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AÇIKLAMALAR 
ALAN Tarım 

DAL Alan Ortak 

MODÜLÜN ADI Arazi Hazırlığı 

MODÜLÜN SÜRESİ 80/60 

MODÜLÜN AMACI 
Bireye/öğrenciye; araziyi ekim ve dikime hazırlama ile 

ilgili bilgi ve becerileri kazandırmaktır. 

MODÜLÜN ÖĞRENME 

KAZANIMLARI 

1. Makinelerin bakım ve kullanma kılavuzlarına göre 

arazinin temizliğini yapabileceksiniz. 

2. Arazinin özelliğine göre drenaj ile ıslah 

yapabileceksiniz. 

3. Tesviye makinelerin bakım ve kullanma kılavuzlarına 

göre, arazi tesviyesi yapabileceksiniz. 

4. Toprak işlemesi makinelerin bakım ve kullanma 

kılavuzlarına göre toprak işleme yapabileceksiniz. 

5. Ekim dikim yerlerini hazırlayabileceksiniz. 

6. Yetiştirilecek bitki çeşidine göre ekim nöbeti 

uygulayabileceksiniz. 

EĞİTİM ÖĞRETİM 

ORTAMLARI VE 

DONANIMLARI 

Ortam: Açık ortam (tarım arazisi), kapalı ortam (sınıf, 

laboratuar, atölye, sera) 

Donanım: Traktör, taş toplama, sap parçalama ve sap 

toplama makineleri, kanal açma makineleri, drenaj 

malzemeleri, toprak tesviye alet ve makineleri, toprak 

tesviye alet ve makineleri bakım ve kullanma kılavuzları, 

toprak işleme alet ve makineleri, toprak işleme alet ve 

makineleri bakım ve kullanma kılavuzları, yüzeysel 

toprak işleme alet ve makineleri, fidan çukuru açma 

makinesi, bel, kürek, kazma, el tırmığı.  

ÖLÇME VE 

DEĞERLENDİRME 

Modül içinde yer alan her öğrenme faaliyetinden sonra 

verilen ölçme araçları ile kendinizi değerlendireceksiniz. 

 

 

 

 

AÇIKLAMALAR 



 

 iv 

 

 

 

 

 



 

 1 

GİRİŞ 
Sevgili Öğrenci, 

 

Ülkemiz sahip olduğu tarımsal olanaklar açısından oldukça şanslıdır. Tarımın doğru 

ve tekniğine uygun yapılması durumunda, kırsalda yaşayan nüfusun kalkınmasında, 

köylerden şehre göçün durmasında ve kırsal nüfusun geleceğe güvenle bakabilmesi 

noktasında önemli katkıları olacaktır.  

 

Tarımda ayakta kalabilmek ve geleceğe güvenle bakabilmek için, temel bir takım 

işlemlerin doğru şekilde tamamlanmış ve üretim sahasının üretime hazır hale getirilmesi 

gereklidir.  Bu temel işlemlerdeki eksiklik ve hatalar üretimin başarısını olumsuz olarak 

etkileyecek, o ana kadar yapmış olduğunuz bir takım yatırımları boşa çıkaracaktır. 

 

Sizlere bu modül ile tarım konusundaki uymamız gerekli temel prosedürlerin neler 

olduğu ve bu prosedürleri nasıl yerine getireceğimiz ile ilgili olarak ipuçları verilmiştir. Bu 

ipuçlarından yola çıkarak, sizlerin temel konuları kavramanız, sorunlarınız varsa 

çözümlemeniz ve etrafınızdaki işletmelere yardımcı olmanız hedeflenmiştir.   

 

 

 

 

GİRİŞ 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–1 
 

 

 

Üretim yapılacak olan araziyi, toprak temizleme alet ve makineleri ile temizleyerek 

hazır hâle getirebileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan tarımsal işletmelerin arazilerini inceleyiniz ve arazide 

tarıma engel olabilecek materyallerin neler olabileceğini araştırınız. 

 Çevrenizde bulunan işletmelerde kullanılan toprak işleme alet ve makinelerinin 

hangileri olduğunu öğreniniz.  

