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DAMLA SULAMA ZİNCİRİNİN HALKALARI 
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UNSURLAR 



DAMLA SULAMA SİSTEMİNİN 

UNSURLARI 



Damla Sulama Sisteminin Unsurları 
1. Su kaynağı 

2. Pompa Birimi (basınç kaynağı) 

3. Kontrol Birimi 

• Hidrosiklon filtre (kum ayıracı): 

• Kum-çakıl Filtre (gravel filtre, yosun filtre) 

• Gübreleme  Ekipmanı 

• Elek filtre (meç filtre)-disk filtre 

• Basınç regülatörü  

4. Ana Boru Hattı 

5. Manifold Boru Hattı (yan boru hattı) 

6. Lateral Boru Hatları (damla sulama borusu) 

7. Damlatıcılar 

8. Diğer araçlar (vana, manometre, debi ölçer yani su sayacı, 

suyun geri akışını önleyen araçlar, hava boşaltma araçları 

vb.) 

 



DAMLA SULAMA SİSTEMİ 





 



TOPRAKALTI 

DAMLA 

SULAMA 

(TAD) 



Toprak alı damla sulama sistem unsurları 

 

GÜBRE
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POMPA
BİRİMİ
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KONTROL
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ENJEKSİYON
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SU
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SİSTEMİ

BASINÇ
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ANA BORU HATTI
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HAVA BOŞALTMA
ARACI

MANİFOLD BORU HATTI

LATERAL BORU HATLARI

KONTROL VANALARI KONTROL VANALARI

MANOMETRE VE
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SU AKIŞ YÖNÜ

YIKAMA
MANİFOLDU



TOPRAKALTI 
DAMLA SULAMA 



Toprakta nem dağılımı  
(toprakaltındaki ve yüzeydeki damlatıcı için) 



SU 

KAYNAĞI 



Su kaynakları ve kirlilik 

durumu 

Yer altı su kaynakları Yer üstü su 

kaynakları 

Su Kaynağı 

 

Derin kuyular 

Kaynaklar 

Artezyenler 

Keson kuyular 

Akarsular (dereler, 

nehirler ) 

Göller 

Sulama kanalları 

Tahliye kanalları 

Kirlilik durumu 

 

Kum, silt 

Kalsiyum Karbonat  

Demir (Fe)  

Manganez (Mn) 

Organik maddeler 

Yosunlar 

Bakteriler 



Su kaynağı ve sulama suyu kalitesi 
• Su kaynağının debisi, yüksekliği ve kalitesi önemli 

• Yükseklik farkı(sulanacak alan ile su kaynağı arasındaki) yeterli ise 

motopompa gerek kalmaz, yerçekimi etkisi ile damla sulama 

çalılştırılabilir 

• Sulama suyunun kaynağı (kanal, kanalet, baraj, göl, çakma kuyu, 

sondaj, havuz vb.) ve kirlilik düzeyi filtre seçimi açısından önemli 

• Su örneği alınarak analiz yaptırılmalı 

• Üçüncü sınıf tuzlu sular (T3) damla sulama yöntemi ile kullanılabilir 

• Su fazla miktarda kum, çökelti , tortu veya yüzücü cisim içermemeli 

• Fazla miktarda kalsiyum ve magnezyum bileşikleri ile demir 

bileşikleri içeren sular damla sulama yöntemi için uygun değil 

• Su kaynağı sondaj ise statik ve dinamik su seviyesi, dalgıç 

pompanın teknik özellikleri (gücü, debisi, basma yüksekliği) 

• Yüzey su kaynakları kullanılacaksa elektrikli, dizel veya benzinli 

motopomplar kullanılabilir, sabit veya seyyar olabilir 



POMPA BİRİMİ 
(BASINÇ KAYNAĞI) 



Su Kaynağı Basıncı 

http://www.akplastik.com.tr/ziraat_makro_sifonlar.asp


Su yükü : Durağan veya hareket halindeki suda, referans alınan nokta ile 

su yüzeyi arasındaki mesafe, yani suyun derinliği/yüksekliğidir. 

Basınç: Durağan veya hareket halindeki suda, suyun bulunduğu yerin 

tabanına yaptığı yük etkisidir. Genel anlamda ise, birim alana düşen ağırlık 

(yük)’tır.  g/cm2 veya kg/cm2 ile gösterilir.  

 

1 atm = 1033 g/cm2, 

10 mSS ≈ 1 atm  



GAP-TEYAP Demo Alanı 



Su kaynağı basıncı 
• Yükseklik farkı bilinmeli (yükseklik farkı damlatıcı işletme 

basıncını ve sistemdeki yük kayıplarını karşılayacak düzeyde ise 
motopompa gerek kalmaz 

– Bu durumda düşük basınçlı damlatıcılar seçilir, yük kayıplarını 
minimize edecek şekilde tasarım yapılır, örneğin boru çapları 
fazla seçilirse yük kayıpları azalır, ilk yatırım masrafı artar 

• Sulama suyu toplu basınçlı sistemden (hidranttan) alınıyorsa, 
almaç debisi ve çalışma basıncı bilinmeli 

• Yükseklik farkı yetersizse veya su kuyudan alınıyorsa, damla 
sulama için gerekli basınç pompa birimi ile sağlanmalı 

• Su kaynağının tipine bağlı olarak santrifüj, derin kuyu yada 
dalgıç tipi pompalardan biri kullanılabilir.  

• Pompanın elektrik motoru ile çalıştırılması tercih edilir. 



Hidrantlar tek çıkışlı ise 

hidrantın ucuna ahtapot 

adı verilen çok kollu bir 

parça eklenerek birkaç 

çiftçinin aynı anda su 

alması sağlanabilir. 

GÖVDE

ALMAÇ

HİDRANT

GÖVDESİ

ALMAÇ

BASINÇLI

BORU HATTI

BETON

RÖGAR

Hidrant 



Hidrant 
• Toplu basınçlı sulama sistemlerinde, basınçlı boru ağı üzerine 

yerleştirilen ve tarım işletmelerindeki bireysel yağmurlama ya da 
damla sulama sistemlerine su alınan araçlara hidrant adı 
verilmektedir.  

• Bir hidrant, gövde ve gövde üzerine yerleştirilen almaçlardan 
oluşur.  

• Basınçlı borularda hidranta giriş basıncının 30-40 m alınması 
gerekmektedir. 

• Bir hidrant üzerinde 1, 2, 3 ya da 4 almaç olabilir. Bu durumda, her 
tarım işletmesine bir almaç ayrılır ve çiftçi, kendine ayrılan 
almaçtan yararlanarak sulama yapar. 

 



Pompa birimi 



POMPA BİRİMİ 
• Pompa suya basınç kazandırır, boru hattında iletimini sağlar 

• İhtiyaçtan büyük pompa kullanmak sistem maliyetini artırır, 
elektrik tüketiminin fazla olmasına neden olur. 

• Kanal, akarsu ve yüzlek kuyulardan yararlanıldığında, yatay 
milli santrifüj tipi pompalar 

• Derin kuyulardan yararlanıldığında derin kuyu pompaları ya 
da dalgıç tipi pompalar kullanılır 

• EMME BORUSU; Emme haznesiyle tulumba girişi arasındaki 
borudur.  

• DİP KLAPESİ VE SÜZGEÇ; Emme borusunun girişinde tek 
taraflı akış sağlayan yani tulumba dururken tulumba 
içindeki ve emme borusundaki suyun geri boşaltılmasına 
engel olan bir klape mevcuttur. Genel olarak bu klape bir 
süzgeç içerisine konmuştur. 

