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TARIMSAL DAMLAMA SULAMA TEKNİĞİ 
VE UYGULAMALARI

1. GİRİŞ

Gerek ülkemizde gerek ise dünyada beslenme amaçlı 
tarım alanları için gereken tatlı su kaynaklarının doğru 
kullanılması, kuraklık veya seller nedeni ile tarım alanla-
rının verimli ürün için çevreye zarar vermeden ekonomik 
yöntemler ile yeniden düzenlenmesi zorunluluk haline 
gelmiştir. Sulama için gerekli su miktarı, ürün ve  toprak 
cinsi ile arazi eğimi ve yağmur mevsimi özellikleri değer-
lendirilerek belirlenmelidir. 

Su kaynaklarının doğru kullanım planlaması için, çeşitli 
sulama teknikleri birbirlerine göre kıyaslanarak sulama 
tekniği seçilmesi gerekir. Bu konu ulusal temelde değer-
lendirilerek 2021 yılı içerisinde yeni hedefler konulmuş-
tur. Sulama verimliliği açısından salma sulamaya göre 
kabaca, sprinkler ile %50-%60, yağmurlama sulaması ile 

%50 ve damla sulaması ile %90 verime ulaşılabilmekte-
dir. Ayrıca yapılan araştırmalarda, damla ve yağmurlama 
sulamalar için verimliliğin yerçekimi değerine bağlı olabi-
leceğini göstermiştir [1]. Yine benzer araştırmalar, damla 
sulamasının toprak altı veya üzerinden yapılması ile de 
meyve bahçelerinde iklim bölgelerine bağlı olarak dam-
la sulama suyunun, yetişmiş ağaçlar için %4-%12  genç 
ağaçlar için %8-%43  oranlarında buharlaştığı saptanmış-
tır. Bu nedenle toprak altı damla sulaması ile su tasarrufu 
sağlanabileceği belirlenmiştir [2].

2. SULAMA SİSTEMLERİ

Günümüzde uygulanan sulama teknik ve sistemleri ile 
su iletim ve dağıtım yöntemleri şu şekilde  sınıflandırı-
labilir:
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2.1 Geleneksel Sulama (Yüzey Sulama)

Geleneksel (yüzey) sulama sistemleri aşağıdaki gibi sıra-
lanabilir:

a. Salma sulama,
b. Tava (göllendirme) sulama,
c. Karık (Ark) sulama,
d. Uzun tava sulama.

Yukarıda sayılan her dört yöntem, aslında küçük ayrı-
lıklar ile aynı ana sulama yöntemini kullanmaktadır. Te-
mel olarak yer altı veya yer üstü su kaynaklarının kanal 
veya borular ile sulanacak tarımsal alana serbest olarak 
bırakılması biçiminde uygulanmaktadır. Su kaynağının 
araziden yüksekte olmaması durumunda, teknik zorun-
luluktan dolayı su dağıtımın yapılabilmesi için pompa 
kullanılması gerekmektedir. Bu yöntemde, tarım arazisi 
içerisinde oluşturulan kanalcık ve izlere su serbest ola-
rak bırakılarak tüm toprak yüzeyinin ıslanması sağlanır. 
Bunun doğal sonucu olarak su, sadece bitki köklerine 
değil, su ulaşması  gerekmeyen yerlere de gittiğinden ve 
oraları da ıslattığından daha fazla su akışına gereksinim 
duyulur. Arazi eğimi ve suyun dağıtımı sırasındaki debisi, 

                     
             

 

                     
            

 

            

 

                   

             

 

Şekil 1. Yaygın Salma Sulama Şekil 2. Tava Sulaması 

Şekil 3. Yaygın Suyun Karık (Ark) 
Sulaması Şekil 4. Uzun Tava Sulaması 

her bitkinin eşit miktarda suya ulaşmasına da izin verme-
yebilir. Gereğinden fazla su kullanımı, toprak özellikleri-
ne bağlı olarak, köklere zarar verebileceği gibi, yüzeyde, 
kırılması gereken kaymak tabakası da oluşturabilir. Sal-
ma sulaması (Şekil 1) arazinin tamamına su salınırken, 
tava (göllendirme) (Şekil 2) sulamada kontrollü bölgele-
re ayrık olarak göllenme yapılmaktadır. Temel olarak bu 
ayrım ekim zamanları arasındaki fark veya ürün çeşitle-
melerinde tercih edilmektedir. Tipik olarak ark sulaması 
veya karık sulama bitkilerin arklar arasında bulunması ve 
suyun ark içerisine salınması ile yapılmaktadır. Ülkemiz-
de özellikle sulama kanallarından faydalanılarak tarım 
arazilerine su verilmektedir, bu hem suyun buharlaşma 
miktarını arttırmakta hem de arkların içerisinde yabani 
ot üremesine neden olmaktadır (Şekil 3). Uzun tava su-
laması ise tarım arazisinin etrafın da oluşturulan toprak 
kanallara su verilerek suyun serbest emilmesi yöntemini 
kullanmaktadır (Şekil 4).

Yukarıda tanımlanmış olan her dört yöntem de suyun ve-
rimli olarak kullanılmasını gözetmeye, ayrıca gerek topra-
ğa gerekse de bitkilere zarar veren yöntemler olduğun-
dan, “vahşi sulama” şekilleri olarak adlandırılmaktadır.
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2.2 Basınçlı Sulama

Basınçlı sulama, aşağıdaki yöntemlerle yapılmaktadır:

a. Makro sulama- Yağmurlama sulama

b. Mikro sulama 

- Damla sulama

- Mikro jet sulama

- Mini Sprinkler – Mini Fıskiye, Yağmurlama

- Sızdırma sulama

2.2.1 Yağmurlama Sulama (Makro Sulama) 
Yağmurlama (makro) sulama yönteminde, temel ola-
rak herhangi bir su kaynağından gelen su, pompa ile 
basınçlandırıldıktan sonra toz halinde  yukarıdan aşağı 
püskürtülerek bitki gövdeleri üzerinden bitki köküne 
yönlendirilir. Prensip olarak, basınç ve yağmurlama baş-
lığı fıskiyesinin yapısı gereği oluşan su sisi, kaynaktan ge-
len suyun filtre edilmesini zorunlu kılar. Bitki gövdesine 
çarpan su damlacıklarının birleşerek gövde üzerinden 
akması sonucunda köke ulaşan su, daha az su miktarı ile 
bitkinin sulanmasını sağlar. 

