu içinde su alıĢı 

 ġiĢe dolduktan sonra, ip tekrar sopaya sarılarak ĢiĢe yukarı çekilir. ġiĢe 

tamamen dolmuĢsa, hava dolu bir hacim açmak için birazı dökülür. ġiĢenin 

tıpası veya kapağı kapatılarak etiketlenir. 

 

ġekil 2.7: Numune ĢiĢesinin kuyudan çıkarılıĢı 

2.3.4. ġehir ġebekelerinden Numune Alma 
 

 Musluğun ağzından suyun saçılmasına neden olabilecek eklentiler çıkarılır. 

Temiz bir bez kullanarak musluğun ağzındaki pislikler temizlenir. 
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ġekil 2.8: ġehir Ģebekesine bağlı çeĢme baĢının hijyeni 

 Musluk sonuna kadar açılır ve suyun 3-5 dakika akması beklenir.  

 

ġekil 2.9: ġehir Ģebekesine bağlı çeĢme baĢından bir miktar su akıtma 

 Bir çakmak, gazlı bir ocak veya alkol emdirilmiĢ ve yakılmıĢ bir pamuk 

tamponla yakarak musluk bir dakika süreyle sterilize edilir.  

 

ġekil 2.10: Musluk ağzının sterilize edilmesi 
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 Musluk dikkatle açılır ve 3-5 dakika suyun ortalama bir hızla akması beklenir. 

Bir kez ayarladıktan sonra musluk tekrar ayarlanmaz.  

 

ġekil 2.11: Musluktan 3-5 dakika su akıtılması 

 Sterilize edilmiĢ ĢiĢe açılır veya tıpası çıkartılır.  

 

ġekil 2.12: Sterilize ĢiĢenin açılması 

 Kapak ve koruyucu baĢlık aĢağı doğru tutularak (numuneyi kirletebilecek toz 

giriĢini önlemek için) ĢiĢe hemen akan suyun altına tutulur ve doldurulur. 
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ġekil 2.13: Sterilize ĢiĢenin içine su doldurulması 

 Analiz öncesinde çalkalamayı kolaylaĢtırmak için, ĢiĢede hava dolu küçük bir 

hacim bırakılmalıdır.  

 

ġekil 2.14: ġiĢede hava hacmi bırakma 

 Tıpa yerleĢtirilir veya kapağı kapatılarak etiketlenir.  

 

ġekil 2.15: ġiĢenin ağzının hijyenik Ģekilde kapatılması 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

 

Tekniğine uygun olarak tarımsal amaçlı sulama sularından numune alınız. 
 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Numune alınacak yeri tespit ediniz. 
 Numune alınacak bölgenin çevre 

temizliğine dikkat ediniz. 

 Doğal kaynakların içine uzunca bir boru 

sokunuz. 

 Akan suyun debi standardına dikkat 

ediniz. 

 Borunun yeterli kalınlıkta olmasına dikkat 

ediniz. 

 Borudan akan sudan 6 saat sonra 

numune alınız. 

 Su kalitesi için numune alırken hassas 

davranınız. 

 Numune kabını boruya temas ettirmeyiniz. 

 Göl ve akarsuların kenarından 2-3 metre 

veya daha ilerisinden numune alınız. 

 Numune alan kiĢilerin ve numune 

malzemesinin sağlıklı koĢullarda 

alınmasına dikkat ediniz. 

 Durgun kısımlardan numune almayınız. 

 Kuyulardan ve drenajdan su numunesi 

alınız. 

 Numune almada kullanılan boru ve 

numune alma kabını dezenfekte ediniz. 

 Numune kabını kuyu kenarlarına temas 

ettirmeyiniz. 

 ġehir Ģebekelerinin giriĢ ve çıkıĢlarından 

numune alınız. 

 Numune alırken titiz davranınız. 

 Suyun aktığı kısımları dezenfekte ediniz. 

 Numuneleri cam  ĢiĢelere doldurunuz. 

 ġiĢelerin ağzını sıkıca kapatınız. 

 ġiĢenin üst kısmında biraz boĢluk 

bırakınız. 

 Üzerini etiketleyiniz.  Etiket bilgilerini doğru doldurunuz. 

 Numuneyi en kısa sürede laboratuvara 

gönderiniz. 
 Numuneyi zamanında gönderiniz. 

 

 

 

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. Numune alınacak yeri belirlediniz mi?   

2. Doğal kaynaklar içine bir boru sokarak standart debiyi sağladınız 

mı? 
  

3. Borudan akan sudan 6 saat sonra numune aldınız mı?   

4. Göl ve akarsuların kenarından 2-3 metre veya daha ilerisinden 

numune aldınız mı? 
  

5. Kuyulardan ve drenajdan su numunesi aldınız mı?   

6. Numune kabını kuyu kenarlarına temas ettirdiniz mi?   

7. ġehir Ģebekelerinin  giriĢ ve çıkıĢlarından numune aldınız mı?   

8. Numuneleri cam ĢiĢelere doldurdunuz mu?   

9. Numune kaplarının üzerini etiketlediniz mi?   

10. En kısa sürede laboratuvara gönderdiniz mi?   

 

 

DEĞERLENDĠRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet”  ise “ Ölçme ve Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

1. Su numuneleri ……………………………………. dönem içinde alınmalıdır. 
 

2. Herhangi bir  probleme iliĢkin su numunesi alınacak ise, problemin  ……………….. 

olduğu zamanda alınması gereklidir. 
 

3. Kullanım  amacına bağlı olarak sulama suyu ………………… belirlenmek isteniyorsa 

su numunesi; mevsimlik, aylık, haftalık ya da günlük olarak alınır.  
 

4. Kimyasal analiz için en az ……… litrelik bir numune gereklidir. 
 

5. Akarsu ve göllerden numune alırken suyun ………….. olmayan, ……..….akan 

yerinden numune alınmalıdır. 
 

6. Numune ĢiĢelerinde analiz öncesinde çalkalamayı kolaylaĢtırmak için, ĢiĢede 

………..dolu küçük bir ………….. bırakılmalıdır.  
 

7. Numune ĢiĢelerinin üzerine tanıtım bilgileri içeren bir ……………. yapıĢtırılmalıdır. 
 

8. Numuneler ………………………….sürede analize gönderilmelidir. 
 

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–3 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak sulama 

sistemlerini kurarak sulama yapabileceksiniz.  
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tarım iĢletmelerini gezerek uyguladıkları yüzeysel sulama 

yöntemlerini inceleyiniz.  

 Yüzey sulamaya etki eden faktörleri araĢtırınız. 

 Yüzey sulamayı kısıtlayan faktörleri araĢtırınız. 

 Yüzey sulama yönteminin avantaj ve dezavantajlarını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

 

3. YÜZEYSEL SULAMA SĠSTEMLERĠ 
 

Yüzey sulama yönteminde su, araziye tarla baĢı kanalları veya boru hatları ile getirilir 

ve toprak yüzeyine dağıtılır. Su, arazi yüzeyinde belirli bir eğim doğrultusunda yer 

çekiminin etkisi ile hareket eder. Arazinin belirli bir noktasında, bitkinin ihtiyacı olan su 

miktarı kök bölgesine sızıncaya kadar suyun arazi yüzeyinden akması sağlanır. 

 

Resim 3.1: Suyun kaynaktan çıkıĢı  

Yüzey sulama yöntemlerinin projelenmesi ve uygulanmasında göz önünde 

bulundurulacak hususlar;  
 

 YetiĢtirilen bitkilerin ihtiyaç duyduğu suyun kök bölgesinde depolanması, 

 Suyun toprağa homojen olarak verilmesi, 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–3 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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 Toprak erozyonunun ve yüzey akıĢlarının en az düzeye indirilmesi, 

 Yüzey akıĢı ile uzaklaĢan suyun arazinin aĢağı kısımlarında yeniden 

kullanılabilmesi, 

 ĠĢçilik ihtiyacının en az düzeyde tutulması, 

 Tarla su dağıtım sisteminin az yer kaplaması, tarla sınır Ģartlarına, toprak ve  

topografik koĢullara uydurulmasıdır. 

 

3.1. Salma Sulama Sistemi 
 

Salma sulama sisteminde su, toprak yüzeyini devamlı bir tabaka Ģeklinde kaplayacak 

biçimde tarla üzerinde geliĢigüzel yayılmaya bırakılır. 

