
TARIMDA SU TASARRUFU 

Ülkemizde kullanılan toplam suyun yaklaşık olarak % 74’ü sulamada 

kullanılmaktadır. Kullanılan sulama yöntemleri içerisinde en fazla su kaybı, ülkemizde 

en çok uygulanan yüzey sulama yönteminde oluşmaktadır (su kaybı % 35-% 60 

arasında), yağmurlama ve damla sulamada ise su kaybı daha azdır (% 5-% 25 

arasında).  

Çiftçilerin suyu gelişigüzel ve bilinçsizce kullanmaları hem kendilerine, hem 

kullandıkları doğal kaynaklara (toprak ve su kaynaklarına) hem de ülkeye fayda 

yerine zarar vermektedir. Bilinçsiz sulama yapılması nedeniyle ülkemizde binlerce 

dekar arazi tarım yapılamaz hale gelmiş ve verim kayıpları oluşmuştur.  

Çiftçilerin bilinçsiz sulama yapması sonucunda bir yandan aşırı su verilerek 

toprak erozyonu, taban suyu yükselmesi ve tuzlanma veya çoraklaşma gibi çevresel 

sorunlara neden olunurken ve doğal kaynakların sürdürülebilirliği tehlikeye girerken, 

diğer yandan sulamanın gecikmesiyle bitkide stres oluşturulmakta ve gereksiz verim 

ve gelir kayıpları ile karşılaşılmaktadır.  

Su kaynaklarının sürdürülebilirliği sosyal, fiziksel, ekonomik ve ekolojik bir 

kavramdır. Sürdürülebilir su kaynakları yönetimi, bir su kaynakları sisteminin gelecek 

nesillerin amaçlarını sağlayabilmelerini tehlikeye atmadan, toplumun şu andaki 

amaçlarını sağlayabilmeleri için gereken içme ve kullanma, sulama, endüstriyel ve 

rekreasyon amaçlı su kullanımı ile ekosistemlerin korunması hizmetlerini kapsar. 

Sürdürülebilirliğin sağlanması için şu hususların dikkate alınması gerekir: 

 Su israfının önlenerek suyun korunması, 

 Sulama sistemlerinin etkinliğinin arttırılması, 

 Su kalitesinin arttırılması 

 Yüzey suyu kullanım miktarının toprak ve ürün tipi ile sulama yönteminin 

gerektirdiği miktar ile sınırlandırılması, 

 Yeraltı suyu çekimlerinin sınırlandırılması. 

Belirtilen hususlar arasında yer alan sulama sistemlerinin etkinliğinin 

artırılması tamamen borulu sulama sistemlerinin kullanılması ile sağlanabilir. Borulu 

ve kontrollü sulama sistemlerinin toprak kaybı, toprağın korunması, verimlilik ve su 

tasarrufu açısından bilinen faydalarının yanında, üründe kalite ve standardizasyonu 

sağlama gibi önemli bir işlevi de bulunmaktadır. Kontrolsüz ve yüksek miktarda 

yapılan sulamalarda toprakta mevcut olan makro elementler ve kimyasal aktif 

elementler büyük çapta iyonlaşarak diğer iz ve mikro elementlerin bitki tarafından 



alınmasını engelleyebilmektedir. Bu durum ise üründe yeterli kalitenin 

sağlanamaması ve standartların tutturulamamasına neden olmaktadır. Tüm bu 

nedenlerle borulu kontrollü sulama sistemleri Organik Tarım standartlarında zorunlu, 

EUREPGAP ’ta ise şimdilik tavsiye olarak yer almaktadır. 

Mevcut su kaynaklarının etkin bir şekilde kullanılması için toprak, iklim, bitki, 

topografya, sulama sistemi, sulama yöntemi, su-verim ilişkileri ve çiftçi isteklerinin 

göz önüne alındığı sulama zamanının planlanması çalışmaları ile bu sonuçlara 

dayalı, interaktif bir su dağıtım planlaması yapılması da büyük önem taşımaktadır. 