Doğal olarak vahşi sulamada kullanılan su miktarının çok 
altında su kullanımı ile daha verimli sulama yapılmış olur. 
Farklı yağmurlama başlık tipleri kullanılarak arazi içeri-
sinde kenar, köşe yüksek alçak sulama yapılabildiği gibi, 
pompa basma borusu üzerinde konulan kapalı devre 
elemanları aracılığıyla bitki ilaçlama veya gübre verme iş-
lemleri de yapılabilmektedir. Arazinin düz ve veya eğimli 
olması yağmurlama işlemlerinde ciddi bir sorun oluştur-

mamasına karşın, kollar arasında basınç dengeleme ge-
reksinimi, suyun doğru ve eşit dağıtılması açısından tek-
nik bilgi gerektirir. Ayrıca suyun toz halinde püskürtülerek 
dağıtılması sonucunda ne kadar süre sulama yapılması 
gerektiğinin saptanabilmesi için, yağmurlama yarıçapı, 
su basıncı, pompaya olan uzaklık ile toprak yapısına bağlı 
olarak daha ayrıntılı incelemeye gereksinim duyulur. Kötü 
bir boru tasarımı, bazı bölgelerin gereğinden fazla su al-
masına, bazı bölgelerin ise yeterli su alamamasına neden 
olabilir. Bu yöntemde, otomatik kontrollü sulama, gübre-
leme, ilaçlama yapılması olanaklıdır (Şekil 5). 

2.2.2 Damla Sulama (Mikro Sulama) 
Mikro sulama sistemleri içerisinde damla sulama tekni-
ğinin en önemli dikkate değer konusu ise bitkiler için 
hem sulama hem de gübreleme işlemlerinin en sağlıklı 
ortamda gerçekleştirilmesidir. Gübre sadece kökler tara-
fından emilmektedir ve bu metot ile en az gübre tüketi-
mi de sağlanmaktadır. Damla (mikro) sulama, mikro jet 
ve mini fıskiye sistemlerinden yukarıda belirtilen küçük 
farklılıkları içeren sulama tekniklerinden biridir.  İlke ola-
rak mikro sulama tekniğinde her bir yöntem için sulama 
hedefi bitki kökü olduğundan en tasarruflu su harcama 
amacı güden benzer teknikler ve yöntemler için üretil-
miş su çıkış elemanlarına sahiptirler. Teknik olarak değer-
lendirildiğinde olumsuz etki olarak değerlendirilecek tek 
konu, yatırım maliyeti dışında mühendislik hesap ve uy-
gulama gereksinimidir. Sulamayı uygulayacak çiftçi için 
mühendislik hizmeti ve bunun yanı sıra ölçme ve değer-
lendirme desteği verilmesi gerekir (Şekil 6).

 

Şekil 5. Yağmurlama Sulama Tekniklerinden Sprinkler Şekil 6. Sulama Tekniklerinden Damla Sulama
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Tablo 1. Tipik Faydalı Sulama Verimliliği (WUE)[3]

YÜZEY SULAMA HAVADAN (YAĞMURLAMA) SULAMA DAMLAMA SULAMA

Sulama (WUE2)(%) 55 75 90

Su kalitesi gerekli
Baş üstü veya damlama için çok 
yüksek tortu yükleri olan sular için 
uygundur.

İnsanlar ve hayvanlar için güvenli kalmak 
için su kalitesi içilebilir olmalıdır.

Geri dönüştürülmüş, içilemez su güvenle 
kullanılabilir.

Toprak
Yüksek süzme ve sızdırma 
özelliği olan kumlu topraklar için 
uygun değildir.

Her toprağa uygundur. Her toprağa uygundur.

Su dağıtımı Tek tip ama kontrolsüz. Islatma tüm alanı kaplamayabilir Tek tip ve kontrol edilebilir

İklim
Bol su olan ve az rüzgârlı alanlar 
için uygundur.

Bol su ve az rüzgârlı alanlar için uygun-
dur.

Rüzgârın yüksek buharlaşmaya katkıda 
bulunabileceği alanlar için uygundur.

Hazırlık ve bakım
Çok az teknik bilgi ama, emek 
yoğun saha tesviyesi ve kazma işi 
gerektirir.

Bilgi birikimi, az saha tesviyesi, gerekli 
boruların bakımı gerektirir.

Tıkanmayı önlemek için teknik bilgi, saha 
tesviyesi gerektirmez, boruların bakımı ve 
filtrasyon gerekir.

Alan şekli Herhangi bir şekil
Genellikle dikdörtgen, kare veya daire 
şeklinde olur. Şekli, fıskiye taşıyıcı kolların 
şekil ve cinsine göre belirlenir

Herhangi bir şekilde olabilir

Erozyon
Sellere ve erozyona karşı savun-
masız topraklar yaratır.

Su havuzları varsa topraklar kolayca 
aşınır.

Toprak erozyonu en aza indirilir.

Tuzluluk

Tuzları aşağıdan yukarıdaki 
ıslak toprağa çeken kılcal etki 
(Capillary affect) nedeniyle toprak 
tuzlanması oluşabilir.

Yüzey sulamaya göre daha az olmakla 
birlikte, tuzlanma köklerin yakınlarında 
daha fazla olabilir.

Sistem periyodik olarak yıkanmazsa 
ıslatma cephesinde tuzluluk sorunları 
oluşabilir.

Fertilizasyon3 Gübreleme için uygun değildir.
Toprak fertige4 edilebilir ancak bunların 
savurganlığına yol açılabilinir

İlaçlama ve gübreleme verimli şekilde 
yapılabilir.

Eklenen kimyasallar
Gübre ve biyosit türünde sınırla-
ma yoktur.

Gübre ve biyosit türünde sınırlama yoktur.
Yüzey ıslatma gerektirmeyen gübreler ve 
biyositler seçmeniz gerekir.

Ürün sağlığı
Çimlenme, genellikle su ile sınırlı 
değildir.

Çimlenme, genellikle su ile sınırlı değildir.
Çimlenme, sadece ıslak alanda meydana 
gelen sınırlı su olabilir.

Hastalık
Yeşillik kuru kalır ve mantar has-
talığına karşı daha az duyarlıdır.

Yeşillik ıslanır ve bazı ürünlerde hastalığı 
kolaylaştırır.

Yeşillik kuru kalır ve mantar hastalığına 
karşı daha az duyarlı kalır.

Yabani Otlar Yabancı otlar ürün kadar su alır. Yabancı otlar ürün kadar su alır.
Su bitkiyi hedefledikçe, yabani otlar en 
aza indirilir.

Maliyet
En düşük kurulum maliyeti 
olmakla birlikte, başlangıçta emek 
yoğun işlerin yapılması gerekir.

Yüksek yatırım maliyetleri ve nispeten 
yüksek işçilik ve enerji maliyetleri vardır.

Genellikle en yüksek yatırım ve değiştirme 
maliyetlerine sahiptir (plastik güneşte 
bozulur veya kemirgenler tarafından saldı-
rıya uğrayabilir), ancak daha düşük işçilik 
ve enerji maliyetlerine sahiptir.