 

ġekil 3.1: Salma sulama sistemi 

3.1.1. Salma Sulama Sisteminin Özellikleri 
 

 Salma sulama yönteminin baĢarılı olması için arazi yüzeyinin çok düzgün ve 

sulama doğrultusuna dik yönde eğimsiz olması gerekir. Bu nedenle bazen hafif 

tesviye yapılabilir. Teorik olarak suyun toprak yüzeyini bir tabaka biçiminde 

kaplayıp akması istenir. Ancak uygulamada bu koĢul genellikle gerçekleĢmez. 

Su, kendisine yol açarak ilerler ve genelde eĢ olmayan bir su dağılımı meydana 

gelir. 

 Salma sulama yönteminin belli baĢlı tek avantajı, ilk yatırım masraflarının çok 

düĢük olmasıdır. 

 Genel olarak arazi tesviyesini gerektirir. 

 Eğer arazi, tepe eteğinde ve su alma hızı yüksek değilse nispeten yüksek sulama 

randımanı elde edilebilir.  

 Uygun biçimde yapılan tarla baĢı kanalı, bir üstteki kanala ait yüzey sularını 

tutar ve bu su yeniden sulamada kullanılır.  



 

 48 

 Salma sulama yöntemi genellikle sık ekilen bitkilerin sulanmasında kullanılır. 

 Sistem deneyimlerden elde edilen bilgilere göre projelenir. 
 

3.1.2. Avantajları ve Dezavantajları 
 

 Salma sulama yönteminin önemli üstünlüğü, yatırım giderlerinin çok düĢük 

olmasıdır.  

 Tarla parseli arazi tesviyesini gerektirmeyecek kadar düz olmalıdır. 

 Suyun bol, iĢçilik giderlerinin az ve sulama bilgisinin yetersiz olduğu yerlerde 

geniĢ oranda uygulanır. 

 Salma sulama yöntemi, sık ekilen ya da dikilen bitkilerin sulanmasında 

kullanılabilir. 

 Salma sulama yönteminde su uygulama randımanı çok düĢüktür. Genellikle 

aĢırı su kullanımı söz konusudur. Derine sızan su miktarı fazla olur. Dolayısıyla 

taban suyunun yükselmesi, drenaj probleminin ortaya çıkması ve arazinin 

tuzlulaĢması gibi sorunlarla çok sık karĢılaĢılır. 
 

3.1.3. Sistemin Kurulması 
 

Salma sulama yöntemi, su alma hızı nispeten düĢük, kullanılabilir su tutma kapasitesi 

yüksek, derin, doğal drenajı iyi, orta ve ağır bünyeli topraklarda uygulanabilir. Bu sistemin 

sulama parseli içinde suyu yöneten sedde, çizi ve iç karık gibi suyun yönünü tayin eden 

sulama unsurları mevcuttur.  
 

3.1.3.1. Serbest Salma Sulama Yöntemi 
 

Bitkilerin ihtiyacı olan suyun tarla kanallarından saptırılarak ekime hazırlık 

döneminde düzeltilmiĢ tarla üzerine suyun rastgele yayılmaya bırakılmasıdır. Su arazinin 

kendi meyli dâhilinde toprak yüzeyini devamlı bir tabaka hâlinde kaplayacak Ģekilde verilir. 

Gerekli alan ve kök bölgesinin suyla doyurulması için yeterli süre su akıtılır. Bu yöntem, 

sulanacak bölge ve arazinin teknik alt yapısı buna uygun olduğunda kullanılabilir.  
 

 

Resim 3.2: Serbest salma sulama 
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3.1.3.2. Adi Tava Sulama Yöntemi 
 

Adi tava sulama yönteminde sulama, çevresi seddelerle çevrili düz parsellere suyun 

doldurulması Ģeklinde uygulanır. Özellikle düz ve düze yakın arazilerin sulanmasında 

uygundur. Adi tava sulama yönteminde suyun yüzeyde uzun süre tutulmasının gerektirdiği 

tarımsal ekiliĢlerde (çeltik, Ģeker pancarı, tahıl tarımı gibi) ve  su alma hızı düĢük olan ağır 

topraklarda iyi sonuç verir. Su zamanla toprağa sızarak kök bölgesinde depolanır. Su 

verilecek tavaların büyüklüğü; toprak bünyesine, su miktarına, arazi eğimine ve yetiĢtirilen 

ürün çeĢidine bağlıdır. 

 

ġekil 3.2: Tava sulama sistemi 

 

Resim 3.3: Tava sulama yöntemi 

Tarla bitkilerin sulanmasında büyük boyutlu adi tavalar kullanılmasına karĢın, meyve 

bahçelerinin sulanmasında her ağaca ya da birkaç ağaca küçük boyutlu tavalar açılır. 
 

3.1.3.3. Uzun Tava (Border)  Sulama Yöntemi 
 

Uzun tava (border) sulama yöntemi ile sulamada tarla eğim doğrultusunda 5-35 metre 

geniĢliğinde uzun Ģeritlere ayrılır. Bunların araları seddelerle bölünür. ġeritlerin üst baĢından 

verilen su, ince bir kalınlıkta ve seddelerle kontrol edilerek aĢağıya doğru akar. Tava altından 

çıkan su bir drenaj kanalına verilebilir. Düzgün eğimli, iyi hazırlanmıĢ arazilerde su derinliği 
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10-15 cm‟yi geçmemelidir. Uzun tavalara uygulanacak su miktarı, toprağın bünyesine 

(tekstür), tava büyüklüğüne ve yetiĢtirilen bitkinin cinsine göre değiĢir. 

 

ġekil 3.3: Uzun tava sulama yöntemi 

 

3.1.3.4. Tesviye Eğrili Tava Sulama 
 

Bu sistem oldukça homojen, orta eğimli ve derin topraklar için elveriĢlidir. Tavalar 

tesviye eğrilerine paralel olarak tesis edilir. Tava seddeleri de birbirine paraleldir. Eğer aynı 

eğim üzerinde uzanıp giden Ģeritler oluĢturulursa tıpkı uzun tava metodunda olduğu gibi 

sulama yapılır. Tavalara % 0,1 eğim verilerek suyun akıĢı sağlanır. Eğer Ģeritler kısa ve 

eğimleri düz ise adi tava sistemine benzer Ģekilde sulama uygulanır. Bu sistem ayrıca kıĢ 

yağıĢlarının yüzey akıĢla su kaybını önlemede bir teras gibi kullanılabilirler. 

 

Resim 3.4: Tesviye eğrili tava sulama (teras) 

3.2. Sızdırma Sulama Sistemi (Karık Sulama Yöntemi) 
 

Karık sulaması, sıraya ekilebilen ve boğaz doldurması makinelerle yapılması sonucu 

oluĢan karıkların sulanmasında kullanılan sulama yöntemidir. Bitkiler karıkların yüksek olan 
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ve tümsek (sedde) denilen kısımlarında yetiĢtirilir. Seddelerin yüksekliği 10-45 cm arasında 

değiĢir. Sulama suyu bu seddeler arasındaki karıklara akıtılır. Su, karıktan düĢey ve yanal 

akıĢlarla toprağa sızar. Ġstenen miktarda su kök bölgesine sızınca sulama iĢlemi durdurulup  

karıktan çıkan fazla su bir drenaj kanalına verilir. Sulama suyu tarla baĢı kanalından 

karıklara sifon, tüpler, borular veya kapaklı borularla verilir. 

 

Resim 3.5: Sızdırma sulama sistemi 

3.2.1. Avantajları ve Dezavantajları 
 

Bu yöntem, arazinin eğimli olduğu yerlerde veya salma sulamalarda kabuk bağlayan 

ve çatlayan topraklara uygun bir sulama yöntemidir. Karıklar eğim doğrultusunda açılır. 

Eğimin fazla olduğu arazilerde erozyonu önlemek için karıklar tesviye eğrilerine paralel 

olarak da açılır. Karıklar arasındaki uzaklık, bitki yetiĢme aralığına, toprak yapısına ve 

ıslanma alanına bağlıdır. Kumlu topraklarda karık aralığı küçük, killi topraklarda büyük 

olmalıdır. 
 

Karık sulama sisteminin avantajlarını Ģöylece sıralanabilir: 
 

 Ġlk tesis masrafları düĢüktür. 