 



SANTRİFUJ POMPA 

Bir gövde içinde yer alan kanatlı bir pervanede (Çark) 
oluşan bu pompalarda sıvı, bir girişten çarkın ortasına 
iletilir. Basınç, sıvının çarkla döndürülmesiyle elde edilir 
• Düşük basınçta bol akışkan basabilirler. 

• Verimleri pistonlu pompalardan düşüktür. 

• Emme yetenekleri yoktur.  

• Havasının herzaman  

     alınması gerekir. 

• Az yer kaplar. 

 



PİSTONLU POMPA 
• İleri geri hareket eden bir piston vasıtasıyla, ileri doğru sıvı 

ancak kesik kesik hareket ettirilir. 

• Bu pompalar yatık veya dik olarak çalışır  

• Genelde az miktarda akışkanı yüksek basınçlarda basarlar. 

• Emme yetenekleri yüksektir,vakum oluştururlar. 

• Kapasiteleri: 300-400 t/saat  

• Dıscharge kapalı iken asla çalıştırılmazlar. 

 



YATAY MİLLİ SANTRİFÜJ POMPA 



DİP KLAPESİ 

Pompa biriminde emme borusunun dibinde kullanılan ve pompanın 

herhangi bir nedenle durması halinde emme hattındaki suyun 

boşalmasını önlemek ve bir sonraki çalıştırmada pompayı çalışabilir 

konumda tutmak için kullanılır. 



KADEMELİ 
POMPA 

DERİN 
KUYU 

POMPASI 



DALGIÇ POMPA 
 



KONTROL 
BİRİMİ 



Kontrol birimi unsurları 
Pompadan

HİDROSİKLON KUM-ÇAKIL

FİLTRE TANKI

GÜBRE

TANKI

ELEK

FİLTRE

Ana boru

hattına

BASINÇ

REGÜLATÖRÜ

GÜBRELEME 
ÜNİTESİ 



KONTROL BİRİMİ 
• Damla sulamada, suyun çok iyi süzüldükten sonra sisteme 

verilmesi gerekir. Aksi durumda damlatıcıların tıkanması 
sorunuyla karşılaşılır. Bu işlem kontrol biriminde yapılır.  

• Kontrol biriminde ayrıca, sisteme verilecek sulama 
suyunun basınç ve miktarı denetlenir ve bitki besin 
maddeleri sulama suyuna karıştırılır.  

• Kontrol birimi genellikle ana boru hattının başlangıcına 
kurulur.  

• Çok hızlı su geçişlerinde suyun filtrasyonu mümkün 
olmadığı için sistem debisine uygun çapta ve sayıda 
kontrol üniteleri seçilmelidir. 

• Bazı sistemlerde çalışma zamanları ve filtreleme  
otomatik olarak kontrol edilebilir. 



KONTROL BİRİMİ UNSURLARI 
• Hidrosiklon, 

• Kum-çakıl filtre tankı,  

• Gübreleme Ünitesi, 

• Elek filtre,  

• Basınç regülatörü (Basınç düzenleyiciler ) 

• Su ölçüm araçları (Su sayaçları ) 

• Basınç göstergeleri (Manometreler ) 

• Vanalar  

• Vantuz  

• Diğer malzemeler 

 



Kontrol biriminin yeri: 

       Su kaynağı (kuyu) parsele yakın ise motopomptan sonra olabilir. 

       Su kaynağı araziye çok uzaksa parsel yakınında olmalı. 

        

KONTROL 

BİRİMİ 

KONTROL BİRİMİ YERİ 



FİLTRELER 

ARENA DISCOS MALLA HIDROCICLÓN KUM-ÇAKIL 
(GRAVEL) 

HİDROSİKLON     MATCH         DİSK 



FİLTRELER 
• Filtrasyon: katı maddelerin tutulması 

1. Hidrosiklon filtre (kum ayıracı): İri-ağır parçalar tutulur 

2. Kum-çakıl filtre tankı (gravel filtre, yosun filtre): mil, kil, pas,   
yosun, ot, çöp, yaprak, tohum, böcek vb.) tutulur 

3. Elek filtre (meç filtre)-disk filtre: çok küçük parçalar ve 
gübrenin erimeyen kısımları süzülür 

ARENA DISCOS MALLA HIDROCICLÓN HİDROSİKLON KUM-ÇAKIL     MATCH         DİSK 



Filtre seçimi yaparken ! 

• Su kaynağı cinsi (yer altı-yer üstü) 

• Su kaynağı kapasitesi, pompa kapasitesi (10 
M3/h -1000 M3/h) 

• Kirlilik derecesi (eski kuyu-yeni kuyuda farklı) 

• Kullanım durumu (sabit – taşınabilir) 

• İşletme durumu ( manuel – otomatik ) 

 

                                  dikkate alınmalıdır. 

 



HİDROSİKLON 



Hidrosiklon çalışma prensibi 

SU

GİRİŞİ

TEMİZ SU

ÇIKIŞI

KUMUN

BİRİKTİĞİ

HAZNE

DRENAJ

VANASI



HİDROSİKLON 
• Suda bulunabilecek sudan daha ağır parçacıkları (kum, silt 

vb.) santrifüj etkisiyle sudan ayıran araçtır.  

• Su hidrosiklonun üst kısmından çepere doğru girer ve çeper 
boyunca aşağıya doğru dönerek iner.  

• Daha sonra su ortadan yukarıya doğru yükselir ve kum 
parçacıkları ağır olduğundan tabanda kalır.  

• Kumdan arınan su hidrosiklonun üzerinden sisteme verilir.  

• Hidrosiklon çıkışında en üst noktaya, havayı boşaltmak 
amacıyla bir hava boşaltma aracı (vantuz) yerleştirilir. 

• Tabanda biriken kum, belirli aralıklarla, sulama sırasında 
haznedeki drenaj vanası açılarak, sulama yapılmadığında ise 
haznenin kapağı açılarak temizlenir.  

 



HİDROSİKLON 



GAP-TEYAP Nar Demo Alanı 



Otomatik Hidrosiklon çalışma prensibi Simülasyon izle 

HİDROSİKLON 

animasyon ve tanıtım videoları/hidrosiklon 2.avi
animasyon ve tanıtım videoları/hidrosiklon 2.avi


 



 



KUM-ÇAKIL 
FİLTRE 



KUM-ÇAKIL (GRAVEL) 

FİLTRE 



GAP TEYAP Silajlık Mısır Demonstrasyon 



GAP-TEYAP Demonstrasyon alanlarından 



KUM-ÇAKIL (GRAVEL) FİLTRE (GAP-TEYAP DEMONSTRASYON ALANLARI) 



ARMAŞ 
FİLTRE 



Yıkama 

• Kum-çakıl, filtre tankında ayrıca suyun alttan girişini ve üstteki vanadan çıkışını 
sağlayan geri yıkama borusu bulunur.  

• Yıkama yapılacağında, giriş ve çıkış boruları üzerindeki vanalar kapatılır. Geri 
yıkama borusundaki vana ile tankın üst yan kısmındaki drenaj vanası ve gerekirse 
üst kapak açılır.  

• Sisteme su verilir, su alttan girerek kum-çakıl katmanı boyunca yukarıya doğru 
yükselir ve drenaj vanasından ya da üstten dışarıya boşalır. Bu sırada, tank 
içerisindeki sediment ve yüzücü cisimler dışarı atılır.  

• Ancak, yıkama suyunun debisi yüksek olmamalıdır. Aksi durumda, tank 
içerisindeki kum-çakılın da dışarı taşınması sorunu ile karşılaşılabilir. Tanka alttan 
verilecek su miktarı, yıkama borusunun vanası ayarlanarak saptanır. 