2 WUE- Water Useful Efficieny- Faydalı Sulama Verimliliği
3 Fertilizasyon- Her türlü ilaç, gübre ve ek destek gereksinimlerinin sıvı ile karıştırılarak verilmesi
4 Fertige- Fertilizasyon işlemlerinin yapılması
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3. DAMLA SULAMA BİLEŞENLERİNİN TEMEL TASARIM 
ÖZELLİKLERİ

Temel olarak damla sulama tekniği seçiminde, öncelikle 
bitki türü, yağmurdan yararlanma süresi, sulama mevsi-
mi, toprak özellikleri, arazi yapısı, sulama için su kaynağı, 
enerji kaynağı ve son olarak da maliyet önemli yer tutar. 
Yukarıda sayılan birbiri ile ilişkili parametrelerin hepsi 
farklı bilgi ve teknik becerileri kapsar, aynı zamanda sü-
rekli bilgi güncellemeleri ve teknolojiden yararlanmayı 
da zorunlu kılar. Artık tarım sadece köylünün ekip biçtiği 
beslenme enerji kaynağı değildir. Ülkenin tarım politika-
larının belirlenmesinde; bitkisel besin kaynaklarının plan-
lanması dışında, tesisat mühendisliğinin de sulama süreci 
içerisinde yer almasını gerektirmiş, tarım artık gelişmiş 
ülkelerde bir endüstri haline dönüşmüştür.

Tarım endüstrisi için bilgi/enerji kaynaklarını sıralarsak;

1. Tarım alanı toprak yapısı için ziraat mühendisi,

2. Yetiştirilecek bitki türü ve döngüsü için ziraat mühen-
disi,

3. Yağmur mevsimi ve hava durumu için meteoroloji 
mühendisi ve anlık meteoroloji durum bilgisi,

4. Sulama için su kaynağı temini planlama konusunda 
sondaj/yerüstü kaynağı sulama mühendisi,   

5. Sulama için pompa, debi, basınç hesapları ve tesisat 
boru tasarımı tesisat mühendisi,

6. Enerji gereksinimini karşılamak için elektrik mühendi-
si,

7. Bitki ekim ve toplanması için insan işgücü/ çiftçi ve 
makina gücü,

8. Bitki su gereksinimini karşılamak için sulama denetimi 
(el ile/otomatik sulama) çiftçi/sulama uzmanı.

Aslında yukarıdaki listeden de anlaşılacağı üzere siste-
matik bir yöntem uygulamaksızın hem en yüksek verim 
almak hem de en ekonomik süreci yakalamak olası de-
ğildir. Özellikle temiz su kaynaklarının yanlış kullanımı 
sonucunda ortaya çıkan kuraklık, beklenmedik mev-
simsel iklim değişiklikleri veya beklenmeyen sel, heye-
lan gibi doğa olayları sonrasında sadece gıda teminini 
güvence altına almak için değil aynı zamanda kaynakla-
rın savurganca harcanması ve kirletilmesinin de önüne 

geçmek için, gereken bilgi ve teknolojiden yararlanmak 
zorundayız.

Bu sulama yöntemi, yaygın olarak mikro sulama, damla 
sulama, düşük hacimli sulama olarak da adlandırılır.  Bu, 
suyu toprak yüzeyine veya kök bölgesine verimli bir şe-
kilde ulaştıran bir sulama yöntemidir; bu işlem en yaygın 
olarak "damla yayıcılar" veya "damlatıcılar" olarak adlan-
dırılan cihazlardan yavaşça su damlatarak yapılır.

Damla sulamanın erken dönemlerdeki kullanım yöntemi, 
kil kapların suyla doldurulduğu ve daha sonra toprağa 
gömüldüğü eski zamanlara kadar izlenebilir. Bu yöntem, 
suyun yavaş yavaş dışarı ve yakındaki bitki örtüsünün kök 
bölgesine sızmasına izin verir. Damla sulama kaynakları-
nın ilk resmi gelişimi 1866 yılında Afganistan'da başladı 
ve çeşitli kil boru türleri kullanarak damla sulama ve dre-
naj sistemleri test edildi. Colorado Eyalet Üniversitesi'nde 
bir araştırmacı, Sn. E.B. House, 1913 yılında doğrudan kök 
bölgesine yeraltı suyu uygulamaya başladı. Delikli boru, ilk 
kez 1920 civarında Almanya'da sulama için kullanılmıştır.

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra plastikleri kalıplama ye-
teneği yaygınlaştı ve bu sulama sistemi daha uygun ma-
liyetli hale geldi. Bu durum, damla sulama sistemi bile-
şenlerinin üretiminde yeniliklerin önünün açılmasına 
yardımcı oldu. Bu sırada, ABD ve Avrupa'da "mikro boru" 
veya "spagetti tüpü" olarak da adlandırılan Polietilen (PE) 
boru ve yayıcıların (“drippers”) erken versiyonları daha 
yaygın hale geldi ve çeşitli alanlarda kurulmaya başlandı.

ASCE5, çiftlik sulama için kılavuz taslağında [3] "Tarım 
Sulama Yöntemleri Seçimi" damla/mikro sulama bölüm-
lerinde çok sayıda damla/mikro benzer tasarımları, üs-
tünlükleriyle birlikte tartışılmakta ve kusurları ile anlatıl-
maktadır. 

Bu yazıdaki genel bakış açısı temel olarak, damla/mikro 
sulama için su tasarrufu ve diğer avantajları ile teknoloji 
sayesinde endüstriyel tarım için bazı değerlendirme-
ler yapmaktır. Sınırlı su kaynakları bulunan arazilerde 
sulama yöntemlerinin temel su tasarruf tekniği, suyun, 
doğrudan en küçük bitki alanlarına ulaştırılmasıdır. Bir 
su borusu boyunca yerleştirilen su dağıtıcıları, yayıcıları 
veya damlatıcılar teslimat hattı (tipik olarak bir polietilen 
hortum) bitki gövdesine ve köklerine en yakın alanlara 

5 American Society of Civil Engineers – Amerikan İnşaat Mühendisleri Birliği
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su bırakılmasını sağlamak üzere kurulur. Bir meyve bah-
çesinde veya bağda tipik olarak bir veya daha fazla su 
dağıtım cihazı olmalı, ağaç başına veya değişik türde su 
yayıcılar kullanılmalıdır. Sıra bitkileri için (brokoli, marul, 
domates, biber vb.) yayıcı cihazlar yeterince yakın aralık-
larla yerleştirilerek toprağın kılcal etkisinden faydalana-
rak, her bitki kök bölgesine suyun ulaşması sağlanabilir.  
"Damlama" emisyon cihazı başına akış hızları tipik olarak 
küçük ölçekte 1,5-8 l/saat (0,025-0,133 l/dakika) olurken, 
bazı mikro sprey sistemleri büyük debilerde suyu 40-60 
l/saat (0,667-1,0 l/dakika) sulama bölgesine bırakır. Diğer 
sulama tekniklerinde kullanılan su debilerine bakıldığın-
da bu debiler gerçekten çok küçük akış hızı olarak da sı-
nıflandırılabilir. 

 Damla sulamada su, bitki kökünün yakınında, toprak 
yüzeyinin üzerinde veya altında, saatte 2-20 litre ara-
sında değişen düşük bir oranda, yayıcılar veya dam-
latıcılar yoluyla uygulanır. Sık sulama yapılarak toprak 
neminin en uygun düzeyde tutulması hedeflenir.

 Tüm sulama yöntemleri arasında, damla sulama en 
verimli olanıdır ve özellikle sebzelerde, meyve bahçesi 
bitkilerinde, çiçeklerde ve plantasyon bitkilerinde çok 
çeşitli ürünler için uygulanabilir.