 Sistem tasarımı, düzeni ve sulama uygulamaları değiĢtirilmeksizin farklı 

özellikteki birçok bitkinin tarımı yapılabilir. 

 Ġyi bir arazi tesviyesi ve sulama iĢçiliği ile yüksek su uygulama randımanı elde 

edilebilir. 

 Her karık seti, ayrı tesviye edilerek birim alan kazı miktarı azaltılabilir. Böylece 

tesviye maliyeti düĢer. 

 Bitki kök boğazı su ile temasta olmadığından kök boğazının ıslanmasından 

kaynaklanan hastalıklara duyarlı bitkilerin emniyetle tarımı yapılır. 

 Kaymak tabakası bağlayan ve çatlaklar oluĢturan ağır bünyeli topraklarda 

emniyetle uygulanabilir. 



 

 52 

 

Resim 3.6: Karıklarda bitkinin duruĢu 

Karık sulama sisteminin dezavantajları Ģöylece sıralanabilir: 
 

 Açık karıklarda, karıktan çıkan suyu (yüzey akıĢı) uzaklaĢtırmak için yüzey 

drenaj kanallarının tesisi gerekir. 

 Kabul edilebilir düzeyde eĢ su dağılımı elde etmek için arazi tesviyesi 

gereklidir. 

 Her karığa eĢit miktarda su vermek için tarla baĢı kanalları ya da lateral boru 

hatlarına ek olarak her karık setinin baĢına dağıtım kanalları yapılmalıdır. 

 Karık sırtlarında biriken tuz, toprak tuzluluğuna duyarlı bitkiler için sorun 

olabilir. 

 DüĢen yağıĢın yüzey akıĢı oluĢturduğu koĢullarda, yüzey akıĢı karıklarda 

yoğunlaĢır ve erozyon sorununu arttırabilir. 
 

3.2.2. Sistemin Kurulması 
 

Tarla bitkileri ve sebzelerde karık aralığı, bitki sıra aralığına göre seçilir. Bitki sıra 

aralığı 50 cm ve daha fazla ise her bitki sıra arası için bir karık açılır ve karık aralığı bitki 

sıra aralığına eĢit olur. Bitki sıra aralığı 50 cm‟den az ise birden fazla (genellikle iki) bitki 

sırası için bir karık açılır. Bu durumda karık aralığı, bir karığın hizmet ettiği sıra sayısının 

sıra aralığı ile çarpımı sonunda bulunur. 
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ġekil 3.3: Karık sulama sistemi 

 

Yeni tesis edilen meyve bahçelerinde her ağaç sırasına bir karık, genç meyve 

ağaçlarında her sıraya iki karık ve olgun meyve ağaçlarında ise ağaç sıra aralığına bağlı 

olarak her sıraya iki ya da dört karık açılarak sulama yapılır. 
 

 Adi karık usulü: Sızdırma sulamanın en basit uygulanan Ģeklidir. Suyun 

karıklara verilmesi için herhangi bir araca gerek yoktur. Ağızlık açma ve 

kapama iĢi için iĢçilik isteyen ve yorucu bir sulama yöntemidir. Sulama yavaĢ 

tempoda yapılır.  
 

 

Resim 3.7: Adi karık usulü sulama 

 Sifon usulü: Daha çok büyük iĢletmelerde tercih edilir. Hızlı uygulanması, 

verilen suyun kontrollü oluĢu, kolay iletimi, ağızlık açma ve kapama iĢlerinin 

olmayıĢı nedeni ile avantaj sağlayan bir usuldür. Belirli uzunluklarda hazırlanan 

tek masuraların su arkına bakan kısmından, toprak setin üzerine yerleĢtirilen, bir 

tarafı ana su kanalına diğer ağzı masura (karık) içine yerleĢtirilen yarım daire 
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Ģeklinde „sifon‟ adı verilen madeni veya sert plastikten borularla su karıklara 

verilir. Sifonların boyları 100– 125 cm olarak imal edilir. 

 

Resim 3.8: Sifon usulü sulama 

 Düdük usulü: „Kısa boru usulü‟ de denir. Teknik yönleri sifon usulü gibi 

uygulanır. 30-40 cm düz madeni veya sert plastik boruların ana su arkını masura 

ağzına bağlayan settin kenarının içine yerleĢtirilmesiyle sulama gerçekleĢtirilir. 

Suyun kontrolü için masura içindeki tarafta bir sürgü yerleĢtirilir. Borular, 

suyun geliĢ yönüne doğru hafif açılı yerleĢtirilirse suyun masuralara intikali 

kendiliğinden ve kolaylıkla gerçekleĢir. Kolay sulama yapılmasına rağmen, 

borular yerleĢtirilirken masura-su arkı arası setin her sulamada bozulması 

nedeni ile tercih edilmeyen bir metottur. 
 

 

Resim 3.9: Düdük usulü 

 Çinko boru usulü (Tüp usulü): Ana su kanallarında, kanal yerine 15-20 cm 

çapındaki çinko borudan gelen sulama suyu, bu çinko boru üzerindeki sürgülü 

kapaklar vasıtasıyla masuralara aktarılır. Sürgülü kapaklardan aktarılan suyun, 

giriĢte toprağı oymaması için kapakları önlerine taĢ, katlanmıĢ çuval, sık çalı 

veya sık çim kapağı konur. Kapaklar 4-5 cm ebatlarında ve kare Ģeklinde, 

sürgünlerle idare edilecek Ģekilde yapılır. Çinko boruların masrafı fazla fakat 

portatif, kolay kullanıĢlı olması, suyun idareli verilmesi ve yerden tasarruf  

sağlaması nedeni ile tercih edilir. Suyu az olan yörelerde uygulanır. 
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Resim 3.10: Çinko boru usulü usulü 

 

 Tahta yalak usulü: Teknik esası  çinko boru usulüne benzer. Uzun ve silindirik 

boru yerine, üç tarafı kapalı ve üzeri açık, kare kesitli tahta yalaklar ana su 

kanalı yerine kullanılmaktadır. Tahta yalağın içi çinko levhalarla da 

kaplanabilmektedir. Yine her masuranın su arkı ağzına bakan kısmına sürgülü 

4-5 cm ebatlarında kare kapaklar yapılarak, suyun giriĢi kontrollü hâle 

getirilebilir. Suyu az olan yerlerde uygulanır. 
 

3.3. Damla Sulama Sistemi 
 

Damla sulama yöntemi, bitkide nem eksikliğinden kaynaklanan bir gerilim 

yaratmadan, her defasında az miktarda sulama suyunu sık aralıklarla yalnızca bitki 

köklerinin geliĢtiği ortama vermektir. 
 

 

Resim 3.11: Damla sulamanın arazide uygulanma Ģekli 

 

Damla sulama yönteminde arındırılmıĢ su, basınçlı bir boru ağıyla bitki yakınına 

yerleĢtirilen damlatıcılara kadar iletilir. Damlatıcılardan düĢük basınç altında toprak 

yüzeyine verilir. Suyun toprak yüzeyine damlatıldığı araca damlatıcı denir. Damlatıcılar 

borudaki basıncı kırarak suyun serbest damlalar hâlinde düĢük debi ile akmasını sağlar. 
 

3.3.1. Avantajları ve Dezavantajları 
 

Damla sulama sisteminin avantajlarını Ģu Ģekilde sıralayabiliriz: 
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 Bitkilerin toprak üstü organları ıslatılmadığından bitki hastalık ve zararlılarının 

geliĢmesi önlenir. 

 Arazinin yalnızca belirli bir bölümü ıslatıldığından az su ile geniĢ alan 

sulanabilir. 

 Sulama esnasında bazı tarımsal iĢlemler kolaylıkla yapılabilir. 

 Toprağın ıslatılan yüzeyi genellikle bitkilerin taç örtüsü ile gölgelendiğinden 

buharlaĢma kayıpları minimum olur. Bu nedenle bitki su tüketimi, dolayısıyla 

sulama suyu ihtiyacı azalır. 

 Bitki kök bölgesinde sürekli bir nem ortamı sağlandığından bitki suyu fazla 

enerji harcamaksızın alır. Böylece ürün artıĢı sağlanır.  

 Bitki besin maddeleri sulama suyu ile birlikte verilir. Dolayısıyla gübreden en 

üst düzeyde yararlanılır. 