 

YAĞMURLAMA SULAMA  

Yağmurlama sulama yönteminde sulama suyu kapalı borularla araziye 

yerleştirilen yağmurlama başlıklarına iletilir, başlıklardan belirli basınçla atmosfere 

püskürtülür ve toprak yüzeyine ulaşması sağlanır, toprak yüzeyine ulaşan su toprak 

içerisine sızar ve bitki kök bölgesinde depolanır. 

Yağmurlama sulama yöntemi yaprakların ıslanmasından kaynaklanan 

hastalıklara duyarlı olmayan tüm bitkilerin sulanmasında kullanılabilir.  

Yağmurlama sulama farklı tiplerde olabilmektedir, bunlar: 

 Klasik yağmurlama sulama sistemleri: bu sistemlerde sulama suyu 

borularla araziye iletilir ve borular üzerindeki yağmurlama başlıklarından 

yüksek basınçla atmosfere püskürtülür. Genellikle ana boru hattı sabit, 

yüzerinde yağmurlama başlıklarının yer aldığı lateral boru hatları 

hareketlidir ve bu lateral boru hatlarının bir duraktan diğerine taşınması 

önemli düzeyde işçiliğe ihtiyaç göstermektedir. Klasik yağmurlama 

sulama sistemlerinde yüzey sulama sistemlerine oranla su kaybı daha 

azdır. 

 



  

 Tamburlu yağmurlama sulama sistemleri: Bir kızak veya tekerlekli 

araba üzerine yerleştirilmiş yüksek kapasiteli tabanca tipi bir 

yağmurlama başlığı veya belirli aralıklar ile lateral üzerine yerleştirilmiş 

püskürtmeli yağmurlama başlıklarının bulunduğu hareketli yağmurlama 

sulama sistemleridir. Mevcut bükülebilir polietilen malzemeden imal 

edilmiş olup hortumların uzunluğu 400 metreye kadar ulaşabilmektedir. 

Her sulama doğrultusunda arazinin belirli bir şeridi sulanır. 

  

 Merkezi hareketli (Center pivot) yağmurlama sulama sistemleri: Bu 

sistem bir merkez etrafında hareket eder. Hareket edilen dairenin çapı 

1000 m’ye kadar ulaşabilir. Tarla bitkilerinin yetiştirildiği alanı 120 da ve 

fazla olan alanlarda damla sulama sistemleri de dahil tüm sulama 

sistemlerine göre daha ekonomik bir sulama sistemidir. Yeraltı suyunun 

sulamada kullanıldığı alanlarda kuyunun bulunduğu yere bu sistemin 

merkezinin yerleştirilmesi halinde birim alana düşen sistem maliyeti de 

azalmaktadır. Parsel köşelerinde bazı alanların sulanamaması bu 

sistemin en önemli dezavantajı olarak gösterilmekle birlikte son 

yıllardaki gelişmeler sayesinde bu olumsuzluk en az düzeye çekilmiştir. 



Sistemin işletilmesinde sürekli iş gücüne ihtiyaç duyulmaması ve %12 

eğime kadar olan alanlarda rahatlıkla sulama yapılabilmesi bu sistemin 

tercih edilmesindeki en önemli etkenlerdir. 

  

 

 

 

 Doğrusal hareketli (Lineer move) yağmurlama sulama sistemleri: 

Dikdörtgen veya kare şekilli alanların sulanmasında kullanılan bu 

sistem bir hat boyunca hareket eder. Bu hat üzerindeki hidranttan veya 

kanaldan suyu alan sistem hattın her iki tarafını da sulayabilmektedir. 

Doğrusal hareketli sulama sistemi ile alanın tamamı sulanmaktadır. 

Eğimi % 3’in altında olan alanlarda rahatlıkla çalışabilmektedir. İlk 

yatırım maliyetini yüksekliği ve sulamada iş gücüne ihtiyaç duyulması 

sistemin dezavantajları olarak kabul edilmektedir. 