 Arazide bulunan hangi materyali, hangi alet ve makine ile temizleyebileceğinizi 

gösteren bir pano oluşturunuz. 

 

1. ARAZİ TEMİZLEME ARAÇLARI 
 

1.1. Arazide Bulunan Üretime Engel Materyaller 
 

Tarımsal üretim yapılması planlanan arazide üretime engel olabilecek materyaller 

bulunabilir ve araziden temizlenmedikleri takdirde bitkilerin gelişmesine olumsuz etki 

yaparlar. Arazi içerisinde yer alan taşlar, kök parçaları, yabancı ot kalıntıları, bir önceki 

üretimden kalan bitki artıkları, malç gibi dışarıdan gelen inorganik kökenli materyaller, 

arazide üretimi engelleyen veya üretimin düzgün bir şekilde gerçekleşmesi şartlarını ortadan 

kaldırırlar.  

 

Bu materyaller arazi hazırlanırken, ekim-dikim yapılırken, ürünlerin bakımları 

yapılırken ve en son hasat yapılırken işlerin düzenli yapılmasını engeller. Bu materyallerin 

arazide bulunması, arazinin işlenmesi sırasında arazinin tam istenilen derinlikte ve istenilen 

özellikleri taşıyacak şekilde işlenmesinin önüne geçecektir. Arazinin ekim ve dikimi 

sırasında tohumların ve fidelerini arazi üzerine istenen derinliklerde ve istenilen aralıklarla 

yetiştirmek mümkün olmayacaktır. Tohumların ekimi sırasında tohum yatağı düzgün 

hazırlanmayacağı için tohumların ekim derinlikleri aynı olmayacak bu durum bitkiler 

arasında gelişme farklılıkları oluşturacaklardır. Bitkilerin bakımı ve hasadı sırasında da arazi 

yer alan bu yabancı materyaller problem çıkartmaya devam edeceklerdir.  

 

ÖĞRENME FAALİYETİ–1 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Arazide bulunan yabancı materyallerin yol açacağı problemler; 

 

 Arazinizde yer alan bu yabancı materyaller ekipmanlarınızın tam randımanlı 

çalışmasının önüne geçecektir.   

 Alet ve ekipmanlarınızın parçalarının zarar görmesine yol açacaktır. 

 Tohumlarınız aynı derinlikte, aynı sıklıkta ekilmesini engelleyecektir. 

Dolayısıyla bitkilerin bir örnek büyümelerini engelleyecek ve rekabet meydana 

getirecektir.  

 Sıra üzeri ve sıra arası mesafelerin değiştirilmesine neden olacaktır.  

 Bitkilerin bakım işlemlerinin ( sulama, ilaçlama, gübreleme gibi) eşit ve düzenli 

yapılmasını engelleyecektir.  

 Hasat sırasında aksamalara, makine arızalanmalarına yol açabilecektir.  

 Kültür bitkisine zarar veren hastalık ve zararlılara konukçuluk yapabilecektir. 

 Toprak strüktürünü bozar. 

 Toprakta hacim işgal ettikleri için toprağın organik madde ve su tutma 

kapasitesini azaltır. 

 Ekim esnasında bazı tohumlar taşların altında kalır. Bu sebepten bitki büyümesi 

ve gelişmesi gerçekleşmez. 

 Arazi yüzeyindeki taşlar, tarla yüzeyine püskürtülen yabancı ot ilaçlarının 

toprağa ulaşmasını engelleyerek yabancı ot mücadelesini engeller.  

 

1.2. Arazi Temizliği 
 

Arazi temizleme işleminde, taşlık arazilerin temizlenmesi ve arazi yüzeyindeki bitki 

artıklarının parçalanarak toprağa karıştırılması akla ilk gelen işlemlerdir.  

 

Arazi temizliğini gerçekleştirirken hedef olan materyalin özelliğine uygun alet ve 

ekipmanlar seçilerek temizleme işlemine başlanır. Eğer araziden taş materyali 

temizlenecekse taş toplama veya taş kırma makinelerini kullanırız. Bu alet ve makineleri 

kullanmadan önce arazinin tavında ve toprağın kabartılmış olması istenir. Aksi takdirde alet 

ve ekipmanları kullanmadan beklenen fayda görülmemektedir.  