 Toprakta bulunan tuzlar ıslak Ģeridin çeperlerine doğru itilir. Bu nedenle tuzlu 

topraklarda ya da tuz oranı yüksek sulama suyuyla emniyetli bir sulama 

yapılabilir. 

 Sulama suyu istenilen miktarda ve en iyi denetimle uygulanabilir. 

 Sulama iĢçiliği minimum düzeydedir. 

 Su uygulama randımanı diğer sulama yöntemlerine oranla yüksektir. 

 Eğimli arazilerde tesviyeyi gerektirmeksizin sulama yapılabilir. 
 

Damla sulama sisteminin dezavantajları ve çözüm yolları Ģunlardır: 
 

 En önemli sorun damlatıcıları tıkanmasıdır. Tıkanmanın önüne çok iyi bir 

süzme ile geçilebilir. Kontrol birimindeki gübre tankından yararlanarak, sisteme 

kireç çözücü seyreltik hidro-klorik ya da fosforik asit vermek gerekir. Seyreltik 

asit uygulamasından sonra, lateral boru  hatları sonundaki kör tapalar çıkarılarak 

su bir süre dıĢarı akıtılır ve sistem yıkanır. 

 Sulamada kullanılan bütün sular bir miktar tuz içerir. Damla sulamada bu tuz, 

ıslak Ģeridin çeperine doğru itilerek burada birikir. Bu tuzların alt katlara 

yıkanmasının sağlanması için destekleyici yağmurlama ya da yüzey sulama 

uygulamalarına gerek duyulabilir. 

 Damla sulamasında ilk yatırım masrafları oldukça yüksektir. Bu nedenle 

tekniğine uygun olması koĢuluyla damla sulama sistemlerinin olanaklar 

ölçüsünde düĢük maliyeti gerektirecek biçimde planlanması ve iĢletilmesi 

gerekir. 
 

3.3.2. Sistemin Kurulması 
 

Bir damla sulama sistemi sırasıyla su kaynağı, pompa birimi, kontrol birimi, ana boru 

hattı, yan boru hattı (manifold boru hattı ), lateral boru hatları ve damlatıcılardan oluĢur. 
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ġekil 3.4: Damlama Sulama Sisteminin Unsurları 

Sistemin kurulmasında dikkat edilecek hususlar: 
 

 Lateral ve manifold boru hatları eğimsiz ya da bayır aĢağı eğimde döĢenir. 

 Lateral uzunluğu 100 m‟yi geçmemeli, manifold uzunluğu 40 m‟nin altında 

olmamalıdır. 

 Manifold boru hatları laterallere iki yönde hizmet etmelidir. 

 Uygun lateral tertip biçimi seçilmelidir. 

 Maliyetin düĢük ve iĢletmenin kolay yapılmasına özen gösterilmelidir. 
 

 

ġekil 3.5: Damla sulama sisteminin unsurları 
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Sistem kurulmasında pompaj ünitesinden çıkan su debisi, döĢenen damlama 

borularının (yassı ya da yuvarlak borular) su damlatıcılarının saatteki boĢaltmıĢ oldukları 

(l/h) toplamı hesap edilerek (saatte her damlatıcı gözün 2 l-4l gibi) buna göre su kaynağı 

ayarlanır. 
 

3.3.2.1. Su Kaynağı 
 

Su kaynağı; sulama suyunun sağlandığı depo, gölet, akarsu, kuyu vb. yerlerdir. 

Kaynaktaki suyun temiz ve kaliteli olması gerekir.  

 

Resim 3.12: Suyun kaynaktan motopomp ile çekiliĢi 

3.3.2.2. Pompa Birimi 
 

Su kaynağının yeteri kadar yüksekte olmadığı koĢullarda, gerekli iĢletme basıncı 

pompa birimi ile sağlanır. Su kaynağının tipine bağlı olarak santrifüj, derin kuyu ya da dalgıç 

pompalardan biri kullanılabilir. Pompanın elektrik motoru ile çalıĢtırılması tercih edilir. 
 

3.3.2.3. Kontrol Birimi  
 

Damla sulamada, suyun çok iyi süzüldükten sonra sisteme verilmesi gerekir. Aksi 

durumda damlatıcıların tıkanması sorunuyla karĢılaĢılır. Bu iĢlem kontrol birimiyle yapılır. 

Kontrol biriminde ayrıca, sisteme verilecek sulama suyunun basınç ve miktarı denetlenir. 

Bitki besin maddeleri sulama suyuna karıĢtırılır. Kontrol birimi genellikle ana boru hattının 

baĢlangıcına kurulur. 

 

Resim 3.13: Damla sulamada kontrol birimi 
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Kontrol biriminde; hidrosiklon (kum ayıracı), kum-çakıl filtre tankı, gübre tankı, elek 

filtre, basınç düzenleyiciden (basınç regülatörü) oluĢur. Ayrıca vana, manometre, su sayacı 

gibi özel parçalar ve bu elemanları birbirine bağlayan T, dirsek gibi bağlantı elemanları 

bulunur. 
 

 Hidrosiklon (Kum ayracı) : Suda bulunabilecek kum parçacıklarının sisteme 

girmeden önce tutulduğu araçtır. Su hidrosiklona yukarıdan bir girdap 

oluĢturacak Ģekilde girer. Su önce kum parçacıkları ile aĢağıya doğru iner. 

Kumu tabanda bırakarak tekrar yukarıya doğru yükselir ve ana boruya girer. 

Tabanda biriken kum, belli aralıklarla temizlenir. 

 

Resim 3.14: Damla sulama sistemini unsurları 

 Kum-çakıl filtre tankı: Sulama suyunda bulunabilen ve hidrosiklonda 

tutulamayan mil, kil gibi parçacıklar ile yosun, ot, çöp, yaprak, yabancı ot 

tohumu, böcek gibi canlı ve cansız yüzücü cisimler tutulur. Su tanka üstten 

girer, çakıl, kum ve tekrar çakıl katmanlarından geçtikten sonra tankın altından 

çıkar. Bu arada parçacıklar ve yüzücü cisimler genellikle üst kısımda tutulur. 

   

Resim 3.15: Damla sulama sisteminde kum-çakıl filtre tankı 

 Gübre tankı: Damla sulama sistemlerinde bitki besin maddeleri sulama suyuna 

karıĢtırılarak uygulanır. Bu amaçla sıvı gübre kullanılır. Sulanacak alanın 
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büyüklüğüne göre hesaplanan sıvı gübre miktarı, kontrol birimindeki gübre 

tankının içerisine konur. Gübre tankı ana boruya üzerinde vanalar bulunan 

hortumlarla biri gübre tankına su giriĢi, diğeri ise su çıkıĢı olan iki noktadan 

bağlanır. Ana boru üzerine ayrıca, değinilen iki nokta arasında basınç farklılığı 

yaratmak amacıyla bir vana daha yerleĢtirilir. Gübre uygulanacağı zaman ana 

boru üzerindeki vana kısmen kapatılır. Gübre tankının giriĢ ve çıkıĢ vanaları 

açılır. Böylece, ana borudaki suyun bir kısmı gübre tankına girer, sıvı gübre ile 

karıĢır ve tekrar ana boruya döner. 

 

Resim 3.16:Damla sulama sisteminde gübre tankı 

 Elek filtre: Hidrosiklon ya da kum-çakıl filtrede tutulamayan, çok küçük 

parçacıklar ile gübre tankından gelebilecek gübre tortusunu tutmak amacıyla, 

kontrol birimine gübre karıĢtırılan noktadan sonra olmak üzere, mutlaka elek 

filtre yerleĢtirilir. Elek filtre genellikle silindir biçimindedir. 
 

    

Resim 3.17: Damla sulama sisteminde elek filtre 

 Basınç regülatörü: Elek fitreden sonra, suyun boru hattına sabit basınç altında 

verilmesini sağlamak için bir basınç regülatörü yerleĢtirilir. Basınç regülatörleri 

bazen yan boru hattı (manifold boru hattı) giriĢine de yerleĢtirilebilir. 
 

 Manometreler: Ana boruda elek filtreden önce ve sonra manometre olmalıdır. 

Bu manometreler arasındaki basınç farklılığının artması, elek filtrenin tıkandığı 
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ve temizlenmesi gerektiği anlamına gelir. Genellikle, bu manometrelerdeki 

basınç farklılığı 2 m kadar olduğunda, elek filtre yıkanarak temizlenir. 