çıkış 

h 

giriş 

çıkış 

Yıkama 
giriş 



GAP TEYAP 
Demonstrasyon 
Alanları Gravel 

Filtre Ters Yıkama 



KUM-ÇAKIL FİLTRE 
(yosun filtre) 

• Sulama suyunda bulunabilecek tortu ve yüzücü cisimler tutulur.  

• Kirli su tanka üstten girer, kum ve çakıl katmanlarından geçtikten 
sonra temiz su tankın altından çıkar.  

• Bu arada tortu ve yüzücü cisimler genellikle üst kesimde tutulur.  

• Tankın tabanında, etrafı elek filtre ile sarılmış delikli boru bulunur. 
Burada amaç, tanktan su ile birlikte kumun çıkışını engellemektir.  

• Yıkama sıklığı, suda bulunan sediment ve yüzücü cisim miktarına 
bağlıdır.  

• Yıkama işlemi, giriş ve çıkış boruları üzerine yerleştirilen 
manometrelerdeki basınç farklılığı 0.3 – 0.5 bar olduğunda ya da 
deneyimle saptanan belirli aralıklarla yapılır.  

 



Gravel filtre ters yıkama simülasyon izle 

GRAVEL 

animasyon ve tanıtım videoları/gravel filtration.mpg


Hidrosiklon+Gravel+Meç filtre kombinasyonu ters yıkama simülasyon izle 

KOMPLİKE 

animasyon ve tanıtım videoları/gravel filter.avi








ELEK-DİSK 
FİLTRE 



MEÇ (ELEK) FİLTRE 

DİSK FİLTRE 



ELEK-DİSK FİLTRE 

• Elek filtre ile, kum-çakıl filtre tankında süzülemeyen sediment ve gübre tankından 
gelebilecek gübre parçacıkları tutulur.  

• Kontrol birimine, gübre tankından sonra elek filtre yerleştirilir.  

• Filtre genellikle silindir biçimindedir.  

• Tek yada iç içe geçmiş iki filtreden oluşabilir.  

• Elek filtrelerin 80-200 mesh arasında olması önerilmektedir. 

• Mesh 1 inç elek uzunluğundaki delik sayısıdır.  

•  Damla sulama sisteminde, bir işletme biriminin hizmet ettiği alan büyükse, kontrol 
birimine yerleştirilecek elek filtreler dışında, her manifold boru hattı başlangıcına 
küçük kapasiteli bir elek filtrenin konması, son derece yararlı olur.  

• Bu koşulda, gübre tanklarının kontrol birimi yerine, manifold boru hatlarının girişine 
ve elek filtre öncesine yerleştirilmesi, daha etkin bir gübreleme yapılmasını sağlar. 

• Elek filtreye kadar bağlantı elemanları genellikle galvanizdir. Ancak, elek filtreden 
sonra, paslanma riski olmayan sert plastik bağlantı elemanları kullanılır.  



Düşey yerleştirilen metal 
gövdeli elek filtre kesiti 

80-200 

MESH

ELEK

GİRİŞ

ÇIKIŞ

TANK

DRENAJ

VANASI

KAPAK

MANOMETRE



 



 



 



 



 



DİSK 

FİLTRE 

ELEK 

FİLTRE 



MEÇ (ELEK) FİLTRE 

DİSK-MEÇ (ELEK) FİLTRE TEMİZLİĞİ 

DİSK FİLTRE 



Meç-Disk Filtre temizliği 
• Elek filtreden önce ve sonra manometre olmalıdır 

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

• Genellikle, bu manometrelerdeki basınç farklılığı 2 m kadar olduğunda, elek 
filtre yıkanarak temizlenir.  

• Elek filtrenin temizlenmesi işlemi sık aralıkla, en azından, her sulamadan sonra 
yapılması önerilmektedir.  

• Elek filtrenin, sulama sırasında bile temizlenmesi söz konusu olabilir.  

• Sulama sonrasındaki temizlemede, elek filtre sökülür, temiz su ile yıkanır ve 
tekrar yerine takılır.  

• Bu amaçla, kum-çakıl filtreden sonra ana boru üzerine bir su alma musluğunun 
konmasında yarar vardır.  

• Sulama sırasında temizleme için ise, filtre tankı üzerindeki drenaj vanası açılır ve 
kirli su dışarıya verilir. 

 



Otomatik disk-elek 
filtreler 

 



Otomatik disk-elek filtrelerin çalışması Simülasyon izle 

OTOMATİK FİLTRE 

animasyon ve tanıtım videoları/EBS.avi


Otomatik disk-elek filtrelerin 
çalışması Similasyon izle 

FİLTRE 

animasyon ve tanıtım videoları/OTOMATİK FİLTRE.avi


GAP TEYAP Demonstrasyon Alanı (Tam Otomatik Gravel + disk-elek filtreler) 



Otomatik disk-elek filtreler 
• Uygulamada yarı otomatik ve otomatik filtreler de 

kullanılmaktadır.  

• Yarı otomatik filtreler çoğunlukla, ana boruya yatay doğrultuda 
yerleştirilir ve sulama sırasında filtre gövdesi elle geriye doğru 
çekilerek kirli su dışarıya atılır.  

• Otomatik filtrelerde ise, manometreler arasındaki basınç 
farklılığı ayarlanan değeri geçtiğinde, tank üzerindeki drenaj 
vanası otomatik olarak açılır ve filtre yıkanır. 

• Suyun kendi basıncıyla veya elektrikle çalışan tam otomatik 
filtreler mevcuttur. 

• Belirli zaman aralıklarında çalışan zaman ayarlı otomatik filtreler 
mevcuttur. 

 



SU KAYNAKLARINA 
GÖRE KULLANILACAK 

FİLTRE GRUPLARI 



YERALTI SU KAYNAKLARINDA 

KULLANILABİLECEK FİLTRE TİPLERİ 

DÜŞÜK DÜZEYDE  

KİRLİLİK 

• Hidrosiklon 

• Disk filtre 

 

YÜKSEK DÜZEYDE 

KİRLİLİK 

• Çökeltme havuzu 

• Hidrosiklon 

• Gravel filtre 

• Disk filtre 



• Gravel filtre (kum-çakıl filtre) 

• disk filtre (meç filtre) 

YERÜSTÜ SU 

KAYNAKLARINDA 

KULLANILABİLECEK 

FİLTRE TİPLERİ 



SU ÇOK KİRLİYSE: 

OTOMATİK 

FİLTRELER 

TAŞINABİLİR OTOMATİK 

FİLTRELER 



Yer altı su kaynakları 
(kullanılabilecek filtrasyon tipi) 



KEMİGASYON 



Kemigasyon  
• Geniş anlamda tarımsal kimyasal maddelerin sulama suyu ile bitki kök 

bölgesine veya sulanan alana verilmesi “kemigasyon” genel adıyla 
anılmaktadır.  

• Kemigasyon işlemi, aynı zamanda, sulama sistemlerinin kimi ögelerinin 
temizlenmesi veya suyun iyileştirilmesi amacıyla kullanılan klor, asit, veya 
diğer kimyasalların verilmesi işlemini de kapsar.  

• Kimyasalın türüne göre özel isimler almıştır: 

– Fertigasyon, bitki besin elementlerinin-gübrelerin, 

– Fungigasyon, mantar öldürücülerinin (fungisit), 

– İnsektigasyon, böcek öldürücülerinin (insektisit),  

– Herbigasyon, yabancı ot öldürücülerinin (herbisit) sulama suyu ile 
birlikte uygulandığını göstermek için kullanılır 

• Damla sulama sistemleriyle kimyasalların veya gübrelerin uygulanması, 
tıkanmalara veya aşınmaya neden olmamalıdır.  