 

Arazide bitki kökleri varsa bunları temizlemek için herhangi bir alet ve ekipman 

kullanılmamaktadır. Bu materyal elle araziden tek tek toplanması gerekmektedir.  
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Arazide bir önceki yıldan kalan kültür bitkisi veya yabancı ot artıkları sap parçalayıcı 

makineler ile bitkisel artıklar küçük parçalara ayrılır ve kısa sürede parçalanması sağlanır. 

Eğer bitkisel artıklar çok kalın veya daha sert yapılı ise dal öğütücüler ile parçalanabilirler.  

 

Arazide bir önceki yıldan kalan malç örtülerine ait artık materyalleri varsa bunları 

toplama için özel bir ekipman veya elle toplamak gereklidir. Veya kullanılacak ise malç 

materyali olarak organik kökenli olanlar tercih edilmelidir.   

 

1.3. Toprak Temizleme Alet ve Makineleri 
 

 Taş toplama makineleri; arazideki taşları kovasına veya deposuna toplayan 

makinelerdir. İlk 20-25 cm’deki taşları toplamak için uygundur.  

 Taş kırma makineleri; arazideki taşları yerinde ve çakıl taşı büyüklüğünde 

parçalayan makinelerdir. İlk 20-25 cm’deki taşları toplamak için uygundur.   

 

Resim 1.1: Taş toplama ve kırma makinesi  

 

 Dal öğütme makineleri; özellikle meyve bahçelerinde budama sonrası oluşan 

sert dal parçalarını küçültmek için kullanılan makinelerdir.  

 Sap parçalama makineleri; kültür bitkisi veya yabancı ot artıklarını küçük 

parçalara ayıran alet ve ekipmanlardır.  

Resim 1.2: Dal öğütme ve sap parçalama makineleri 
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 Malç Sökme Makinesi; serilmiş olan plastik örtüleri ve damlama borularını 

sökmeye yarar.  

 Malç Toplama Makinesi; malç sökme makinesi tarafından sökülmüş olan malç 

ve damlama borusunu toplar.  

 

Resim 1.3:Malç sökme ve toplama makineleri 

 

1.4. Toprak Temizleme Makinelerinin Çalışma İlkeleri 
 

 Kovalı tip taş toplama; makineleri ön yükleyiciler gibi kullanılmaktadır. Ön 

yükleyici aksam traktöre monte edildikten sonra ataçman olarak taş toplama 

ataçmanı takılır. Taş temizleme işi yapılacak olan araziye gelindiğinde kova 

zemine paralel olarak indirilir, traktörle öne doğru uygun çalışma hızında 

ilerlenerek taş toplama işlemi yapılır. 

 Çekilir tip taş toplama; Traktörün kuyruk milinden hareket alan çekilir tip taş 

toplama makineleri ile tarladan 30-300 mm çaplı taşlar tarladan 

toplanabilmektedir. İş genişlikleri 165-404 cm arasında, çalışma derinlikleri 15-

30 cm arasında değişmektedir. Depo kapasiteleri 2-4 ton arasında değişir. Bu tip 

taş toplama makineleri minimum 60 HP gücünde traktörle çalıştırılır. 

 Dal, sap ve ot parçalama; Traktörün kuyruk milinden alınan hareket mafsallı 

şaft yardımı ile makinenin orta kısmında bulunan hareket alıcı şanzımana 

iletilir. Burada hareket 90° yön değiştirerek miller vasıtası ile bıçakların bağlı 

bulunduğu şanzımana iletilir. Buradan hareket tekrar 90° yön değiştirerek ve 

hızı artarak bıçaklara ve çekiçlere iletilir. Bıçaklar veya çekiçler dal, sap veya 

otun daha küçük parçalara ayrılmasını sağlar.  

