
 
 

 Uzun Tava Yöntemi: Genellikle sık ekilen 

hububat, yonca, ot ve benzeri bitkiler için 

kullanılır. Tesviye edilmiş araziler, birbirine 

paralel seddelerle ayrılırlar. Tarla başından 

saptırılan sulama suyu, iki sedde arasına 

yayılarak suyun arazi sonuna kadar akışı 

sağlanmaktadır. 

 

 
 

 Adi Tava (göllendirme) Sulama 

Yöntemi: Arazi eğiminin düz ve düze yakın 

olduğu ince bünyeli toprakların sulanmasında 

uygulanmaktadır. Sık aralıkla yetiştirilen 

bitkilerin özellikle çeltik ve meyve bahçelerinin 

sulanması yapılmaktadır. Bu yöntemde çok fazla 

su kullanılır. En ilkel sulama şeklidir. Genellikle 

tarla ziraatında uygulanır. 

 

 
 

Avantajları 

1. İlk tesis masrafı düşüktür, 

2. Birçok bitkide uygulanabilir, 

3. Yüksek debili sular kullanılabilir. 

 

Dezavantajları 

1. Mutlaka arazi tesviyesi gereklidir. 

2. Tava ve karık boyu uygun değilse 

erozyona neden olur. Sulama randımanı 

düşer. 

3. Aşırı su uygulaması drenaj sorunu yaratır. 

4. Sığ, taşlı eğimli tesviye gerektiren 

arazilerde uygulanmaz. 

5. Kaymak tabakası bağlayan ağır 

topraklarda çimlenme zorluğu ortaya 

çıkar. 

6. Suyun kıt olduğu yerlerde uygulanması 

zordur. Sulama maliyeti yüksek olur. 
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Yüzey Sulaması 
 

Tarımda sulama, bitkinin ihtiyaç duyduğu 

ve yağışlarla karşılanamayan suyun toprakta 

bitkinin kök bölgesine gereken yer ve zamanda 

verilmesidir. Sulamada esas ilke tarla başına 

kadar getirilmiş suyun, en az kayıpla bütün 

tarlaya üniform bir şekilde yayılmasıdır. 

Sulama konusunda pek çok sistem vardır. 

Bu sistemlerden sulamada birinin seçilmesi 

topoğrafyaya, tarlanın tesviyesinin düzgün olup 

olmamasına, yetiştirilen mahsulün cinsine, 

toprağın kimyasal ve fiziksel özelliklerine, 

sulama suyunun miktarına ve kalitesine, bölgenin 

rüzgâr, sıcaklık, oransal nem, yağış gibi iklim 

koşullarına bağlıdır. 

Tesviyeli arazilerde bütün sulama 

sistemleri uygulanabildiği halde tesviyesiz 

arazilerde yağmurlama sulama, hakim rüzgarı 

şiddetli bir bölgede yağmurlama sulama sistemi 

yerine ya damla sulama yada karık sulama daha 

uygun bir sulama sistemi tercih edilmelidir. 

 

İyi Bir Sulama İçin 

1. Uygun Sulama Zamanının Tespiti: 
Toprağın yapısı ve üzerindeki bitkinin gelişme 

evresine göre en uygun sulama zamanları tespit 

edilir. 

 

2. Verilecek Su Miktarının Tespiti: 
Bitkinin etkili kök derinliği, bitkinin yetişme 

dönemi, toprak yapısı, iklim durumu ve 

uygulanacak sulama yöntemine göre her 

sulamada toprağa verilecek su miktarı belirlenir. 

 

3. Uygun Sulama Yönteminin Tespiti: Su 

kaynağı ve sulama suyunun özellikleri, toprak 

özellikleri, arazinin topoğrafik yapısı, iklim 

özellikleri, bitki özellikleri, çiftçinin 

alışkanlıkları ve ekonomik durumuna göre 

sulama yöntemi belirlenir. 

 

Sulama Yöntemleri 

1) Yüzey Sulama Yöntemleri 

a- Salma Sulama Yöntemi 

b- Uzun Tava Sulama Yöntemi 

c- Adi Tava (göllendirme) Sulama yöntemi 

 

2) Yağmurlama Sulama Yöntemi 

 

 
 

3) Damla Sulama Yöntemi 

 

 

Yüzey Sulaması 

Bu tür sulama yöntemlerinde, bitkinin 

ihtiyaç duyduğu su miktarı ya tarlaların 

göllendirilerek zamanla kök bölgesinde sızmaya 

bırakılır ya da kök bölgesine sızıncaya kadar 

arazi yüzeyinden akması sağlanır. 

 

 Salma Sulama Yöntemi: Bu sulama 

yönteminde kaynağından tarla başına kadar 

getirilen su, serbest bir şekilde araziye salınır. 

Suyun tarla üzerinde ilerlemesi ve aynı zamanda 

da bitki kök bölgesinde birikmesi sağlanır. Su 

arazide yükseklik farkı ile ilerlediğinden belirli 

noktalarda göllenmesi ve yüksek yerlere ise 

suyun iletilememesi problemi görülecektir. 

 

 
 

Salma sulama yöntemi; topraktaki nem 

eksikliğine ya da nem fazlalığına duyarlı 

olmayan, kök boğazının ıslatılmasından 

kaynaklanan hastalıklara dayanıklı, sık ekilen ya 

da dikilen bitkilerin sulanmasında kullanılabilir. 

Randımanı en düşük yöntemdir. Bu yöntemle 

tarlanın her tarafını eşit olarak sulamak mümkün 

değildir. Tuzluluk ve drenaj probleminin 

görülmesi muhtemeldir. 

 