 



Fertigasyon donanımları 
Fertigasyona ilişkin donanımlar çalışma şekline göre 
ikiye ayrılabilir 

• Pompadan vakum etkisi ile çalışan sistemler 

• Basınca dayalı sistemler 

– Kapalı gübre tankları (by-pass bağlantı),  

– Venturi parçası ve açık bir gübre tankı 

• Doğrudan bağlantı 

• By-pass bağlantı  

• Pompalar (fertigasyon pompaları) 

 





Gübre tankı 



Gübre tankı 
• Damla sulama sistemlerinde bitki besin maddeleri sulama suyuna 

karıştırılarak uygulanır. Bu amaçla sıvı gübre kullanılır.  

• Sulanacak alanın büyüklüğüne göre hesaplanan sıvı gübre miktarı, 
kontrol birimindeki gübre tankının içerisine konur.  

• Gübre tankı ana boruya üzerinde vanalar bulunan hortumlarla iki 
noktadan bağlanır. Biri gübre tankına su girişi, diğeri ise su çıkışı 
içindir.  

• Gübre tankında, giriş borusu tank tabanına kadar devam eder. Çıkış 
borusu ise, tankın hemen üst kısmından başlar.  

• Çıkış borusunun en üst noktasına, bir hava boşaltma aracı 
yerleştirilir.  

• Bu arada, ana boru üzerinde, gübre tankına giriş noktasından önce 
bir çek valf konur.  Böylece,  suya karışan gübrenin su kaynağına 
doğru yönlenmesi önlenir.  

 

 



GÜBRE TANKI 



Gübre tankının bypass yöntemi ile sulama 
sistemine bağlantı biçimi 

– Gübreleme süresince 
doz eşit değildir, doz 
uygulama sonuna doğru 
azalır, 

– Çözeltideki gübre 
konsantrasyonunun 
kontrolü sınırlıdır, 

– Hafif bünyeli topraklar ve 
topraksız yetiştiricilik için 
uygun değildir, 

– Otomasyona uygun 
değildir. 

 



Gübre uygulaması 

• Ana boru üzerinde, giriş noktasının öncesinde ve çıkış 
noktasının sonrasında birer manometre bulunmalıdır.  

• Ana boru üzerine ayrıca, değinilen iki nokta arasında 
basınç farklılığı yaratmak amacıyla bir vana daha 
yerleştirilir.  

• Gübre uygulanacağı zaman ana boru üzerindeki vana 
kısmen kapatılır, gübre tankı giriş ve çıkış vanaları açılır. 
Böylece, ana borudaki suyun bir kısmı gübre tankına 
girer, sıvı gübre ile karışır ve tekrar ana boruya döner. 

 



Gübre uygulama süresi 

• Damla sulamada, gübre uygulama süresi, sulama 
süresinin % 75-80’i kadar olmalıdır.  

• Arta kalan sürede ise, damlatıcı akış yolunda 
kalabilecek gübrenin sulama suyu ile dışarıya 
yıkanması sağlanır. Bunun nedeni, sulamadan sonra 
damlatıcı içinde gübre eriyiği kalırsa kimyasal madde 
birikimine ve damlatıcının kısmen tıkanmasına 
neden olabilmesidir.  

• Kısa sürede gübre uygulaması alanın tamamında eş 
düzeyde gübre dağıtımını olumsuz yönde 
etkileyebilir 





Venturi Sistemleri 

En Az 5 Venturi Boyu 



Venturi Sistemleri 

• Venturi prensibine göre çalışır.  

• Akış kesit alanındaki bir daralma, suyun hızını artırmakta ve basınç 
farklılığına; anılan durum, açık bir depodan çözeltinin sulama suyu 
içerisine emilmesine neden olmaktadır  

• Akım hızı, vanalarla denetlenebilmektedir.  

• Oldukça basit, uygulanabilir ve ucuz bir sistemdir 

•  Ancak, bazı kısıtları bulunmaktadır. Venturi kesit alanındaki basınç 
kayıpları oldukça yüksektir, işletme basıncının yaklaşık 1/3 
dolaylarındadır. 

• Yüksek basınç gerektirir. 



İçten geçik (in-line) venturi sistemi 
• Bu sistemde aygıt ana boru üzerine doğrudan takılır.  

• İçerisinde eriyiğin bulunduğu bir kaptaki almaç aracılığıyla emiş yapılır. 

• Küçük debili ve basınç düşmelerinin sorun olmadığı sistemlerde tercih edilir. 

 

EN AZ 5 VENTURİ BOYU 



By-pass Venturi 
sistemi 

• Bu sistemde 
Venturi girişinden 
hemen önce, bir 
çekvalf 
kullanılmaktadır 

• Venturi iki kolla 
ana su borusuna 
bağlanır, çıkışına 
selenoid veya 
hidrolik olarak 
çalışan kapalı bir 
vana (yeterli 
basınçta açılan) 
yerleştirilir.  

 





Fertigasyon pompaları  
• Hidrolik pompalar: 

Suyun kendi gücü 
ile çalışan 
pompalar  

 

 

 

• Santrifüj pompalar 
(dozlayıcı pompa 
sistemleri): bir 
motor ve pompa 
bölümlerinden 
oluşur  



KİMYASAL UYGULAMA ELEMANLARI 

• ENJEKSİYON POMPALARI 

 



KONTROL 
BİRİMİ 
SETLERİ 





 



 



 



 







Kollektör filtreler  
(çoklu filtre düzenleri) 

• Bir filtrenin kapasitesi yetmezse, bir boru 
üzerine seri olarak yeterli sayıda filtreler 
bağlanır ve yüksek kapasiteli bir filtre grubu 
elde edilir, bu sisteme kollektör adı verilir 



 



 



 



 



 



Isparta-Eğirdir-Eyüpler (toplu damla sulama Kontrol Ünitesi) 



Isparta-Gelendost-Akdağ Köyü (toplu damla sulama Kontrol Ünitesi) 



Isparta-Gelendost-Akdağ Köyü (toplu damla sulama Kontrol Ünitesi) 



Isparta-Gelendost-Akdağ Köyü (toplu damla sulama Kontrol Ünitesi) 



Isparta-Gelendost-Akdağ Köyü (toplu damla sulama Kontrol Ünitesi) 



Isparta-Gelendost-Akdağ Köyü (toplu damla) 



BASINÇ 
REGÜLATÖRLERİ 



Basınç Regülatörü 



Basınç Regülatörü Simülasyon 

REGÜLATÖR 

animasyon ve tanıtım videoları/BASINÇ REGÜLATÖRLÜ VANA.avi


Basınç regülatörü 

• Kontrol birimine elek filtreden sonra, suyun boru hattında sabit 
basınç altında verilmesini sağlamak için bir basınç regülatörü 
yerleştirilir.  

• Basınç regülatörleri bazen manifold boru hattı girişine de 
yerleştirilebilir.  

• Manifold girişleri arasında basınç farklılığının, işletme basıncının % 
20’sini aşması durumunda, her manifold boru hattı girişine basınç 
regülatörü koymak gerekir.  

• Bu durum, eğimin yüksek olduğu ya da işleme biriminin büyük 
olduğu koşulda oluşur. 

• Basınç regülatörleri, yüksek basıncı istenen değere düşürürler.  

• Uygulamada, değişik tip ve özellikte basınç regülatörü 
üretilmektedir. 



SU SAYAÇLARI 
OTOMATİK 
DEBİ ÖLÇER 

VANA 



Su sayacı 

• Su sayacı sisteme uygulanan su miktarının 
ölçülmesinde kullanılır. 

• Sayaç ile birim zamanda sistemden geçen 
su miktarı izlenerek , sistemin bütün olarak 
kontrol edilmesi mümkündür. 



MANOMETRELER 



Manometre (basınçölçer) 

• Basınçlı boru hatlarında ve çeşitli unsurlarda basıncın 
ölçülmesinde kullanılır.  