 

 



  

 

 AĞAÇALTI MĠKRO YAĞMURLAMA SULAMA  

 Damla yöntemiyle yeterli ıslatma oranının elde edilemediği koşulda meyve 
ağaçlarının sulanmasında kullanılır. 

 Sistem unsurları, damla sulama sistemleri ile aynıdır, tek farkı damlatıcılar 
yerine her ağacın altına bir küçük yağmurlama başlığı konmaktadır. 

 

  

 

DAMLA SULAMA  

Damla sulama yöntemi diğer yöntemlere oranla daha fazla su tasarrufu ile daha 

yüksek verim ve kalite sağlayan, toprak ve su kaynaklarının korunması ve 

sürdürülebilirliğini sağlayan, gübrenin sulama suyu ile birlikte uygulanmasına imkan 

veren, daha az enerji kullanan, diğer yöntemlerin uygulanamayacağı koşullarda 

başarıyla uygulanabilen, üretimde kalite ve standartlara en üst düzeyde uyum 

sağlayan, daha az işçilik ve tarımsal mücadele masrafı gerektiren, işletilmesi ve 



kontrolü çok kolay ve otomasyona çok uygun olan ve teknolojiyi en üst düzeyde 

kullanan bir yöntemdir.  

 
 

 

Damla sulama yönteminin esası topraktaki nem eksikliği ve yetiştirilen bitkide 

stres yaratmadan, her seferde az miktarda sulama suyunun sık aralıklarla bitki 

kök bölgesindeki toprağa verilmesidir. Sulama suyu bitki yakınına yerleştirilen 

damlatıcılardan damlalar biçiminde düşük basınçla toprağa verilir ve toprak yüzeyinin 

tamamı değil sadece damlaların toprağa düştüğü yer ve çevresi ıslatılır. Derine sızma 

veya yüzey akışı ile su kaybı olmaz. Su uygulama randımanı yüksektir. Toprak 

sürekli nemli tutulduğundan verim ve kalite yüksektir. 

Gübre suyla birlikte verilir (fertigasyon) ve çok etkin bir gübreleme yapılır. Yüzey 

sulamanın uygulanamayacağı kadar yüksek eğimli, dalgalı, hafif bünyeli veya yüzlek 

topraklarda güvenle uygulanabilir. Arazinin her yerine hemen hemen aynı miktarda 

sulama suyu verilebildiği için tüm bitkiler aynı oranda gelişir, aynı zamanda hasada 

gelir ve kaliteli ve yeknesak ürün alınabilir. 

Damla sulama yönteminin önemli üstünlükleri:  

 Tüm toprak yüzeyi ıslatılmadığından daha az su kullanılması,  sulanan alanın 

her tarafına eş su dağılımı sağlanması, derine sızma ile su kaybı olmaması, 

arazide tarımsal işlemlerin daha kolay yapılabilmesi 

 Hastalıkların ve yabancı otların azalması,  

 Sık sık ve az miktarda su verildiğinden daha fazla ve kaliteli verim alınması, 

 Çok düşük kapasiteli su kaynaklarından bile yararlanılabilmesi, sistemin 

işletilmesinin çok kolay olması,  



 Gübrenin suda eritilerek ve sulama suyu ile birlikte verilerek etkin bir 

gübreleme yapılabilmesi, gübreden tasarruf sağlanması, 

 Ürünün hepsinin hemen hemen aynı büyüklükte ve aynı kalitede olması, 

erkencilik sağlanması, 

 Sulama işçiliği, enerji, tarımsal mücadele ve gübreleme masraflarının 

azalması,  

 Tuzlu sularla veya tuzlu topraklarda güvenle uygulanabilmesi. 