 

Resim 3.18: Manometre 

3.3.2.4. Ana Boru Hattı 
 

Suyu, kontrol biriminden yan boru hatlarına (manifold boru hatlarına) iletir. Genellikle 

gömülüdür. Küçük sistemlerde ana boru hattı toprak yüzeyine döĢenebilir. 
 

 

Resim 3.19: Ana boru hattı 

3.3.2.5. Yan Boru Hattı ( Manifold Boru Hattı ) 
 

Bir damlama sulama sisteminde belirli sayıdaki lateral boruya, aynı anda su veren 

boru hattına manifold denir. Manifold baĢlangıcındaki vana açıldığında damlama sulama 

sisteminde tüm laterallere aynı anda su verilmiĢ olur. Bu boru hatları, toprak yüzeyine 

serilebildiği gibi toprak altına da döĢenebilir. 

 

Resim 3.20: Yan boru hattı 
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3.3.2.6 Lateral Boru Hatları 
 

Bitki sıraları boyunca döĢenen ve üzerinde damlatıcılar bulunan boru hatlarıdır. 

Toprak yüzeyine serilidir. Genellikle her bitki sırasına bir lateral döĢenir. Bazen, her bitki 

sırasına iki lateral ya da iki bitki sırasına bir lateral yerleĢtirilebilmektedir. 

 

Resim 3.21: Lateral boru hatları ve damlatıcılar 

3.3.2.7. Damlatıcılar 
 

Lateral boru hattı üzerine yerleĢtirilen ve suyu lateral boru hattından toprak yüzeyine 

veren araçlardır. Damla sulama sisteminin etkinliğini belirlemesi ve sistemde çok sayıda yer 

alması (çoğunlukla 200-2000 adet/dekar) nedeniyle, sistem maliyetinde oldukça yüksek paya 

sahip olduğundan, sistemin en önemli ve çok dikkatle seçilmesi geren unsurudur. 

 

Resim 3.22: ÇeĢitli tip damlatıcılar 

3.4. Yağmurlama Sulama Sistemi 
 

Yağmurlama sulama yönteminde su, arazi yüzeyine belirli aralıklarla yerleĢtirilen 

yağmurlama baĢlıklarından,  basınç altında püskürtülerek havaya, buradan da toprağa verilir. 

Su, doğal yağıĢa benzer biçimde toprak yüzeyine serpilerek uygulanır. Sulama iĢlemi, 

istenen miktarda su bitki kök bölgesinde depolanıncaya kadar sürdürülür. Gerekli olan 

basınç pompalarla sağlanır. Bunun yanında, su kaynağının sulanan alandan yeteri derecede 

yüksek olması durumunda yer çekimi ile de basınç sağlanabilir. 
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Resim 3.23: Yağmurlama sulama sistemi 

3.4.1. Avantajları ve Dezavantajları  
 

Yağmurlama sulama yönteminin yüzey sulama yöntemlerine göre avantajları Ģöyle 

sıralanabilir: 
 

 Düzgün olmayan tarım alanlarının tesviyesine gerek duyulmadan baĢarı ile 

uygulanabilir. 

 Su alma hızı yüksek hafif bünyeli topraklarda sudan en yüksek oranda 

yararlanılır. 

 Geçirimsiz tabakanın ya da taban suyunun yüksek olduğu yüzlek topraklarda 

taban suyunu yükseltmeden kontrollü sulama yapılabilir. 

 Sistem uygun bir Ģekilde planlanarak yüzey akıĢları ile oluĢan toprak erozyonu 

ortadan kalkar. 

 Sulama hendeği ve arklara gerek kalmadığından yararlanılan ekim alanı artar ve 

tarımsal iĢlemler daha kolay yürütülür. 

 Suyun iletimi sırasında su kaybı olmaz. 

 Tohum yataklarının hazırlanması ve fidelerin ĢaĢırtılması gibi iĢlemlerde gerekli 

nem baĢarı ile sağlanabilir. 

 Bitki besin maddeleri ve tarım ilaçları sulama suyu ile birlikte verilebilir. 

 Sulama kolaylıkla yapılır ve iĢçilik masrafları azalır. 

 Ekonomik değeri yüksek bazı sebzeler ve meyve ağaçları dondan korunabilir. 
 

Yağmurlama sulama yönteminin dezavantajları da aĢağıdaki Ģekilde özetlenebilir. 
 

 Ġlk tesis masrafları yüksektir. 

 ÇalıĢtırılması için enerji ihtiyacı fazladır. 

 Yüksek rüzgâr hızı ve esme süresinin fazla olması suyun dağılımını olumsuz 

yönde etkiler. 

 Bitkilerin tozlanma döneminde yapılan sulama meyve bağlama oranını azaltır 

ve verim düĢer. 

 Sulamada bitki yaprakları ıslatıldığından, bazı bitki hastalıkları yayılma eğilimi 

gösterebilir. 

 Yüksek sıcaklığa sahip yörelerde buharlaĢma kayıpları artar.  
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Resim 3.24: Yağmurlama sulama sisteminin kuruluĢu 

3.4.2. Sistemin Kurulması 
 

Bir yağmurlama sulama sistemi genellikle pompaj ünitesi, ana boru hattı, lateral boru 

hatları ve yağmurlama baĢlıklarından oluĢmaktadır. 

 

ġekil 3.7 : Yağmurlama sulama sistemi unsurları (10 sprinklik, 10 l/sn) 

3.4.2.1. Pompaj Ünitesi 
 

Pompaj ünitesi, suyu belirli bir basınç altında borulara ve baĢlıklara buradan da 

toprağa iletilmesini sağlar. Suyun yüzeysel bir kaynaktan alınması durumunda santrifüj 

pompalar, bir derin kuyudan sağlanması durumunda derin kuyu pompaları ya da dalgıç tipi 

pompalar kullanılmaktadır. 
 

3.4.2.2. Ana Boru Hattı 
 

Ana boru hattı, kaynaktan alınan sulama suyunu laterallere bir basınç altında iletir. 

Gömülü ya da yüzeye serili olabilir. 
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3.4.2.3. Lateral Boru Hatları 
 

Lateral boru hatları, üzerinde yağmurlama baĢlıkları bulunan boru hatlarıdır. 

TaĢınabilir ya da yarı sabit yağmurlama sulama sistemlerinde toprak yüzeyine döĢenir. Sabit 

yağmurlama sulama sistemlerinde ise, lateral boru hatları genellikle gömülü olur. 
 

 TaĢınabilir (portatif) sistemler: TaĢınabilir sistemler, bir konumda sulama 

tamamlandıktan sonra, hem ana boru hattı, hem de lateral boru hatlarının bir 

baĢka konuma taĢındığı sistemlerdir. Pompa birimi taĢınabildiği gibi sabit de 

olabilmektedir. Sistem maliyeti bakımından en ucuz sistemdir. 

  

Resim 3.25: Tamburlu sulama sistemi 

 Yarı sabit sistemler: Yarı sabit sistemlerde, pompaj ünitesi ve ana boru hattı 

sabittir. Lateral boru hattı ise hareket ettirilebilir. Tarla bitkileri, sebzelerin 

sulanmasında, en çok kullanılan sistem tipidir. 

 

Resim 3.26: Doğrusal hareketli (lineer) yağmurlama sulama sistemi 

 Sabit sistemler: Sabit  yağmurlama sistemlerinde pompaj ünitesi, ana ve lateral 

boru hatları sabittir. Lateral borular üzerindeki baĢlık üniteleri, sabit veya 

sökülüp takılabilir. Sabit sistemler en pahalı sistemlerdir. 
 

3.4.2.4. Yağmurlama BaĢlıkları 
 

Lateral boru hatları üzerine yerleĢtirilir. ĠĢlevlerine göre tarla ve bahçe yağmurlama 

baĢlıkları biçiminde sınıflandırılır. 
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Resim 3.27: Yağmurlama baĢlıkları  

Meyve ağaçlarının sulanmasında, her ağaç altına yerleĢtirilen düĢük basınçlı küçük 

yağmurlama baĢlıkları (mini sprinkler) da yaygın olarak kullanılmaktadır. 
 

Yağmurlama baĢlıkları daire biçiminde bir alanı ıslatırlar. Buna ıslatma alanı denir. 