• Filtrelerde giriş ve çıkış manometreleri arasındaki basınç 
farklılıklarından filtrelerin tıkanma derecesi saptanır ve 
gerekli zamanlarda filtreler temizlenir. 



VANALAR 



Vanalar 



Vanalar 

• Anahat üzerine bağlanır, laterallere su geçişini sağlar ve sistemin açılıp 
kapanmasında görev alır.  

• Manuel sistemlerde sadece küresel vanalar kullanılırken otomatik sistemlerde 
hem küresel hem de selenoid vanalar kullanılır.  

• Ayrıca hat üzerinde birçok vana kullanılabilir örneğin basınç düşürücü vanalar, 
hat kesme vanaları vb.  

• Vanalar farklı amaçlar için kullanılabilir.  

• Selenoid vanalar 1’’, 1/2”, 2” çaplarında üretilmektedir.  

• Selenoid vanalar üzerinde bulunan bobin sayesinde kontrol ünitesinden gelen 
sinyali diyaframa ileterek sistemin açılıp kapanmasında görev alır.  

• Bobin 24 AC 9 volt değerlerindedir.  

• İçerisinde bulunan mıknatısın gelen sinyalle aşağı yukarı hareket etmesi ile 
çalışır 



Vana çeşitleri 

• açma-kapama,  

• basınç ve akış düzenleme 

• hava çıkış,  

• vakum ve  

• basınç önleme vanaları 



OTOMATİK 
DEBİ ÖLÇER 

VANA 

OTOMATİK KONTROL 

VANASI 



Selonoid Kontrol Vanası Simülasyon 

SELENOİD 

animasyon ve tanıtım videoları/SELENOID VANA.avi


Ters Yıkama Vanası Simülasyon 

TERS YIKAMA VANASI 

animasyon ve tanıtım videoları/TERS YIKAMA VANASI back flush valve.avi


SELENOİD 

VANA 

KÜRESEL 

VANA  

VANA 

KUTUSU 

GERİ TEPME 

VANASI 



SÜRGÜLÜ VANALAR  

DİSKLİ 

VANALAR 



KELEBEK 
VANA 

KÜRESEL VANA 



SALLANMALI TİP GERİ 
TEPME VANASI 

PARALEL 

HAREKETLİ YAYLI 

GERİ TEPME VANASI 

http://images.google.com.tr/imgres?imgurl=http://www.ozsuhas.com/images/cekvalf.jpg&imgrefurl=http://www.ozsuhas.com/cekvalf.htm&usg=__WKqt_4jlO2y4zIo-kOmCsUwJvi4=&h=320&w=400&sz=12&hl=tr&start=23&um=1&tbnid=xZUpls4qEyQwDM:&tbnh=99&tbnw=124&prev=/images?q=%C3%A7ekvalf&ndsp=20&hl=tr&rlz=1T4GGLD_enTR311TR311&sa=N&start=20&um=1


Geriye akışı önleme vanası  
(geri tepme vanası, tek yönlü vana, çek valf) 

• Bir sulama sisteminde akışın karşı doğrultuda, su kaynağına doğru akmasına 
geriye akış veya şok dalgaları denir.  

• Geriye akış, genellikle, sulama sisteminde zararlanma ve su kaynağında 
bulaşmayla sonuçlanabilen pompa, boru veya vana bozulmalarına neden 
olmaktadır.  

• Su kaynağının hemen mansabına yerleştirilen geri tepme ekipmanı, geriye akışı 
önleyerek sisteme kimyasalların verildiği anlarda su kaynağını olası bir bulaşmaya 
karşı koruma işlevini görür.  

• Pompanın hemen çıkışına yerleştirilir, sistem herhangi bir nedenle durduğunda 
suyun geri dönüşünü engeller ve pompa biriminin zarar görmesini önler. 

• Değinilen ekipman içerisinde tek veya bir seri halinde kullanılan geri tepme 
vanaları veya tek yönlü vanalar (check valve) yer alır.  

• Değinilen vanalar, sistemin durduğu anlarda akışın geri dönmesini önlediği gibi, 
büyük sistemlerde meydana gelen şok dalgalarının pompa ve denetim birimine 
zarar vermesini de engeller.  



Hava boşaltma (tahliye) vanaları 
(vantuz) 

• Hava boşaltma vanaları sistemin uygun yerlerine 
takılmalıdır.  

• Sistem içerisinde oluşacak hava ceplerinin 
boşaltılması için kullanılırlar.  

HAVA 

BOŞALTMA 

ARACI 



VANTUZ 
• Basınçlı şebekelerde hatlarda oluşacak 

havanın emniyetli bir şekilde tahliyesi 
için vantuz yerleştirilmelidir. 

• Yaklaşık olarak 500-600 m de bir 
vantuz olmalıdır. 

Boru sonu vantuz 



VAKUM 
ETKİSİ 



VAKUM ETKİSİ 



 

Kontrol Ünitesinde Kullanılacak EK PARÇALAR 



 

Kontrol Ünitesinde Kullanılacak EK PARÇALAR 



Kontrol Ünitesinde Kullanılacak EK PARÇALAR 



Kontrol Ünitesinde 

Kullanılacak EK PARÇALAR 



 

Kontrol Ünitesinde 

Kullanılacak EK 

PARÇALAR 



 

Kontrol Ünitesinde Kullanılacak EK PARÇALAR 



BORU 

HATLARI 



Borular 
• Ana boru: Suyun 

manifolda iletimi 

• Manifold boru: Suyun 

lateral borulara 

dağıtımı 

• Sulama borusu 

(damlatıcısız) (Düz 

boru): Suyun lateral 

boruya iletimi 

• Lateral boru 

(damlatıcılı): Suyun 

damlatıcılara dağıtımı  

MANİFOLD

BORU HATTI

PE BORU

PARÇASI

PASLANMAZ ÇELİK TEL

YADA KAPLİN BAĞLANTI

LATERAL BAĞLANTISI

(START CONNECTOR)

LATERAL

BORU HATTI

TOPRAK YÜZEYİ



ANA BORU HATTI 
• Suyu kaynaktan manifold boru hatlarına 

iletir.  

• 6 atm işletme basınçlı sert PVC (gömülü) 

yada PE (yüzeyde) borulardan oluşur 

• Küçük sistemlerde ana boru hattı toprak 

yüzeyine döşenebilir. Bu koşullarda sert 

PE borular kullanılır. 

• Günümüzde toprak altına gömülü hat ve 

sulama sistemleri için üretilmiş olan PE-

100 tipi sıkıştırılmış yüksek yoğunluklu 

borular kullanılmaktadır.  

• PE borular belirli basınç gruplarında üretilir 

ama genellikle sulamada kullanılan 10 atm 

dayanıklı borulardır. 

 



MANİFOLD BORU HATTI 

• Manifold boru hatları 

 4-6 atm işletme basınçlı, 32-110 mm çaplı, sert PVC 
(gömülü) yada PE (yüzeyde) borular 

Manifold boru ve 

lateraller Manifold boru ve 

lateraller 



ANA BORU-MANİFOLD FARKI 

• Manifold boru hattından belirli aralıklarla 

lateraller ayrılır, debisi manifold sonuna 

doğru azalır ve sıfıra düşer. 

• Ana boru hattı suyu bir noktadan başka bir 

noktaya (motopomptan manifolda) iletir, 

debisi sabittir. 



Düz boru 
• Üzerinde damlatıcı yoktur 

• Suyu iletmekte kullanılır 

• Çeşitleri: 

– Kangal, 

– Spagetti, 

– Sulama borusu 



Boru Çeşitleri 



POLİETİLEN (PE) KANGAL 

BORULAR 





Bağlantı elemanları (fittgins) 

• Sistemde bulunan boruların birbirine 

bağlanmasında,sistemde bulunan vana gruplarının 

anahatta bağlanmasında ,sistemde bulunan 

yağmurlama başlıklarının lateral hatlara 

bağlanmasında kullanılan parçalardır. 