 Üstünlükleri: Lokalize uygulama ve azaltılmış su sız-
ması sayesinde gübre ve besin kaybı en düşük düzeye 
indirilir. Arazi tesviyesi gerekli değildir. Geri dönüştü-
rülmüş içme suyu olmayan tüm su çeşitleri ile kullanı-
labilir. Su uygulama verimliliği yüksektir. Toprak eroz-
yonuna ve yabancı ot büyümesine engel olur.

 Kusurları: İlk maliyet göreceli daha yüksek olabilir, 
düzgün kurulmazsa tıkanma, su israfı, zaman ve ha-
sat kaybı ile sonuçlanabilir (insan odaklı kontrol ne-
deniyle).

Damla sulama sistemini kurmak için gereken tüm parça-
ları ve sistemleri bilmek, biraz ürkütücü görünebilir. An-
cak yeterince yakından bakılırsa, tüm damla sulama sis-
temlerinin 3 ana  bölüme ayrıldığı görülür. 

 İlk bölüm, Su Kaynağı ve İşleme bölümüdür.  Bu bölüm, 
damlama sistemini, su kaynağına bağlamak için gereken 
tüm parçaları kapsar. Bu bölümde ortak olan parçalar; 
Hortum/Boru, Zamanlayıcı veya Otomasyon Sistemi, Va-
kum Kırıcı, Boru Filtresi, Basınç Regülatörü ve Boru Adap-
törleridir. Su kaynağı doğal kaynak veya su tankına bağlı 
hortum boru veya şebeke musluk bağlantısı veya sula-
ma vanası olabilir. Genel olarak küçük ölçekte, su besle-
me bağlantısı 3/4" erkek hortum ve hatları veya PE boru 
hatlarını kapsar. Genel olarak gübreleme ve filtre tankları 
ile diğer ekipmanlar, gerekiyorsa pompa ve ilgili işletme 
vanaları da ilk bölümde bulunmaktadır. Bu kısım saha dı-
şında atölyede hazırlanıp sulama alanına paket halinde 
gönderilebilir veya yerinde birleştirilebilir (Şekil 7).

İkinci bölüm Su Dağıtımı Hatları bölümüdür. Bu bölüm, 
sulama suyunuzu sulanacak alanlara getirmek için ge-
reken tüm parçaları kapsar ve Ana Besleme Hattı Bo-
rusu, Bağlantı Parçaları, Sayaç, Boşaltma Ağzı, Havalık, 
Basınç Regülatörleri, Yardımcı ve Yanal Borulardan olu-
şur (Şekil 8). 

 
 Şekil 7. Damla Sulama Bileşenleri
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Şekil 8. Su Dağıtım Hatları
 

 
Şekil 9. Çeşitli Toprak Altı ve Toprak Üstü Hortum Damla Sulama Çeşitleri

Sonuncu bölüm Su Cihazlarıdır. Bu, bitkileri doğrudan 
sulamak için gereken tüm parçaları kapsar.  Bu bölümde 
ortak olan parçalar; Damla Yayıcılar, Mikro Jetler, Püskür-
tücüler ve Islatıcı Hortum Damlatıcılarıdır (Şekil 9). 

Bu yazıda özellikle su kaynak ve işleme sistemleri üze-
rinde durulmuştur. Pompa, filtre, su kaynağı ve gübre/
ilaçlama tankı kendi başlarına her birinin seçimi önem 
taşısa da esas olarak sulama suyu harcamasını belirleyen 
en önemli parça sulama otomasyon sistemleridir. Damla-

ma/mikro sulama sistemleri diğer sulama sistemlerinden 
farklı olarak "Bulut Temelli" otomasyon potansiyeline sa-
hip olabilirler. Bununla birlikte, bu sistemlerin çoğunluğu 
büyük bir yüzdeyle elle çalıştırılmaktadır. Otomatik filtre 
geri yıkama işlemlerine sahip olmak dışında gübreleme, 
ilaçlama ve sulama sıklığı ile sulama süresi, toprak gerek-
sinimine göre sürekli izlenerek kolayca yapılabilir.  Sula-
ma suyu genellikle günlük veya haftada birkaç kez bitki 
için gerekli olmakla birlikte, mevsimsel yağmurlar veya 
iklimsel değişiklikler nedeni ile oluşacak nemden dolayı, 
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zamana bağlı otomasyon sistemleri zaman zaman sorun 
yaratabilir.  Bazı otomasyon sistemleri su akışını saatlik 
olarak bırakır ve toprağın havalandırmasını veya kılcal 
su sızmasını engeller. Sulama için temel amaç, hareket 
eden suyun köklerde emilme süresine bağlı suyun top-
rakta kalması ve sonrasında fazla suyun drenaj edilme-
sidir. Damlama su bırakımı, fazla sulamanın yaratacağı 
sorunları engeller. Sulama sıklığı marul gibi bazı ürünler 
için çok sık olması gerekirken, domates türü sebzelerde 
2-3 günde bir sulama gerekeceğinden gerek toprak yapı-
sı gerekse bitki türleri, sulama damlatıcı seçimlerini etki-
lemektedir. Sulama sıklığı her zaman en yüksek kalitede 
verim üretmeyebilir. Damla sulama sistemleri için temiz 
su gerekir. Su dağıtım cihazlarının tıkanması, kirlenmesi 
veya gereğinden fazla eğim nedeniyle doğru sulama ya-
pılamaması, başarısız ürün verimi ile sonuçlanabilir.

Su filtre grubu bileşenleri, işletme ve bakım maliyetinin 
önemli bir bölümünü oluştururlar. Damlama/mikro su-
lama sistemlerinde diğer sulama sistemlerinden farklı 
olarak kimyasal tıkanmayı önlemek için genellikle yanal 
borularda ve su dağıtım cihazlarında bakteriyel büyüme 
ve/veya kimyasal çökeltme nedeniyle boru hat yıkama ve 
boşaltma için uygun basınçlı yıkama da gereklidir. 

Otomatik kontrol sistemleri su tasarrufunun temelini 
oluşturmaktadır. Diğer tasarruf miktarları birçok kaynak-
tan elde edilebilir, toprağa gömülü veya yerüstü damla-
ma sistemi verimliliği burada anlatılmaktadır. Diğer sis-
temler, damla sulama sistemine uygun olmayan bitkiler6  
hariç  uygun olan bitkiler için diğer sulama sistemleri de-
taylandırılmadan sadece toprakaltı ve toprak üstü damla 
sistemleri basit olarak değerlendirilmiştir.