  

Resim 3.28: Yağmurlama sulama sisteminin parçaları 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Tekniğine uygun olarak sulama sistemlerini kurarak sulama yapınız. 

 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sulama zamanını belirleyiniz. 

 Bölgenin mevsimsel (aylık) yağıĢ miktarını 

tespit ediniz. 

 Bitkilerin yapraklarının rengine, canlılığına 

duruĢ açısına ve su tüketimine bakarak 

sulama zamanını tespit ediniz. 

 Toprak nemini tespit ediniz. 

 Verilecek su miktarını tespit ediniz. 

 YetiĢtirilecek bitki çeĢidini tespit ediniz. 

 Toprak yapısını araĢtırınız. 

 Topraktaki su miktarını tespit ediniz. 

 Kullanacağınız su kaynağını 

belirleyiniz. 

 Su kaynağının çeĢidini belirleyiniz.  

 Su kaynağının sağlıklı olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Su kaynağının yeterli olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Kurulacak sulama sistemine karar 

veriniz. 

 Sulanacak arazinin topoğrafyasına dikkat 

ediniz. 

 Su kaynağının miktarını belirleyiniz. 

 Sulama ekipmanlarını belirleyiniz. 

 Sistem için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Malzeme ve ekipman listesini hazırlayınız. 

 Malzeme ve ekipmanlarının çalıĢma alanına 

taĢıyınız. 

 Sulama ekipmanlarını kontrol ediniz.  

 Araziye göre seçtiğiniz sistemi 

kurunuz. 

 Sulama sistemini araziye yerleĢtiriniz. 

 Sistem planlamasını iyi yapınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Araziye uygun seçtiğiniz sistemi 

deneme çalıĢması yapınız. 

 Yağmurlama sulama yapacaksanız sistemi 

çalıĢtırıp kontrol ediniz. 

 Damlama sulama yapacaksanız damlatıcıları 

kontrol ediniz. 

 Göllendirme yapacaksanız toprak seddeleri 

kontrol ediniz. 

 Sızdırma usulü uygulanacaksa karık 

boylarına ve su seviyelerini kontrol ediniz. 

 Sulama yapınız. 

 Suyun toprağa iĢleme derinliğini kontrol 

ediniz. 

 Sulama sürecini gözlemleyiniz. 

 Su miktarını ayarlayınız. 

 Sulama kayıtlarını tutunuz. 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bitki su tüketimine bakarak sulama zamanını belirlediniz 

mi? 
  

2. Bitki çeĢidine bakarak verilecek su miktarını tespit ettiniz mi?   

3. Kullanacak su kaynağını tespit ettiniz mi?   

4. Arazinin topoğrafya ve su kaynağına göre uygun sulama sistemine 

karar verdiniz mi? 
  

5. Sulama ekipmanları ve malzemelerini temin ettiniz mi?    

6. Araziye göre seçtiğiniz sulama sistemini kurdunuz mu?   

7. Seçtiğiniz sulama sistemini sulanacak arazide denediniz mi?   

8. Tüm eksiklikleri giderip sulama 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 Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

AĢağıdaki soruları dikkatlice okuyunuz ve doğru seçeneği iĢaretleyiniz. 
 

1. AĢağıdakilerden hangi sistemde su toprak yüzeyini devamlı bir tabaka Ģeklinde 

kaplayacak biçimde tarla üzerinde geliĢigüzel yayılmaya bırakılır? 
 

A) Salma sulama 

B) Sızdırma sulama 

C) Adi tava sulama 

D) Damla sulama 
 

2. AĢağıdakilerden hangi sulama sisteminde az su ile geniĢ alan sulanabilmekte ve 

sulama ile birlikte tarımsal iĢlemler yapılabilmektedir? 
 

A) Salma sulama 

B) Sızdırma sulama 

C) Damlama sulama 

D) Yağmurlama sulama 
 

3. AĢağıdakilerden hangisi  damla sulama sisteminde suda bulunabilecek kum 

parçacıklarının sisteme girmeden önce tutulduğu araçtır? 
 

A) Elek filtre 

B) Hidrosiklon 

C) Gübre tankı 

D) Kum-çakıl filtre 
 

4. AĢağıdakilerden hangisi bitki sıraları boyunca döĢenen ve üzerinde damlatıcılar 

bulunan boru hatlarıdır? 
 

A) Lateral boru hatları 

B) Yan boru hatları 

C) Ana boru hattı 

D) Damlatıcılar 
 

5. AĢağıdakilerden hangisi yağmurlama sulama sistemi unsurlarından biri değildir? 
 

A) Kontrol birimi 

B) Pompaj ünitesi 

C) Lateral boru hattı 

D) Yağmurlama baĢlıkları 
 

ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
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AĢağıda cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

6. Damlama sulamada en önemli sorun  damlatıcıların ………………………………..dır. 
 

7. Tarla bitkileri ve sebzelerde karık aralığı, bitki ……………………….............göre 

seçilir. 
 

8. Suyun bol, iĢçilik giderlerinin az ve sulama bilgisinin yetersiz olduğu yerlerde 

………………………………………..sistemi kullanılır. 
 

9. ……………………………………….sisteminde bitki yaprakları ıslatıldığından, bazı 

bitki hastalıkları yayılma eğilimi gösterebilir. 
 

10. Yağmurlama sulama sisteminde ……………………………………………….., 

kaynaktan alınan sulama suyunu laterallere bir basınç altında iletir. 
 

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 
 

 

 

 

Gerekli ortam, alet ve malzeme sağlandığında tekniğine uygun olarak toprak altı 

sulama yapabileceksiniz. 
 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki tarım iĢletmelerini ziyaret ederek toprak altı sulama iĢleminin 

nasıl yapıldığını ve sulama öncesi yapılan hazırlıkları yakından inceleyiniz.  

 Toprak altı sulamaya etki eden faktörleri araĢtırınız. 

 Toprak altı sulamayı kısıtlayan faktörleri araĢtırınız. 

 Toprak altı sulama yönteminin avantaj ve dezavantajlarını araĢtırınız. 

 Elde ettiğiniz bilgileri arkadaĢlarınız ile paylaĢınız. 

 

4. TOPRAK ALTI SULAMA SĠSTEMĠ 
 

Toprak altı sulama, yapay olarak toprak altına su verilmesiyle taban suyu düzeyinin 

kontrol edilmesi etkinliği olarak tanımlanabilir. Taban suyu düzeyi, kök bölgesinde hava ve 

su oranını en iyi Ģekilde sağlayabilmelidir. BuharlaĢma kayıplarının yüzey sulama 

yöntemlerine göre az olmasına karĢın, uygulama alanı oldukça azdır. 

 

Resim 4.1: Toprak altı sulama uygulamaları 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ–4 
 

AMAÇ 

ARAġTIRMA 
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4.1. Sulama Zamanı ve Miktarı 
 

Toprak altı sulama sisteminin baĢarıyla uygulanabilmesi için gerekli koĢullar 

aĢağıdaki Ģekilde sıralanabilir: 
 

 Toprak yüzeyi düz ya da tek yönde az eğimli olmalıdır. 

 Sulanacak toprağın ve suyun tuz içeriği çok az olmalıdır. 

 Bitki büyüme mevsiminde, taban su düzeyi belirli sınırlar arasında tutulmalıdır. 

 Farklı bitkilerin su ihtiyaçları ve köklenme durumları bilinmelidir. 

 Arazi yüzeyi altında suyun düĢey ve yatay hareketini sağlayan geçirgenliği 

yüksek (organik veya kumlu) bir tabaka bulunmalıdır. 

 Doğal taban suyunun ve bitki kök bölgesinin altında toprak yüzeyine paralel 

geçirimsiz bir tabaka bulunmalıdır. 
 

4.2. Avantajları ve Dezavantajları 
 

Toprak altı sulama sisteminin avantajları Ģunlardır: 
 

 Toprak altı damla sulama uygulaması ile sadece hedeflenen kök bölgesi sulanır. 

 Yabancı ot geliĢimi engellenir. 

 Kuru kalan toprak yüzeyi yüksek havalanma kapasitesi ve tarla içinde kolay 

hareket imkânı sağlar. 

 Direk köklere ulaĢtırılan su-gübre karıĢımı, daha verimli  gübrelemeyi 

beraberinde getirir.  

 Diğer sulama metotlarına göre (salma veya yağmurlama) çok daha etkili kök 

geliĢimi ve su tasarrufu sağlanır.  