• Bunlar manşonlar, redüksiyonlar, dirsekler, te 

parçaları, redüksiyon te’ler, erkek adaptörler, dişi 

adaptörleri, kör tapalar vb. bağlantı elemanlarıdır.  
 

 

KAPLİN MANŞON 
KAPLİN REDÜKSİYON MANŞON KAPLİN REDÜKSİYON TE 





 



 



 



 



 



 



POLİETİLEN (PE) MANDALLI-KELEPÇELİ 

BORULAR 



PE Mandallı-Kelepçeli Boru Çeşitli 

Bağlantı Parçaları 



        PVC BORULAR 

 



DÖKME DEMİR BORULAR 

 

 



ÇELİK BORULAR: ÇEKME 

BORULAR 



ÇELİK BORULAR: KAYNAKLI 

BORULAR 

 

 



CTP BORULAR 



DAMLATICILAR 



YASSI 

ÇOK ÇIKIŞLI 

DÜĞME 

FİŞEK 



DAMLATICILAR 
• Basıncı kıran unsur (10 m den sıfıra yakın  

değere) (çok ince akış yolları) 

• İşletme basıncı : Lateral boru içerisinde, 

damlatıcı girişinde istenen basınç 

– 0.5 – 2.0 atm 

– Pompa birimi kullanılıyorsa : 1 atm 

• Damlatıcı tipi 

– Lateral üzerine geçik (üstten geçik) (on-line) (düğme) 

– Lateral boyuna geçik (içten geçik) (in-line) (fişek, 

yassı) 

• Damlatıcı debisi 

– 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 L/h 



• Damlatıcı tipi: 

– Nokta kaynaklı (tek çıkışlı) damlatıcılar: debi genellikle 8 

L/h’ten daha küçüktür (düğme, fişek, yassı) 

– Çizgi kaynaklı damlatıcılar: lateralin her bir metresi için 12 

L/h’ten daha küçüktür (bant tipi, tape) 

• Yerine göre: 

– Topraküstü ve 

– Toprakaltı damlatıcılar 

 

 



Damlatıcılar 

Damlatıcı tipi:  

 

• Normal, 

 

• Kendinden basınç regülatörlü ve  

 

• Debi ayarlı (düğme) olarak sınıflandırılmıştır. 





• Sistemin en önemli ve en dikkatle seçilmesi gereken 

elemanlarıdır.  

• Lateral borulardaki basınçlı su damlatıcıya geçtikten sonra, 

damlatıcı içerisindeki akış yolu boyunca ilerlerken, suyun 

enerjisi sürtünme ile önemli ölçüde kırılır.  

• Bunun sonucunda, su damlatıcıdan damlalar biçiminde çok 

küçük debi ile çıkar ve toprağa infiltre olur.  

• Damlatıcılar genellikle lateral boru üzerine monte edilenler 

(on-line) ve lateral boruya montajı fabrikada yapılanlar (in-

line) olmak üzere iki tipte yapılmaktadır. 

• Damlatıcıların en yaygın kullanılan çeşitleri  debilerine göre 2 

litre/saat ve 4 litre/saat olanlarıdır. 

Damlatıcılar 



BASINÇ REGÜLATÖRLÜ 

DAMLA SULAMA BORUSU  

(EĞİMLİ-DALGALI ARAZİLERDE) 

TOPRAK ALTINDA 

KULLANILABİLEN 

BASINÇ 

REGÜLATÖRLÜ 

DAMLATICI 



NORMAL 

DAMLATICILARDA 

BASINÇ-DEBİ 

İLİŞKİSİ 

KENDİNDEN BASINÇ 

REGÜLATÖRLÜ  

DAMLATICILARDA 

BASINÇ-DEBİ 

İLİŞKİSİ 

basınç-debi ilişkisi

y = 1,0641x0,5305

R2 = 0,9999
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TOPRAK ALTINDA KULLANILABİLEN 

UNİRAM BASINÇ REGÜLATÖRLÜ 

DAMLATICI 



Sebze, çiçek, saksı ve ağaç sulaması için 
idealdir. Özellikle dar ve küçük alanlar 
için uygulaması çok kolaydır. 
Kapağı elle çevirerek debi ayarı yapılır. 
Tıkanmalarda vidalı kapak 
sökülerek  damlatıcı temizlenebilir. 

Sebze, çiçek, saksı 
ve  ağaç  sulaması  içi
n idealdir. 
Tıkanmalarda vidalı 
kapak 
sökülerek  damlatıcı 
temizlenebilir 



Delici ile her çapta  (yumuşak  

polietilen)  LDPE  boruya  monte  edilebilir. 
Uygun aralıklarda isteğe bağlı montaj 
yapılabileceği için uygulama alanı geniştir. 



DAMLATICILAR 
Seralar, fidanlıklar gibi  geniş 

alanda çok çıkışlı sulama 

yapmak için ideal bir 

çözümdür. 

Pamuk, mısır 
sebze  ve  sera  sulaması  için 
idealdir. Uzun  sulama 
hatlarında  üniform  sulama 
yapar. 











Damlatıcılar üzerinde biriken kireç 

Kil birikimi 



Tıkanmış 

labirent 

Yetersiz filtre örneği 



LATERAL 

BORU  

(Damla sulama 

borusu) 



• Lateral boru yeri 
– Yüzeyde 
– Toprakaltı  

• Lateral boru tipi 
– Yuvarlak boru 
– Yassı boru 

DAMLA SULAMA BORUSU 

(LATERAL) 
• Damlatıcı aralığı 

– 20-25-30-33-40-50-60-75-100 

cm ve özel üretim 

• Boru çapı 

– 16 ve 20 mm (4 atm basınç 

dayanımı) 

DAMLA SULAMA BORUSUNUN MAKSİMUM UZATMA 

MESAFESİ (HAT ÇEKME UZUNLUĞU) 



 



EĞİMLİ VE DALGALI ARAZİLERDE (20-30 m 

eğim) KULLANILAN  BASINÇ REGÜLATÖRLÜ 

RAM DAMLA SULAMA BORUSU(1mm) 



 İnce duvarlı 

çok  sezonluk damla 

sulama laterali 

    Kalın duvarlı, basınç regülatörlü, 

toprak altı ve üstü uygulamalarda, 

eğimli arazilerde kullanılabilen, 

tıkanmaya karşı dayanıklı damla 

sulama laterali 

    Kalın duvarlı, basınç 

regülatörlü, toprak altı ve üstü 

uygulamalarda,  

     eğimli arazilerde kullanılabilen damla 

sulama laterali 



DÜZ ARAZİLERDE KULLANILAN TYPHOON 
DAMLATICI(0.63mm) 

  
TYPHOON 25 (2.8 litre /saat) debili   

30-40-50 cm’de bir damlatıcılı 

damla sulama borusu. 

Hat çekme mesafesi %10 hatayla  

70m-100 m arası değişebilir. 



DÜZ ARAZİLERDE KULLANILAN  DRIPLINE 2000 DAMLA SULAMA BORUSU 
(0.9mm) 

 
DRIPLINE 2000 (2-3.0 litre /saat) debili  40-50-60-75cm’de bir 

damlatıcılı 

damla sulama borusu. 

Hat çekme mesafesi %10 hatayla  

80m-105m.arası değişebilir. 



DRIPNET PC 
 DAMLA SULAMA BORUSU 

 
 DRIPNET PC (1 -1.6 -3 litre /saat) 

debili  30-40-50-60-75cm’de bir  

damlatıcılı Basınç regülatörlü damla 

sulama borusu. 