3.1 Toprağın Nem İçeriğini Algılayan Otomatik Sulama 
Sistemi
Otomatik sulama sistemi, toprağın nem miktarını algı-
lamada ve bu işlemi gerçekleştirmek için nem ölçerler 
yardımıyla röleler kullanarak dalgıç pompaları açıp ka-
patan sulama sisteminin geliştirilmesine yönelik olarak 
kullanılmaktadır. Bu basit sulama otomasyon sistemini 
kullanmanın temel avantajı, insan faktörünü azaltmak 
ve uygun sulama sıklığını sağlamaktır. Mikro denetleyici, 

tüm projenin ana aklı olarak işlev görür ve bir transfor-
matör, bir köprü doğrultucu devresi ve voltaj regülatörü 
yardımıyla tüm devreye 5V'luk güç sağlayan bir güç kay-
nağı bloğu kullanılır. Mikro denetleyici çeşitli tip ve kapa-
sitelerde kullanılabileceği gibi, örnek olarak 8051 mikro 
denetleyici, topraktaki nemin değişen koşullarını bilmek 
için bir karşılaştırıcıdan oluşan algılama malzemesinden 
giriş sinyalini alacak şekilde programlanır. Karşılaştırıcı 
olarak kullanılan OP-AMP7, toprağın nem koşullarını, yani 
ıslaklığını, kuruluğunu aktarmak için algılama malzeme-
si ile mikro denetleyici arasında bir ara yüz görevi gö-
rür. Mikro denetleyici verileri algılama ekipmanlarından 
aldıktan sonra, verileri programlandığı gibi karşılaştırır, 
toprak neminin yetersiz olduğu belirlendiğinde de çıkış 
sinyalleri üretir ve pompayı çalıştırmak veya solenoid 
vanaları açmak için röleleri etkinleştirir. Algılama düzen-
lemesi, tarım alanına belirli bir uzaklıkta yerleştirilen iki 
sert metalik ölçme çubuğu (pH, toprak iletkenliği, nem 
miktarı, vb.) yardımıyla yapılır. Bu metalik çubuklardan 
gerekli bağlantılar, pompanın toprak nemi içeriğine göre 
çalışmasını kontrol etmek için kontrol ünitesine bağlanır. 
Bu tip otomatik sulama sistemi, güneş panellerinden elde 
edilen güneş enerjisini tüketen ileri teknoloji kullanılarak 
daha da geliştirilebilir.

3.2 Güneş Enerjili Otomatik Sulama Sistemi

Yukarıda anlatılan en basit otomasyon uygulaması için, 
sistemi çalıştırmaya gereken güç şebekeden temin edile-
bilir ve pahalıdır. Yukarıda tartışılan sistemin bir uzantısı 
olarak, devreye güç sağlamak için güneş panelleri kulla-
nılması olanaklıdır. Tarım alanında, otomatik sulama yön-
teminin doğru kullanımı, arazi rezervuar suyunun kıtlığı 
ve yağış kıtlığı gibi gerçek dünyanın bazı sorunları nede-
niyle çok önemlidir. Su seviyesi (yeraltı suyu tablası), su-
yun yerden sürekli olarak çıkarılması nedeniyle azalmakta 
ve böylece tarım bölgelerini yavaş yavaş çorak topraklara 
dönüştüren su kıtlığına neden olmaktadır.

Yukarıdaki sulama sistemine (Şekil 7), sulama pompası-
nın çalıştırmak için sadece güneş panellerinden üretilen 
güneş enerjisi kullanımı eklenmesi ile ve elektrik enerjisi 
tüketen her türlü vana veya sensörler güneş panel sis-

6  Damla sulama sistemine uygun olmayan bitkiler, örnek pirinç,
7  OP-AMP- (Operatör Amplifiyer ) Sinyal Yükseltici
8  En yaygın kullanılan op-amp IC741'dir. 741 op-amp voltaj amplifikatörüdür, çıkıştaki giriş voltajını tersine çevirir, elektronik devrelerde hemen hemen her yerde bulunabilir.
9  Bir solar şarj kontrol cihazı, temel olarak pili şarj etmek ve elektrik hücrelerinin aşırı şarj olmasını önlemek için bir voltaj veya akım kontrolörüdür.
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tem kurulumundan beslenmektedir. Devre, OP-AMP IC8  
kullanılarak üretilen, toprak nem sensörlerinden oluşur. 
OP-AMP veri karşılaştırıcı olarak kullanılır. Toprağın ıslak 
mı yoksa kuru mu olduğunu bilmek için toprağa iki sert 
bakır tel (çeşitli kademelerde sensörler bulunan) yerleşti-
rilir. Güneş enerjisinin tüm devreyi beslemesi için fotovol-
taik hücreleri şarj etmek üzere bir şarj regülatörü9 devresi 
kullanılır.

Toprağın durumunu algılamak için nem sensörleri aracılı-
ğı ile hangi seviyeye kadar toprağın ıslak ya da  kuru oldu-
ğunu bildiren giriş sinyalleri, kontrol panosuna taşınarak 
daha sonra tüm devreyi kontrol eden mikro denetleyiciye 
iletilir. Mikro denetleyicinin makina veya kullanıcı dostu 
yazılım ile programlanması sonrası hem toprak nem du-
rumuna göre su gereksinimi, hem de su besleme için 
pompa vana açma/kapatma işlemi otomatik olarak yöne-
tilir. Toprak durumu “kuru” olduğunda mikro denetleyici 
röle sürücüsüne10 komutlar gönderir ve motor açılır, su 
gereksinimini bildiren sensörlerin bulunduğu devreye ve 
tarlaya su sağlanır ve toprak yeterince ıslandığında, pom-
pa motoru ile devre solenoid vanası, sırasıyla kapanır ve 
hat drenaj vanası, zaman devresiyle açılır.

Sensörlerden karşılaştırıcının çıkışı yoluyla mikro de-
netleyiciye gönderilen sinyaller, mikro denetleyicinin 
ROM11'unda saklanan yazılım programının kontrolü altın-
da çalışır. LCD12, mikro denetleyiciye ara yüzlü pompanın 
durumunu (açık veya kapalı) görüntüler.

Burada anlatılan otomatik güneş enerji destekli sulama 
sistemi, motorun anahtarlama işlemi üzerinde kontrol 
sahibi olmak için GSM teknolojisi13 kullanılarak daha da 
geliştirilebilir.

3.3 GSM Tabanlı Otomatik Sulama Sistemi

Günümüzde ülkemizdeki çiftçiler, tarım alanlarında gü-
nün her saatinde çok fazla emek harcarlar. Sabahları saha 
çalışmaları yapılır ve aralıklı zaman dilimleri ile gece sa-

10  Röleler, düşük güç sinyali veya bir sinyal kullanarak birkaç devreyi kontrol etmek için kullanılan elektromekanik anahtarlardır. Bunlar her türlü cihazda bulunur. Röleler, bir devre-

nin ilkinden tamamen ayrı olabilen ikinci bir devreyi değiştirmesine izin verir. İki devre arasındaki rölenin içinde elektrik bağlantısı yoktur; bağlantı sadece manyetik ve mekaniktir.
11  ROM (Read On Memory)- Nasıl çalışması gerektiğinin yazılı olduğu hafıza çipi.
12  LCD-(Liquid Crrystal Display)- Sıvı kristal yapıda ekran
13  GSM (Mobil İletişim için Küresel Sistem) dijital hücresel teknoloji, mobil verilerin yanı sıra ses servislerini iletmek için de kullanılır.
14 Android İşletim sistemi tabanlı GUI uygulamaları sadece elektrikli cihazların kontrolünde değil, robotların kontrolünde de kullanılabilir.
15 Işık Yayan Diyot-LED, yarı iletken bir P-N bağlantı diyotudur. Çoğunlukla GaAsP'den oluşur ve yüksek parlak LED'ler için GaAlAs kullanılır. Bir diyot açıldığında, N-bölgesinden 

gelen elektronlar P-bölgesine doğru hareket eder ve deliklerle birleşir; Son olarak, ışık enerjisinin formu serbest bırakılır. LED'in rengi, yarı iletkenin enerji boşluğu ile belirlenir. 