Damla sulama sisteminin unsurları: Damla sulama sisteminde, sistemin 

büyüklüğüne göre çeşitli unsurlar yer almaktadır. Bunlar: 

 Kontrol birimi (pompa birimi,  hidrosiklon, kum-çakıl filtre tankı, gübre tankı, 

elek filtre, basınç regülatörü, vanalar, manometreler),  

 Boru hattı (ana boru hattı, manifold boru hatları, lateral boru hattı) ve  

 Damlatıcılar  

 

 

Damla sulama sisteminde sulama suyu kuyudan veya yerüstü su kaynağından 

alınıp motopompla düşük basınçla kontrol ünitesindeki filtrelere ulaştırılır. Filtrelerin, 

damlatıcıların tıkanmaması için mutlaka sistemde yer alması ve gerektiğinde 

KONTROL ÜNİTESİ 

Arazi 

Su kaynağı 
Motopomp 

Hidrosiklon (kum ayıracı) 
Kum-çakıl filtre tankı 

Gübre tankı 

Elek filtre 

Ana boru hattı 

Manifold (yan) boru hatları 

Lateral boru hatları 

Damlatıcılar 



temizlenmesi gerekmektedir.  Hidrosiklon (kum ayıracı) içerisinde kum gibi iri parçalar 

tutulur, sulama suyu içerisinde kum yoksa hidrosiklon kullanılmayabilir, ancak sulama 

suyu kuyudan alınıyorsa mutlaka hidrosiklon kullanılmalıdır. Kum-çakıl filtre tankında 

mil, kil, pas, yosun, ot, çöp, yaprak, tohum, böcek gibi yabancı maddeler tutulur. 

Gübreleme yapılacaksa suda eritilmiş gübrenin yer aldığı gübre tankı ile sulama 

suyuna gübre karıştırılır. Elek filtrede daha küçük pislikler ve varsa erimemiş gübre 

kalıntıları tutularak suyun ana boru hattına temiz bir şekilde ulaşması sağlanır. 

Sulama suyunun arazide dağıtımı için manifold boru hattı (yan boru hattı) ve lateral 

boru hattı kullanılır. Sulama suyu, lateral boru hattı üzerindeki damlatıcılardan çok 

düşük basınçla dışarıya çıkar ve damlalar halinde toprak yüzeyine ulaşır. 

Lateral boru hattı üzerinde yer alan damlatıcıların içerisindeki çok ince olan 

akış yolunda suyun enerjisi azaltılır ve suyun damla damla toprak yüzeyine düşmesi 

sağlanır. Sistemin hem iyi çalışması hem de ekonomik olması için damlatıcın bilimsel 

esaslara uygun olarak çok dikkatli seçilmesi gerekir. Kontrol birimindeki gübre 

tankında gübrelerin suya karıştırılarak suda erimiş olarak sulama suyu ile birlikte 

parsele ve bitki kök bölgesine ulaştırılması ve etkin bir gübreleme (fertigasyon) 

yapılması sağlanır. 

İstenirse damla sulama sistemlerinde basit veya gelişmiş bilgisayarlı 

otomatik denetim ekipmanları kullanılabilir. Otomatik denetim ekipmanları ile 

topraktaki nem düzeyi belirli bir seviyeye düşünce motopomp çalıştırılabilir, 

sistemdeki vanalar otomatik olarak açılıp kapanabilir, istenilen miktarda sulama suyu 

ve gübre uygulanabilir, topraktaki nem düzeyi istenilen düzeye yükselince motopomp 

durdurularak sulamaya son verilebilir. 

  

 

 



  

 

Herhangi bir alanda damla sulama yapılması düşünülüyorsa; önce damla 

sulama yönteminin mevcut koşullara uygun olup olmadığı araştırılmalıdır. Sonra bir 

kaynak araştırması yapılarak planlama için gerekli veriler belirlenmelidir, damla 

sulama sistemi koşullara ve bilimsel esaslara uygun olarak planlanmalı, sistemin tüm 

unsurları boyutlandırılmalıdır (damlatıcı debisi, damlatıcı aralığı, lateral aralığı, lateral 

debisi, ana boru hattı debisi ve çapı gibi). Sonra damla sulama sisteminin araziye 