Hat çekme mesafesi %0 hatayla  

100m-300m. arası değişebilir.  
 
 





DAMLA SULAMA BORULARI 



Lateral boru hattı 

• Üzerine damlatıcıların yerleştirildiği borulardan oluşur.  

• Genellikle toprak yüzeyine serilir ve bu amaçla yumuşak PE 

borular kullanılır.  

• Lateral borular ;Ø12 mm ila Ø22 mm arasında 

çaplardaki ultraviyole ışınlara karşı 

dayanıklılaştırılmış yumuşak polietilen boruların 

içerisine fabrikada damlatıcılar yerleştirilerek imal 

edilirler. 

• Lateral borular içerisine güneş ışınları girmemesi 

gerekmektedir. Bu maksatla siyah olarak 

üretilmişlerdir. 

 



• Lateral borular boru iç çap  , uygulanan sistem 

basıncı ve damlatıcılar arası mesafe çeşitlerine göre 

değişik mesafelere homojen debide su verme 

yetisine sahiptirler.  

• Bu maksatla arazide manifold boru miktarını azaltıp 

tek seferde 300 metre uzunluğa bile varabilecek 

şekilde lateral boru çekme şansı yakalanabilir. 

• Bu da damla sulama sistemini diğer tip sulama 

sistemlerinden ayıran en önemli özelliktir. 

 



DAMLA SULAMA 

EKİPMANLARI 



PRİZ 

KOLYE 

KELEBEK 

VANA 



 



 



 



PRİZ 

KOLYE 

KAPLİN 

DİRSEK KAPLİN KÖR 

TAPA 



BORU-BORU 
BAĞLANTISI 

BORU-BORU SİSTEMİ 
BAĞLANTISI 

BORU İÇİN CTR 

PVC BAĞLANTISI 

Bağlantı 
elemanları 
(fittins) 



KURULUM 

(MONTAJ) 



 



 



 





Adıyaman Erik Demonstrasyonu Kurulum-Montaj 



ŞANLIURFA 



Nasıl monte edilir 



Montaj 

• Doğru montaj için mavi çizgiler yukarıda 

olmalıdır. 



Meğilli arazilerde de montaj yapılabilir 





Lateral serme-toplama arçları 



 







GAP-TEYAP Demonstrasyon Alanları  



Kontrol birimi ve ana boru hattı döşeme planı (örnek) 

1 3” galvaniz konik rakor 11 3” küresel vana (döküm) 21 1/2”/1/2” galvaniz T 

2 3” hidrosiklon 12 3”/1/2” galvaniz T 22 1/2” hava boşaltma aracı 

3 3/4” küresel vana döküm) 13 6 kg/cm2 manometre 23 3” elek filtre 

4 3” galvaniz 90o dirsek 14 3” kum-çakıl filtre tankı 24 Ø90 sert PE kaplin dişi adaptör 

5 3” galvaniz nipel 15 3” prinç çekvalf 25 Ø90 sert PE boru parçası 

6 3”/1” galvaniz T 16 1/2” galvaniz nipel 26 Ø90/1/2” sert PE priz kolye 

7 1” hava boşaltma aracı 17 1/2” küresel vana (döküm) 27 Ø90 sert PE kaplin 90o dirsek 

8 1” galvaniz nipel 18 1/2” şeffaf hortum (rakorlu) 28 Ø90 sert PVC adaptör 

9 1” küresel vana (döküm) 19 1/2” galvaniz 90o dirsek 29 Ø90/75 sert PVC redüksiyon 

10 1” bezli PE hortum (rakorlu) 20 Gübre tankı 30 Ø75 sert PVC ana boru hattı 



Ana boru hattından manifolda geçiş ve lateral döşeme planı 

(örnek) 

1 75 sert PVC kayar manşon 9 1” hava boşaltma aracı 17 16 lateral bağlantısı 

2 75 sert PVC adaptör 10 6 kg/cm2 manometre 18 16 PE damla borusu  

3 75 sert PE kaplin dişi adaptör 11 63/1/2” sert PE priz kolye 19 16 sert PE nipel 

4 75 sert PE boru parçası 12 63 sert PE kaplin erkek adaptör 20 16 PE lateral boru hattı  

5 75/63 sert PE kaplin T 13 2” küresel vana (döküm) 21 16 sert PE körtapa 

6 63 sert PE boru parçası 14 2” basınç regülatörü 22 63 sert PVC manifold boru 

hattı 

7 63 sert PE kaplin 90o dirsek 15 63 sert PE kaplin dişi adaptör 23 75 sert PVC ana boru hattı 

8 63/1” sert PE priz kolye 16 63 sert PVC adaptör 



İŞLETME-BAKIM 



İŞLETME-BAKIM 
• Damla sulama boruları gerek montaj sonrası gerekse sulama 

sezonu içerisinde ve sonrasında zaman zaman  hat sonları 

açılarak basınçlı su ile yıkanmalıdır. 

• Yıkanma sıklığı kullanılan suyun kalitesine ve damlatıcı 

tıkanmasına yol açan maddelerin boru sonlarındaki birikim 

hızına bağlıdır (15 günde bir olabilir)  

• Damla sulama borularının sonundaki minumum basınç 0.6-

0.9 Atü olmalıdır. Sistemi daha düşük basınçlarda kullanmak 

ileride tıkanmalara sebebiyet verebilir.  

• Filtreler su kalitesine bağlı olarak filtrenin giriş ve çıkış 

basıncı arasındaki fark maksimum 0.5 Atü olacak şekilde sık 

sık temizlenmelidir.  

• Eğer borular sistem sezon sonunda depolanacak ise , 

boruların temiz olarak kaldırılması önem kazanmaktadır. 



• Bitkilerin sulama programlarını belirtmek için 

tansiyometreler , buharlaşma kapları v.b. çeşitli yöntemler 

kullanılabilmektedir. 

• Damla sulama sistemlerinde , denetim ünitesinde kullanılan 

filtrelerin zaman zaman temizlenmesi gerekir. 

• Filtrelerin temizleme sıklığı kullanılan suyun kimliğine 

bağlıdır. 

• Kısmen tıkanan filtre sistem işletme basıncının azalmasına 

ve sonuçta olumsuzluklara yol açacaktır. 

• Filtre tıkanma durumuna göre ekipman zarar görebilir ve 

sisteme su giriş kesilebilir. 

• Temizleme elle veya otomatik olarak yapılabilmektedir. 



Sistemin temizliği 

• Sulama sezonu boyunca damlatıcılarda tıkanıklık 

oluşmasına sebebiyet vermemek için sulama sezonu 

ortasında ve sonunda en az 2 defa dekara 1.5-2 kg gelecek 

şekilde NİTRİK ASİT (%85lik) verilir. 

• Gübre tankına önce su doldurulur.Üzerine yavaş ve dikkatli 

bir şekilde Nitrik Asit dökülür ve sulamanın sonunda asit 

verilmeye başlanır. 

• Ana gübre vanası iyice kısılılır ve asit 10-15 dakika içinde 

sisteme verilir. 

• Motor durdurulur ve 20-30 dakika beklenir ve motor tekrar 

çalıştırılıp damlatıcıların sonu birer birer açılarak damla 

sulama boruları temizlenir. 

 



• Daha sonra sistem yeniden çalıştırılarak 

damlatıcılardan asitli su akması sağlanır.Bu 

uygulama da 10 dakika sürer. 

• Tekrar sistem durdurulur. Lateral boruların 

sonlarındaki körtapalar çıkarılarak sistem 

yeniden çalıştırılır. Bu kez sisteme temiz su 

basılır ve böylece temizleme işlemi 

tamamlanmış olur ve eriyen kireç sistemden 

dışarıya atılır. 