LED'lerin çoğu 1,5 ila 2V arasında çalışır – ancak parlak LED'ler 3V gerektirir.

atlerinde araziler sulanır. Tarlaları sulama görevi, işlerinde 
düzenlilik eksikliği veya toprak nem durumunu bileme-
me nedeniyle çiftçiler için oldukça zor hale gelmektedir. 
İnsan hataları nedeniyle, bazen motorun zamanında ka-
patılmaması su israfına yol açabilmekte veya fazla sula-
ma, ürüne zarar verebilmektedir. Benzer şekilde, sulama 
sisteminin açılmaması veya yetersiz yağmur sonrası ek-
sik sulama da yine ürünlere zarar verir. Bu tip sorunların 
üstesinden gelmek için aşağıda açıklanan bulut ve GSM 
teknolojisini kullanmayı içeren yeni teknikler, bazı firma-
lar tarafından patentli ürünler ile uygulanmaktadır.

GSM Tabanlı otomatik sulama sistemi, tarım alanlarında 
gerçekleştirilen operasyonun durumunu GSM modem 
yardımı ile SMS ile güncellenen otomasyon yöntemidir. 
LCD ekranlar, web kamerası ve diğer akıllı kontrol ci-
hazları14 gibi diğer sistemlerin de eklenmesi ile sadece 
sulama değil diğer bilgiler ve alınması gereken kararlar 
(ürün rekoltesi, gereksiz sulamanın engellenmesi, kısmi 
sulama gereksinimi, hasat zamanı bilgileri, meteorolo-
jik bilgiler gibi.) için kritik verilere de ulaşılabilir. Ayrıca 
meteoroloji istasyonundan alınan veriler (hava nemi, sı-
caklığı, radyasyon miktarı ile güneşlenme durumu gibi), 
sulama sıklık miktarını veya sulama toplam su miktarını 
da etkiler.

Burada toprağın kuru veya ıslak olup olmadığını bilmek 
için nem seviyesini algılamak üzere kullanılan toprak nem 
sensörünün tanımlanması dışında farklı seviyelerde sen-
sörler kullanılarak drenaj veya fazla sulama da ölçümle-
nebilir. Nem sensörleri ve meteorolojik veriler, mikro de-
netleyici ile ara yüz vasıtası ile işlenir. (mV,mAmp, mOhm 
gibi) Nem sensörlerinden gelen giriş veri sinyalleri mikro 
denetleyiciye gönderilir ve buna bağlı olarak DC moto-
ru etkinleştirir ve bir motor sürücüsü yardımıyla motoru 
açar. Toprak ıslandıktan sonra, motor otomatik olarak ka-
patılır. Tarım alanlarının durumu, Işık Yayan Diyot (LED)15  
göstergesinden veya sahaya yerleştirilen GSM modeme 
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gönderilen mesajdan bilinebilir. Aynı zamanda, GSM mo-
deme bağlı bir cep telefonu üzerinden mesaj göndermek 
olasıdır. Böylece sulama motoru, solenoid vanalar, boşalt-
ma vanaları mobil veya GSM modem kullanılarak denet-
lenebilmektedir.

Yukarıda sıralanan otomasyon teknikleri, tarım alanların-
da çalışan kişiler için yararlı olan farklı teknolojiler kulla-
nan basitçe uygulanabilecek üç seçenektir.

İkinci kısım ana boru dahil, tali borular ve yanal borula-
rın tamamı, genelde PE boru ve bağlantı elemanlarından 
oluşur. Ayrıca toprak altı veya toprak üzerinde boru dağı-
tımı yapmak olanaklıdır. Temel fark, toprak üzerinde boru 
damlama sistemlerinde suyun hala bir kısmının faydalı 
kök bölgesine gitmeden buharlaşmasıdır. Bu da faydalı 
sulama verimliliğini azaltmaktadır.

4. DAMLAMA SİSTEMİ TASARIM  İLKELERİ

Bitkiler için sulama su döngüsüne bakıldığında, toprağın 
sulama sıklığını kontrol etmenin zorunlu olduğu görülür. 

Bitki yapraklarının terlemesini kontrol etmek olası ol-
mamasına karşın topraktan su buharlaşmasını sulama 
sistemleri seçimi ile kontrol etmek olasıdır. Ayrıca toprak 
cinsine göre ne kadar su sızdırma kapasitesi ve hava-
lanma miktarı olacağı, damlatma tekniği dışında ayrıca 
çapalama emek ve maliyetini oluşturmaktadır. Toprağın 
suya doygunluğu ise tamamen sulama süresine bağlıdır.

Aşağıdaki her iki şekilde belirtildiği gibi eğer toprak su 
tutma kapasitesi düşük ise sulama sıklığının arttırılması 
gerekirken yüksek ise sulama sıklığının azaltılması gere-
kir. Bilinenin aksine, köklerin uzun süre hava alma şansı 
olmadan su içinde kalması bitkinin köklerinin kalıcı çürü-
mesine neden olmaktadır. 

Çok net olarak havadaki yağmur olasılığı veya havanın ve 
toprağın çok nemli olması ürün verimini doğrudan etki-
leyen faktörlerin başında geldiğinden, su verme sıklığının 
denetimi aynı zamanda su tasarrufu veya faydalı sulama 
tekniği anlamına gelmektedir. Türkiye’de sadece kurak 
yaz sezonunda değil, geçiş mevsimlerinde de yerel veya 
bölgesel yağmurlar ile yoğun bir şekilde karşılaşılmakta-
dır. Bu nedenle, sulama gereksiniminin ilgili sulama alanı 
ile interaktif sulama gereksiniminin belirlenmesi temelin-
de bazı parametrelerin kullanılarak basit bir Excel temelli 
hesap metodu geliştirilmesi ve kullanılması otomasyon 
sisteminin sulama yapıp yapmamasına rahatlıkla karar 
verebilecek duruma getirir. Ayrıca damlama borularının 
toprak üzerinde olması veya toprak altında evaporasyona 
maruz kalmadan bitki köküne su vermesi durumlarında  
%60 evaporasyon kaybının tasarrufu, depolanması gere-
ken su miktarı ve sulamada kullanılan su harcamasının da 
denetim altına alınmasında faydalı olur.

Sulama temelli toprak bitki verimi etkileşimi için belirleyici 
durumların iklim parametreleri ile birleştirilerek otomas-
yon performansı yükseltilebilir (Şekil 10, 11, 12, 13, 14).