 Toprak iĢleme faaliyetleri ciddi miktarlarda azaltılır. Bu da iĢçilik maliyetlerinin 

direkt olarak azalmasını sağlar.  

 KuĢ, fare gibi yüzey zararlılarının sulama borularına vereceği zarar engellenir. 

 Direkt çevresel faktörlerden (yağmur, rüzgâr, güneĢ vs.) korunan sulama 

ekipmanlarının kullanım süresi uzar. 
 

Toprak altı sulama sisteminin dezavantajları: 
 

 Bitkinin suyu alımı sırasında suyun hareketi taban suyunda yukarı doğru olur. 

Kurak bölgelerde sulama suyunun içerdiği tuzlar toprak yüzeyinde birikebilir. 

Bu yöntemle, biriken tuzlar yıkanıp uzaklaĢtırılamaz. 

 Bitki kökleriyle toprak içindeki boruların deliklerinin tıkanmasının 

önlenememesi, düzenli su alınımını engeller.  

 Sistemin çalıĢmasını çiftçi gözleyememekte, ancak bitkiler susuzluktan 

kurumaya baĢlayınca görebilmektedir.  

 Derin iĢleme (dip kazan, çizel gibi)  yapılacak dönemlerde toprak altı boru 

sisteminin (traktör ve ekipmanların hidrolikten doğabilecek arızalar) düzenini 

bozabilir. 
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4.3. Toprak Altı Sulama Sistemi ÇeĢitleri 
 

Toprak altı sulaması; doğal, yapay toprak altı sulama ve toprak altı damla sulama 

uygulamaları olmak üzere üç bölümde incelenebilir. 
 

4.3.1. Doğal Toprak Altı Sulama 
 

Doğal toprak altı sulamada bitkinin ihtiyaç duyduğu su, iyi bir Ģekilde kontrol edilen 

taban suyundan sağlanmaktadır. Taban suyu düzeyi toprak yüzeyinden belirli bir derinlikte 

tutularak, bitki suyu taban suyunun üzerindeki ıslak bölgeden sağlar. Doğal toprak altı 

sulamanın yapılabilmesi için, toprağın jeolojik ve topoğrafik yapısının uygun olması 

gereklidir. Uygulama taban suyunun denetimiyle ilgili olduğundan; aĢırı sızma kayıplarını 

önleme amacıyla oldukça az derinlikte bir geçirimsiz tabaka ve sürekli bir taban suyu 

bulunmalıdır. Bu yöntemin uygulanabilmesi için düze yakın, yatay, su geçirgenliği yüksek, 

derin üst toprak (2-7 m) tabakası altında geçirimsiz bir tabakanın bulunması gereklidir. 

 

ġekil 4.1: Doğal toprak altı sulama uygulaması 

Doğal toprak altı sulama yönteminde; devamlı akıĢ durumunda orta ve kaba bünyeli 

topraklarda 300-600 m aralıklarla 1-1.5 m derinlikte hendekler açılır. Bu hendeklere sürekli 

su verilerek taban suyu (su tablası) istenen yükseklikte tutulur. Zaman zaman su sağlanabilen 

alanlarda ise 30-60 m aralıklarla, yetiĢtirilen bitkinin kök derinliğinde drenler döĢenir. 

DöĢenen drenler arasından ya da drenlerdeki deliklerden kök bölgesine su verilerek taban 

suyunun istenilen yüksekliğe çıkması sağlanır. Bitki kök bölgesinde istenilen nem 

sağlandıktan sonra dren kapakları kapatılarak taban suyunun alçalması sağlanır. 
 

4.3.2. Yapay Toprak Altı Sulama 
 

Yapay toprak altı sulama yönteminde toprak altına 35-40 cm derinlikte delikli borular 

yerleĢtirilir ve bu borulara basınçlı su uygulanarak, suyun toprağa sızması sağlanır. Borulara 

su, sulamaya gereksinim duyulduğu zamanlarda verilir. Uygun bir su dağılımı için borular 

çok yakın aralıklarla döĢenmelidir. 
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Resim 4.2: Yapay toprak altı sulama uygulamaları 

4.3.3. Toprak Altı Damla Sulama Uygulamaları 
 

Her türlü kültür bitkisine uygulanan bu sistem, uygulanacak olan bitki çeĢidine göre 

gömme derinliğinde değiĢiklik göstermektedir. 
 

4.3.3.1. Yakın Yüzey Uygulamaları 
 

Toprak yüzeyinden 5–10 cm derinliğe gömülen sistem, saçak köke sahip kültür bitkisi 

yetiĢtiriciliğinde uygulanır. Toprak yüzeyine yakın olan etkili kök bölgesi hedeftir. 
 

 

Resim 4.3: Toprak altı yakın yüzey damlama uygulamaları 

Havuç, soğan, patates, tatlı patates, ıspanak, çilek, sarımsak, yer fıstığı, marul, sanayi 

domatesi ve genel tek yıllık sebze üretiminde uygulanabilir. 
 

4.3.3.2. Genel Derinlik Uygulamaları 
 

Damla sulama boruları toprak yüzeyinden 25 cm derinliğe gömülür. ġeker kamıĢı, 

baharat, ananas, patlıcan, biber, karnabahar, salatalık, Ģeker pancarı ve baklagil üretiminde 

tercih edilir. 
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4.3.3.3. Derin Toprak Altı Uygulamaları 
 

Kazık kök yapısına sahip tek ve çok yıllık kültür bitkileri ile etkili kök bölgesi toprak 

yüzeyine yakın alanda geliĢen pamuk, mısır, yem bitkileri, karpuz, kavun, tütün, soya, üzüm, 

zeytin ve meyve ağaçları ve bağlarda kullanılabilir. Derinlik, yüzeyden 30-40 cm‟dir. 

 

Resim 4.4: Toprak altı damla sulama uygulanmıĢ zeytin bahçesi 

Bağlarda toprak altı uygulama iki sıraya bir lateral gelecek Ģekilde yapılabilir. Bu 

Ģekilde hem kullanılacak olan sulama ekipmanından % 50 tasarruf, hem de bitkinin eksiksiz 

bir Ģekilde hedeflenen verim ve yüksek kaliteye ulaĢması sağlanır. Yine sıra arası mesafesi 8 

metreyi geçen meyve bahçelerinde, sıra aralarına ikiĢer adet damla sulama laterali 

gömülmelidir. 
 

4.4. Sistemin Kurulması 
 

Toprak hazırlığı bitirilmiĢ ve toprak yüzeyi düzeltilmiĢ arazide uygulama rahatlığı 

açısından çakıl, taĢ vs. temizlenir. Traktöre bağlanan gömme aletleri ile oldukça hızlı ve 

kolay bir Ģekilde toprak altına döĢenir. Ġlk sulama ile kontrol edilir. Toprak suya iyice 

doyuncaya kadar sistem çalıĢtırılır (6-8 saat). Her bitkinin günlük su tüketimi ve bölgedeki 

toprak buharlaĢma miktarı dikkate alınarak hazırlanan sulama programı düzenli olarak 

uygulanmalıdır. Uygulama sırasında kullanım kolaylığı açısından sisteme kontrolör 

takılması, uygulama avantajı sağlayacağından verim ve kalite artıĢı gözle görülür olacaktır. 

 

Resim 4.5: Toprak altı sulama sisteminin uygulanması 
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Sisteme özgü kullanılan damlatıcı, bir çok özelliğe sahiptir. Bunlardan biri damlatıcı 

içine kök girmesini engelleyici „Kök Bariyeri‟dir. Ancak yılda bir kere sezon sonlarında 

toprak altı damla sulama sistemi üzerinden yapılacak ilaç uygulaması bu riski tamamen 

ortadan kaldırmaktadır. Her sekiz damlatıcı için bir gram dozda uygulanan ilaç, çevresine 

yakın kılcal kökleri bu bölgeden tamamen uzaklaĢtırıp, olası tıkanmaları engeller. 10-15 

dakikalık zaman aralığında yapılan uygulamadan sonra sulama devam edilir. 
 

Ġlaç uygulamasına alternatif, diğer bir uygulama ise ilaçlı filtre uygulamasıdır. 