 

 



YAĞMURLAMA 

SULAMA 



Uygun ıslatma alanı ve su dağılım deseni 



Yağmurlama sulama 

sisteminin temel unsurları 



Yağmurlama sulama sisteminin 

temel unsurları 
 

 



Çeşitli bağlantı parçaları 



Başlığın ıslatma alanı ve su dağılım eğrisi 



Yağmurlama Başlıkları 























Yağmurlama sulama sistemi 



Sabit yağmurlama sulama sistemleri 



1. Konum: Sulama 

başlangıcında laterallerin 

konumu 

2. Konum: Hareketli laterallerin 

ikinci durağı 

Yarı Sabit 

Yağmurlama 

Sulama Sistemleri 



MİNİ 

YAĞMURLAMA 

BAŞLIKLARI 



          

     Meyve bahçelerinin taç 
altından sulanmasında 
özel olarak yapılmış küçük 
yağmurlama başlıkları 
kullanılmaktadır.  

        Bu sistemde her ağaç 
sırasına yüzeye serili bir 
PE ( polietilen) lateral boru 
hattı döşenir ve her ağacın 
altına özel olarak yapılmış 
küçük bir yağmurlama 
başlığı (mini sprink) 
yerleştirilir.  

         

 

 

MİNİ SPRİNKLER 



 Sistem bütünüyle sabittir. 
Sulama sezonu sonunda toprak 
yüzeyine serili lateral boru 
hatlarıyla yağmurlama başlıkları 
da toplanır. Bu tip sistemlere 

ağaç altı mikro 
yağmurlama sistemi de 
denilmektedir. Bu sistemlerde 
işletme basıncı 1-2 atmosfer 
kadardır. Bir yağmurlama başlığı 
yaklaşık bir ağaç tacının çapı 
kadar bir alanı ıslatır. 

 Ağaç gövdesinde mantari 
hastalıkların oluşmasına izin 
vermemek için gövde korumalı 
mini sprink seçilmelidir. 30° lik 
ıslanmayan alan için de ayda bir 
kez minisprink yer değiştirilmelidir. 











YAĞMURLAMA SULAMA 

SİSTEMLERİNİN İŞLETME VE BAKIMI 

1. Ekipmanların uzun ömürlü olmasını sağlamak, tamir ve 
değiştirilmelerinde minimum maliyet için yağmurlama sulama 
sistemi dikkatli bir şekilde çalıştırılıp, korunmalıdır. 

2. Sistem önce küçük debide çalıştırılıp lateral ve ana boru hatları su 
ile doldurulup, kör tapa açık bırakılarak sistemin temizlenmesi 
sağlanmalıdır. 

3. Yabancı maddelerin girmemesi ve yağmurlayıcıların tıkanmaması 
için pompa emme borusuna süzgeç takılmalıdır. 

4. Bazen başlıkların çalışması esnasında basınç ölçülmelidir. Çünkü 
farklı basınçlarda farklı ıslatma desenleri meydana gelir. 

5. Laterallerin yer değiştirme zamanı mutlaka belirlenmelidir. 
Yağmurlama dağılımının uygun olması için rüzgâr durumuna göre 
laterallerin konumları iyi ayarlanmalıdır. 

6. Rüzgârlı havalarda uygun su dağılımı olmayacağından sistem 
çalıştırılmaz. Ancak mecburi durumlarda ana hattan bir boru 
çıkararak (Lateraller arasını daraltarak) su dağılımının üniform 
olması sağlanır. 



YAĞMURLAMA SULAMA 

SİSTEMLERİNİN İŞLETME VE BAKIMI 

7. Eğer sistemde önceden gübre uygulaması yapılmış ise sistem 
iyice temizlenmelidir. 

8. Borular takılıp sökülürken, zorlayıcı hareketler yapılmamalıdır. 
Boruların contalarını takmadan önce conta yuvaları mutlaka 
temizlenmelidir. 

9. Döner yağmurlama başlıkları ve boru bağlayıcılarındaki lastik 
contalar gibi zamanla yıpranabilen parçalar, periyodik olarak 
kontrol edilmeli ve gerektiğinde değiştirilmelidir. 

10. Borularda ve başlıklarda, yabancı parçacıkları tutacağı için gres 
yağı kullanılmamalıdır. 

11. Özellikle iklimi soğuk olan yerlerde, sisteme ait parçaların 
(özellikle contaların) donmadan dolayı zarar görmelerini 
önleyebilmek için dikkatli bir şekilde kuru olarak depolanmalıdır. 

12. Boruların taşınması çok dikkatli şekilde yapılmalı, borulara ve 
bağlantı parçalarına zarar verilmemelidir. Borular sürüklenmemeli 
ve yüksekten atılmamalıdır. 



YAĞMURLAMA SULAMA 

SİSTEMLERİNİN İŞLETME VE BAKIMI 

13. Sabit veya yarı sabit yağmurlama sistemlerinde boru gömme derinliği, 
ılıman bölgelerde 40 cm den, kışın şiddetli don yapan bölgelerde de 70 
cm den aşağı olmamalıdır. 

14. Sabit veya yarı sabit yağmurlama sistemlerinde basınç denemesi 
yapılmadan boruların üstü kapatılmamalıdır. 

15. Sulama mevsimi sonunda, malzemeleri kışlık koruma yerlerine 
yerleştirmeden önce, sistemin herhangi bir yerinde mevcut olabilecek 
yıpranma ve aşınmayı görmek amacıyla, tüm parçalar kontrol edilmelidir. 
Böylece, sulama mevsiminden önceki boş zamanlarda, tamir edilmesi 
veya değiştirilmesi gereken parçalar üzerinde gerekli çalışmaların 
rahatlıkla yapılması sağlanmış olur. 

16. Sulama boruları, kuru bir yerde raflar üzerine sıralar halinde yerleştirilmeli, 
her sıra arasına tahtalar konularak borular arasına bir hava sirkülasyonu 
temin edilmelidir. Yağmurlama başlıkları herhangi bir aşınma ve 
yıpranmaya karşı kontrol edilmeli ve sonra kutulara veya ambara 
yerleştirilmelidir. 

17. Özellikle sabit sistemlerde sezon sonunda sistemdeki su tamamen 
boşaltılmalı. 

18. Sistemin randımanlı çalışabilmesi için uygun pompa seçilmelidir. Güç 
kaynağı olarak elektrik motoru kullanılıyorsa mutlaka toprak hattının 
yaptırılması gereklidir. 



 Periyodik Hareketli Sistemler 
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SİDE-ROLL 

1.)Side Roll 



2-TAMBURLU 

SULAMA 

MAKİNASI 



2.)Tamburlu Yağmurlama Sul. 

Makineleri 

• Tambura sarılı olan 
hortum genellikle 
200-400 m  
uzunluğundadır. 

 

•  Bir çoğunda, 
yağmurlayıcının 
çalışması için 4-5 
atm civarında 
basıncın yeterli 
olduğu kabul edilir. 
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Yağmurlama Makinesinin Islatma Deseni 
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GAP-TEYAP Tamburlu Sulama Demonstrasyonu 



GAP-TEYAP Tamburlu Sulama Demonstrasyonu 



3.)CENTER PİVOT (Dairesel hareketli) SULAMA 

SİSTEMİ 





Portakal-Bahçe tertibi? 



4.)LİNEER MOVE (doğrusal hareketli ) 

YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMLERİ 



Isparta-Eğridir Toplu Basınçlı (damla) Sulama Sistemi 

TOPLU DAMLA SULAMA 

animasyon ve tanıtım videoları/GAP-TEAYP FİLM SULAMA.mpg


TEŞEKÜRLER 