   
Şekil 10. Evapotranspirasyon Şekil 11. İnfiltrasyon/ Sızdırma Şekil 12. Toprak Doygunluğu
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Ürün yetiştirmek için toprak davranışı bitki kök derinliği 
ve mevsimsel yağmur miktarları ile sulama için yerel ara-
zide toprak derinliğine bağlı olarak ölçme ve meteorolo-
ji değerlerini aktif olarak izleyerek oluşturulacak, her bir 
tarla ürün bilgilerine göre benzer programların, makina 
diline dönüştürülerek, sulama bilgileri için kaynak oluş-
turmak gereklidir. 

Tablo 2’de örnek olarak verilen dosya, Amerika’da ger-
çek tarım arazinde bölgesel ürünler için  tarımsal sulama 
konusunda yapılmış ve mevcut durumda halen kullanıl-
maktadır. Temel olarak toprağın türüne göre verilmesi 
gereken su miktarı ile yaprak ve toprak üzerinden buhar-
laşan su ve toprak cinsine bağlı olarak suyun emilmeden 

  

Şekil 13. Toprak Su Tutma Kapasitesi    Şekil 14. Bitkinin Kalıcı Olarak Solması

Tablo 2. Toprak-Su Dengesi ve Sulama Miktarı [4]

 

Sulama Takvimi Kontrol Metodu Instructions İç  Linkler Dış Linkler Authors
North Dakota ET Tables, SI Units. #VALUE! NDAWN Disclaimer

Mahsul: Corn #VALUE! Web Soil Survey Revisions
Tarla Alanı: Smith's NE 29, Madison Twp, 2016 Mısır Ürün Büyüme Evresi: 3-May-09 #VALUE! Ver. 2.5

Değerler Toplamı
Tarih Günlük 

Maksimum 
Sıcaklık
(Tmax)

Bitki 
Ortaya 
Çıkışın

dan 
Önce 

Geçen 
Hafta 
Sayısı

ET Değerinin Kuru 
Toprak Stres 

Faktörüne Göre 
Düzenlenmiş Hali 

(Alfalfa)
(ET)

Etkili 
Yağmur 
Mktarı

(R)

Etkili 
Sulama 
Miktarı

(I)

Toprak 
Su 

Doyma 
Dengesi
(SWD)

Toprak-
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- oC - mm mm mm mm % % mm mm mm mm mm mm mm %
30-Apr-09 10 0 0,0 1,5 0,0 0% 0% 0,0 102 7,2 0,0 1,5 0,0 0,0 50%
1-May-09 12 0 0,0 0,3 0,0 0% 0,3 102 7,2 0,0 1,8 0,0 0,3 50%
2-May-09 18 0 0,0 2,8 0,0 0% 2,8 102 7,2 0,0 4,6 0,0 3,1 50%
3-May-09 10 1 0,3 0,0 0,3 4% 0,0 102 7,2 0,3 4,6 0,0 3,1 50%
4-May-09 5 1 0,0 0,0 0,3 3% 0,0 121 8,9 0,3 4,6 0,0 3,1 50%
5-May-09 17 1 0,5 0,0 0,8 8% 0,0 140 10,6 0,8 4,6 0,0 3,1 50%
6-May-09 23 1 0,8 0,0 1,6 13% 0,0 160 12,4 1,6 4,6 0,0 3,1 50%
7-May-09 25 1 0,8 1,0 1,4 10% 0,0 179 14,1 2,4 5,6 0,0 3,1 50%
8-May-09 22 1 0,8 2,5 0,0 0% 0,3 198 15,8 3,2 8,1 0,0 3,4 50%
9-May-09 18 1 0,5 0,0 0,5 3% 0,0 217 18,3 3,7 8,1 0,0 3,4 50%
10-May-09 12 2 0,5 0,0 1,0 5% 0,0 237 20,8 4,2 8,1 0,0 3,4 50%
11-May-09 13 2 0,5 0,0 1,5 6% 0,0 256 23,3 4,7 8,1 0,0 3,4 50%
12-May-09 16 2 0,8 0,0 2,3 9% 0,0 275 25,8 5,5 8,1 0,0 3,4 50%
13-May-09 10 2 0,5 1,3 1,5 5% 0,0 294 28,3 6,0 9,4 0,0 3,4 50%
14-May-09 15 2 0,5 0,0 2,0 6% 0,0 314 31,2 6,5 9,4 0,0 3,4 50%
15-May-09 15 2 0,5 0,0 2,5 7% 0,0 333 34,3 7,0 9,4 0,0 3,4 50%
16-May-09 25 2 1,0 0,0 3,5 9% 0,0 352 37,3 8,0 9,4 0,0 3,4 50%
17-May-09 22 3 1,5 0,0 5,0 12% 0,0 371 40,4 9,5 9,4 0,0 3,4 50%
18-May-09 24 3 1,5 1,3 5,2 12% 0,0 391 43,5 11,0 10,7 0,0 3,4 50%
19-May-09 22 3 1,5 0,0 6,7 14% 0,0 410 46,6 12,5 10,7 0,0 3,4 50%
20-May-09 14 3 0,8 0,0 7,5 15% 0,0 429 49,6 13,3 10,7 0,0 3,4 50%
21-May-09 16 3 1,3 0,0 8,8 17% 0,0 448 52,7 14,6 10,7 0,0 3,4 50%
22-May-09 23 3 1,5 0,0 10,3 18% 0,0 468 55,8 16,1 10,7 0,0 3,4 50%
23-May-09 32 3 2,0 0,0 12,3 21% 0,0 487 58,9 18,1 10,7 0,0 3,4 50%
24-May-09 23 4 2,3 4,6 10,0 16% 0,0 506 62,0 20,4 15,3 0,0 3,4 50%
25-May-09 22 4 2,3 0,0 12,3 19% 0,0 525 65,6 22,7 15,3 0,0 3,4 50%
26-May-09 25 4 2,3 0,0 14,6 21% 0,0 544 69,5 25,0 15,3 0,0 3,4 50%
27-May-09 30 4 2,8 32,0 0,0 0% 14,6 564 73,3 27,8 47,3 0,0 18,0 50%
28-May-09 31 4 2,8 0,0 2,8 4% 0,0 583 77,2 30,6 47,3 0,0 18,0 50%
29-May-09 21 4 1,5 1,0 3,3 4% 0,0 602 81,0 32,1 48,3 0,0 18,0 50%
30-May-09 22 4 2,3 0,0 5,6 7% 0,0 621 84,9 34,4 48,3 0,0 18,0 50%
31-May-09 21 5 2,0 0,0 7,6 9% 0,0 641 88,7 36,4 48,3 0,0 18,0 50%
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Bitki Türü Sulama Süresi Sıcak İklim Ilıman İklim Serin İklim

Çiçek 30 Dakika ila 1 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir

Küçük Ağaçlar ve Çalılar 1 ila 2 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 2-3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir

Orta Ağaçlar ve Çalılar 4 ila 6 Saat Her 2-3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir

Büyük Ağaçlar ve Çalılar 6 ila 8 Saat Her 2-3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir

Sebzeler 30 Dakika ila 1 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir

Üzüm 3 ila 6 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 3 Günde Bir Her 3-4 Günde Bir

Saksı ve Kaplar 10 ila 30 Dakika Her 1-2 Günde Bir Her 2 Günde Bir Her 3 Günde Bir

Tablo 3. Damla Yayıcılar ve Islatıcı Hortum Damlası Miktar ve Sulama Süresi

Tablo 4. Mikro Spreyler ve Jetler için Miktar ve Sulama Süresi

Bitki Türü Sulama Süresi Sıcak İklim Ilıman İklim Serin İklim

Çiçek Tarlaları ve Zemin Örtüsü 30 Dakika-  1 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 3 Günde Bir Her 4-6 Günde Bir

Küçük Ağaçlar ve Çalılar 1- 2 Saat Her 1-2 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir Her 5-6 Günde Bir

Orta Ağaçlar ve Çalılar 2- 3 Saat Her 2-3 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir Her 6-7 Günde Bir

Büyük Ağaçlar ve Çalılar 2- 5 Saat Her 2-3 Günde Bir Her 4-5 Günde Bir Her 5-7 Günde Bir

Seralar 5- 15 Dakika 2-4 kez/gün 2 kez/gün 1-2 kez/gün

16  MAD- (Management Alloved Depletion) İzin Verilen Su Tüketim Miktar Yönetimi

kaybedilmesini hesaplama yöntemi olup, mevcut elekt-
rotların ölçümlerini kullanarak su tutma süresi ve köklerin 
sudan yüksek verimlilikte faydalanmasını hedeflemekte-
dir. Örnek dosya içerisinde ayrıca çeşitli ürün cinslerinin 
temel yetişme özellikleri yanı sıra toplam su kayıp miktarı 
ve gün içerisinde sulama verimliliği denetimi de düzenli 
olarak yapılabilmektedir.

Ürün büyüme evresinde toplam su eksiklik oranı ve top-
lam toprak su doyma dengesi ürünün doğru sulama ya-
pıldığının denetimini sağlanmasına yardımcı olur. Burada 
dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi, kök bölge-
sinin de bitki geliştikçe derinleşmesidir, yani suyun daha 
derine işlemesi gerekliliğidir. 

Sabit sulama süreleri, özellikle otomasyon yok ise, sadece 

toprak üzerinde görülen ıslaklık, sulama konusunda tek 
bilgi kaynağı haline gelmektedir.

Kullanıcılar, ürünün kuraklık duyarlılığına bağlı olarak 
MAD16 değerini değiştirmek isteyebilir. Örneğin, Lunds-
trom ve Stegman (1988) [5] şunları belirtmektedir: "Or-
tak bir sulama planlama kılavuzu, toprak nem açığının 
kök bölgesindeki mevcut toprak nemi tutma kapasi-
tesinin yüzde 50'sini aşmasını önlemektir. Bu genel bir 
kılavuzdur ve mısır ve küçük tahıllar için geçerlidir. Bu-
nunla birlikte, sulama yönetimi teknikleri, ürünlere göre 
değişecektir. Örneğin, patateslerin, genellikle yüzde 35 
ila 40 oranında daha küçük bir izin verilen açık [MAD, bu 
bağlamda] kullanılarak programlanması gerekebilir. Ay-
çiçeği ve bazı yem bitkileri, genel yüzde 50 kılavuzundan 
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biraz daha yüksek bir açığa dayanabilir. Soya fasulyesi, 
genellikle mevsimin başlarında daha kuru bir toprağı 
veya daha yüksek bir açığı korumak için sulanır, bu ne-
denle vejetatif büyüme kısıtlanır. Çiçeklenme başlangı-
cında, en az yüzde 50 su açığını korumak için soya fasul-
yesi sulanmalıdır.” 

Toprak yapısına, ekilen bitki türlerine göre ve iklim böl-
gelerine göre sulama boru ve tasarım kriterleri ile sulama 
gereksinimi değişmektedir (Tablo 3), (Tablo 4). Bu kriter-
ler aynı zamanda boru çap belirleme ve damlatıcı türü-
nün de ne olması gerektiğine karar verirken belirleyici 
olmaktadır.

BTipik sulama sürelerinden görüleceği üzere buradaki ik-
lim bölgelerine göre sulama sıklığına dikkat edilirse, çok 
net olarak sulama verimliliğine bağlı olarak su depolama  
gereksinimi artmaktadır ve  pompalama için gereken 
enerjinin, güneş enerjisinden sağlanması ile de tasarruf 
etme kapasitesi net olarak anlaşılmaktadır.

5. SONUÇ 

Damla sulama sistemleri, enerji tasarrufu ve su tasarrufu 
temelli tarım arazilerinin yüksek verim alınacak ortam-
da endüstriyel ekim için tercih edilmesi gereken sulama 
yöntemidir. Sadece damla sulama sistemleri özelinde 
toprak altı sulama ile toprak üzeri sulama arasında bile 
suyun buharlaşması sonucu suyun faydalı kullanımında 
ciddi fark görülmesi, birçok tarımsal uygulama için özel-
likle su kıtlığı olan bölgelerde tercih edilmelidir. 

Damla sulama, düşük su basıncı ve küçük debiler ile bü-
yük alanları sulamayı olanaklı kılmaktadır. Yukarıda ba-
sitçe anlatılan sulama otomasyon sistemleri ile yalnızca 
zamanlayıcı ile sulama yerine, toprağın nem miktarını 
ölçen ve meteorolojik durumu da  izleyerek, yalnızca su 
tasarrufu değil ayrıca yüksek ürün verimliliği elde etmek 
de hedef olarak konulmalıdır. 

Örnekte verilmiş olan basit döngüsel hesap sayfa ve dos-

yası gibi bir uygulama ile eş zamanlı olarak toprak içeri-
sindeki nem, ıslaklık miktarı ve toprak direnci ölçümleri 
yetiştirilen ürünün gelişimine paralel olarak, su gereksini-
mini de hesaplamak olanağı  olabilecektir.   

Güneş enerji panel ve sistemler çeşitli güç değerleri için 
standartlaştırılarak, riskleri ortadan kaldıracak donanım-
da taşınabilir pompa, filtre ve otomasyon sistemlerini 
kapsayan paket üniteler oluşturulup tarım alanlarında 
kullanılmalıdır. Bu sistemlerin göreceli yüksek kurulum 
maliyeti devlet tarafından desteklenerek karşılanmalı ve 
kullanıcılar özendirilmelidir.  

Bu yazı bağlamında, tarımda bütünleşik çalışmanın öne-
mini anlamadan ürün verimi, sulama ve enerji tasarrufu 
ile ekolojik ve ekonomik tarım yapılmasının olası olmadı-
ğı çok açık şekilde görülmektedir. 

Tarım alanlarında endüstriyel üretim yapılabilmesi için de 
ülke enerji politikaları, teşvik ve bilgi kaynaklarının doğru 
nitelikte üniversitelerle ortak çalışma yapılarak her karış 
tarım alanının doğru planlanması gerekmektedir.
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