nasıl kurulacağı belirlenmeli, damla sulama sistemi planlandığı şekilde araziye 

kurulmalı, sistemin nasıl işletileceği (kullanım esasları) belirlenmeli ve çiftçiye 

sistemle ve çalışmasıyla ilgili eğitim verilmeli, bakım ve onarımın nasıl yapılacağı 

açıklanmalıdır. Daha sonra çiftçinin karşılaştığı sorunlar izlenmeli ve bu sorunların 

nasıl çözüleceği belirlenerek çiftçiye açıklanmalıdır. Eğer bu işlemlerden biri veya 

birkaçı yapılmazsa, kurulan sistem ile başarılı bir sulama yapılması ve beklenen 

faydanın sağlanması mümkün olmayacaktır. Damla sulama sistemleri deneyimli bir 

teknik eleman tarafından kurulmadığında, bağlantı noktalarında sızma kayıpları 

oluşabilmekte ve çiftçiler bu durumu genellikle önemsememektedirler. Bu kayıplar 

sulama randımanının düşmesine, arazide eş su dağılımının bozulmasına neden 

olmaktadır. 

Damla sulamanın önemli özelliği, toprak yüzeyinin tamamının ıslatılmaması, 

sadece damlatıcı çevresindeki bir miktar alanın ıslatılmasıdır. Ancak bu durum bazı 

çiftçilerde bitkinin yeterli su alamayacağı, suya doyamayacağı gibi bir yanlış 

anlamaya neden olmakta ve çiftçilerin damla sulama ile ıslatılan küçük alanların 

birbirini örtene kadar uzun süre su vermelerine neden olmaktadır. Aslında damla 

sulama ile toprak yüzeyinde küçük bir alan ıslandığında, toprak içerisinde ıslanan 



alan yanlara doğru genişlediğinden toprak içerisinde daha geniş bir alan ıslanmakta 

ve bu alanlar örtüşmekte, bitki kökleri yeterli suyu bulabilmektedir.  

Damla sulama sisteminin işletilmesi: Damla sulama sisteminin işletilmesi 

sırasında dikkat edilmesi gereken bazı hususlar vardır, bunlar: 

 Damla sulama sisteminin kaç işletme biriminden oluştuğu, her ünitede sulama 

zamanının nasıl planlanacağı (ne zaman sulamaya başlanacağı ve ne kadar 

sulama suyu verileceği veya kaç saat sulama yapılacağı) bilinmelidir. 

 Eğer yağış varsa, yağış miktarına göre sulamaların kaç gün geciktirileceği 

bilinmelidir.  

 Sulamaya ne zaman başlanacağının belirlenmesinde bitki su tüketimi 

değerlerinden yararlanılabilir veya topraktaki nem düzeyini gösteren 

tansiyometre gibi araçlar kullanılabilir.  

 Damla sulama sistemindeki damlatıcıların tıkanmasını önlemek için filtreler 

periyodik olarak temizlenmeli ve bakımı yapılmalı, sulama mevsimi boyunca 

ve son sulamadan sonra, birkaç kez seyreltik asit (hidro-klorik veya orto-

fosforik asit gibi) uygulanmalıdır. 

 Damla sulama ile sulanan bitkiden yüksek ve kaliteli verim alınabilmesi için, 

bitkinin ihtiyaç duyduğu makro ve mikro besin elementleri, bitkinin ihtiyaç 

duyduğu zaman ve miktarda, sulama suyuna karıştırılarak uygulanmalıdır. 

 Gübrelerin suda eritilerek sulama suyu ile birlikte verilmesi anlamına gelen 

fertigasyon ile gübre yıkanması önlenir, su ve toprak kirlenmesi azalır, 

gübrenin etkin kullanımı sağlanır, gübrelerden kaynaklanan kök bölgesi 

tuzluluğu düşük seviyelere indirilir, bitkinin gübreden ve sulama suyundan en 

yüksek düzeyde yararlanması sağlanır, zaman, işgücü, alet ve enerji tasarrufu 

sağlanır ve yüksek verim alınabilir. 