Kimyasal emdirilmiĢ olarak sisteme takılan filtre her sulama sırasında belli bir miktarı 

sulama suyuna karıĢtırarak, kök sistemini damlatıcının yakın çevresinden uzaklaĢtırır. Tek 

kullanımlık olan filtre kimyasal özelliğini kaybettiğinde rahatlıkla değiĢtirilebilir. 
 

 

Resim 4.6: Toprak altı sulamada ana boru ve lateral boru bağlantısı, vana 
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UYGULAMA FAALĠYETĠ 
 

 

Tekniğine uygun olarak toprak altı sulama yapabileceksiniz. 
 

ĠĢlem Basamakları Öneriler 

 Sulama zamanını belirleyiniz. 

 Bölgenin mevsimsel (aylık) yağıĢ 

miktarını tespit ediniz. 

 Bitkilerin yapraklarının rengine, 

canlılığına duruĢ açısına ve su tüketimine 

bakarak sulama zamanını tespit ediniz. 

 Toprak nemini tespit ediniz. 

 Verilecek su miktarını tespit ediniz. 

 YetiĢtirilecek bitki çeĢidini tespit ediniz. 

 Toprak yapısını araĢtırınız. 

 Topraktaki su  miktarını tespit ediniz. 

 Kullanacağınız su kaynağını 

belirleyiniz. 

 Su kaynağının çeĢidini belirleyiniz.  

 Su kaynağının sağlıklı olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Su kaynağının yeterli olup olmadığını 

araĢtırınız. 

 Sistem için gerekli malzemeleri temin 

ediniz. 

 Malzeme ve ekipman listesini 

hazırlayınız. 

 Malzeme ve ekipmanlarının çalıĢma 

alanına taĢıyınız. 

 Sulama ekipmanlarını kontrol ediniz.  

 Bitki çeĢidine göre toprak altı sulama 

sistemini kurunuz. 

 Sulama sistemini araziye yerleĢtiriniz. 

 Sistem planlamasını iyi yapınız. 

 ĠĢ güvenliği kurallarına uyunuz. 

 Sulama yapınız. 

 Suyun toprağa iĢleme derinliğini kontrol 

ediniz. 

 Sulama sürecini gözlemleyiniz. 

 Su miktarını ayarlayınız. 

 Sulama kayıtlarını tutunuz. 

 

UYGULAMA FAALĠYETĠ 
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KONTROL LĠSTESĠ 
 

Bu faaliyet kapsamında aĢağıda listelenen davranıĢlardan kazandığınız becerileri Evet, 

kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna (X) iĢareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 
 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bitki su tüketimine bakarak sulama zamanını belirlediniz mi?   

2. Bitki çeĢidine bakarak verilecek su miktarını tespit ettiniz mi?   

3. Kullanacak su kaynağını tespit ettiniz mi?   

4. Sulama ekipmanları ve malzemelerini temin ettiniz mi?   

5. Bitki çeĢidine göre toprak altı sulama sistemini kurdunuz mu?   

6. Tüm eksiklikleri giderip sulama 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 Değerlendirmeye geçiniz. 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRME 
 

 

 

 

 

AĢağıdaki cümlelerde boĢ bırakılan yerlere doğru sözcükleri yazınız. 
 

 

1. Toprak altı sulama sisteminde, sistemin çalıĢmasını çiftçi gözleyememekte, ancak 

bitkiler susuzluktan ……………… baĢlayınca görebilmektedir. 
 

2. Toprak altı sulama sisteminde kuru kalan toprak yüzeyi yüksek ………………. 

kapasitesi ve tarla içinde kolay hareket imkânı sağlar. 
 

3. Toprak altı damla sulama uygulaması ile sadece hedeflenen ……………….. sulanır ve 

……………. geliĢimi engellenir. 
 

4. Sisteme özgü kullanılan damlatıcı, birçok özelliği beraberinde getirmektedir. 

Bunlardan biri damlatıcı içine kök girmesini engelleyici …………………. dir. 
 

5. Toprak altı sulama sistemi yüzey sulama yöntemlerine göre uygulama alanı 

oldukça……………dır. 
 

 

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 cümlelerin sonunda boĢ bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlıĢ ise Y yazınız. 
 

1. (….)Ġyi drenaj koĢullarında toprak nemi daha fazla artacağından verimde artmaktadır.  
 

2. (….)Bitkilerin normal geliĢmeleri için gerekli olan suyun % 80‟inin alındığı kök 

derinliğine etkili kök derinliği denir. 
 

3. (….)Uygulamada, toprağın kullanılabilir su tutma kapasitesinin % 50‟si tüketildiği 

zaman sulamaya baĢlanır. 
 

4. (….)Numune doldurulmadan önce numune ĢiĢesi numune alınacak suyla  

çalkalanmalıdır.  
 

5. (….)Akarsulardan numune alınırken suyun durgun olan yerinden numune alınır. 
 

6. (….)Damlama sulama sistemi ile bitkilerin toprak üstü organları ıslatılmadığından 

bitki hastalık ve zararlılarının geliĢmesi önlenmektedir. 
 

7. (….)Suyun bol, iĢçilik giderlerinin az ve sulama bilgisinin yetersiz olduğu yerlerde 

basınçlı sulama sistemleri kullanılır. 
 

8. (….)Salma sulama yönteminde su uygulama randımanı çok düĢüktür. 
 

9. (….)Toprak altı sulama sisteminde buharlaĢma kayıpları yüzeysel sulama yöntemine 

göre daha fazladır. 
 

10. (….)Toprak altı sulama sisteminde çevresel faktörlerden korunan sulama 

ekipmanlarının kullanım süresi uzar. 
 

 

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. 

MODÜL DEĞERLENDĠRME 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-1’ĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 C 

2 D 

3 A 

4 Y 

5 D 

6 D 

7 Y 

8 Tansiyometre 

9 Sulama 

10 YağıĢ 
 

 

 

 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-2’NĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 
Sulamanın 

yapıldığı 

2 En fazla 

3 Kalitesi 

4 2 

5 Durgun-hızlı 

6 Hava-hacim 

7 Etiket 

8 En kısa 

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALĠYETĠ-3’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 A 

2 C 

3 B 

4 A 

5 A 

6 Tıkanması 

7 Sıra Aralığına 

8 Salma Sulama 

9 
Yağmurlama 

Sulama 

10 Ana Boru Hattı 
 

 

 

ÖĞRENME FAALĠYETĠ-4’ÜN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 Kurumaya 

2 Havalanma 

3 
Kök bölgesi-

yabancı ot 

4 Kök bariyeri 

5 Az 
 

 

 

 

MODÜL DEĞERLENDĠRMENĠN CEVAP ANAHTARI 
 

 

1 YanlıĢ 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 
5 YanlıĢ 

6 Doğru 

7 YanlıĢ 

8 Doğru 

9 YanlıĢ 

10 Doğru 



 

 83 

 

KAYNAKÇA 
 

 

 BARIġ M. Nedim, Tarımsal Sulama, Tarım ve Köy iĢleri Bakanlığı Tarımsal 

Sulama Eğitim Merkezi Projesi, Ankara, 1996. 
 

 GÜNGÖR Yetkin, Osman YILDIRIM, Tarla Sulama Sistemleri, Ankara 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Ankara, 1989. 
 

 Güngör Yetkin, A. Zeki ERÖZEL, Osman YILDIRIM, Sulama, Ankara 

Üniversitesi, Ankara, 2004. 
 

 OKUROĞLU Mustafa, A. Vahap YAĞANOĞLU, Kültürteknik, Atatürk 

Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ofset Tesisi, Erzurum, 1998. 
 

 YILDIRIM Osman, Sulama Sistemlerinin tasarımı, Ankara Üniversitesi 

Basımevi, Ankara, 2005. 
 

 YILDIRIM Osman, Bahçe Bitkileri Sulama Tekniği, Ankara Üniversitesi 

Halkla ĠliĢkiler ve Yayın Ünitesi, Ankara, 1996. 
 

 www.ağri.ankara.edu.tr. (13.01.2011/ 15.55) 
 

 www.dsi.gov.tr (27.01.2011/ 16.30) 
 

 www.mae.gov.tr (12.01.2011/ 11.20) 
 

 www.rshm.gov.tr (06.01.2011/ 23.45) 
 

 www.ttae.gov.tr (12.01.2011/ 14.00) 
 

 www.ttb.org.tr(06.01.2011/  23.00) 

KAYNAKÇA 

http://www.mae.gov.tr/