 Malç Sökme ve Toplama Makinesi; malç sökme makineleri yer veya sırtlar 

üzerine serilmiş olan malçları toprağı alttan kabartarak rahatça sökülmesine 

olanak verirler. Malç toplama makinesi ise gevşetilmiş olan bu malç materyali 

bu makine aracılığı ile kolayca yerinden toplanır.  
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1.5. Çitle Çevirme 
 

Arazide sağlıklı bir üretim için, herhangi bir hayvan zararı yaşamamak veya olası 

rüzgâr zararını ve erozyonunu engellemek için çitle çevirmek gereklidir. Çitle çevirmek 

bölgenin iklim, toprak ve vahşi yaşam koşullarına göre farklı amaçlar için kullanılabilir ve 

buna göre kullanacağınız çit malzemesini değiştirmeniz gerekebilir.  

 

Rüzgâr zararını ve erozyonunu engellemek yeşil aksamını dökmeyen bitkiler ile 

araziyi çevirmek gereklidir. Gölgeleme sorunu olacağını düşünülüyor ise cansız çitler ( tahta, 

kamış örgü vb) kullanılabilir. 

 

Yabani hayvan zararı var ise dikenli tel, tel örgü ve ya dikenli bitkiler çit olarak 

kullanılabilir. Bunlar araziye hayvan girip, ürüne zarar vermesine engel olurlar.  

 

Çit yapısı olarak canlı veya cansız materyalleri kullanmak mümkünüdür. Canlı 

materyal olarak, farklı özellikte ağaçları kullanabiliriz. Ağaçlar dikenli, dikensiz, yüksek, 

alçak, dik büyüyen ve yayvan büyüyen gibi değişik özelliklerde olabilir. Cansız materyaller 

tel örgü, dikenli tel, tahta veya plastik perdeler gibi materyaller kullanılabilir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Makinelerin bakım ve kullanma kılavuzlarına göre arazinin temizliğini 

yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arazide üretime engel materyalleri 

kaldırınız.  

 Arazinizde üretime engel olabilecek 

materyalleri belirleyiniz. 

 Bu materyalleri temizlemek için 

yönteminizi belirleyiniz. 

 Seçtiğiniz yöntemle ilgili olarak 

hazırlıklarınızı yapınız.  

 Hazırlıkları bitirdikten sonra materyalleri, 

uygun yöntemle temizleyiniz. 

 Topladığınız materyalleri uygun şekilde 

depolayınız. 

 Toprak temizleme alet ve makinelerinin 

bakım, ayar ve kullanımını yapınız.  

 Toprak temizleme alet ve makineleri ile 

ilgili iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

alınız.  

 Toprak temizleme alet ve makinelerinin 

bakım ve kullanım kitabına göre 

kullanmadan önceki bakımlarını yapınız. 

 Kullanım sonrası temizlik ve 

bakımlarınızı yapınız.  

 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Üretime engel materyal organik ve inorganik kökenli olabilir. 

2. (   ) Arazi temizliğini elle veya makine ile yapmak mümkündür. 

3. (   ) Arazide bulanan büyük taşlar çalışılan ekipmana zarar verebilir. 

4. (   ) Arazide düzgün bir ekim ve dikim yapmak istiyorsak, arazi temizliği yapmamız 

gerekir. 

5. (   ) Toprak temizleme alet ve makinelerin çalışma derinliği genellikle 60 cm arasıdır.   

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri 

yazınız. 

 

6. Arazide bulunan yabancı ot ve kültür bitkisi artıklarını …………………………….. 

ile parçalayabiliriz. 

7. Arazide bulunan taşları sadece toplayarak değil, aynı zamanda 

……………………………. ile  kırarak yok edebiliriz. 

8. Dal gibi sert materyalleri parçalamak için …………………………………..  makinesi 

kullanılır. 

9. ……………………………….. ve …………………………………… birlikte 

kullanılır. 

10. Arazide üretime engel materyaller olarak ………………………,  

………………. ,  …………………….. ve ………………………. bulunabilir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Yetiştiricilik yapacağınız arazide bulunan organik veya inorganik kökenli üretime 

engel materyalleri temizleyiniz. 

 

 Araziyi yabancı materyallerden temizleme. 

 

 Malzemeler 

 

o Kişisel koruyucu donanım 

o Traktör ve takılı römork 

o Taş toplama makinesi 

o Taş kırma makinesi 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Arazinizde üretime engel materyalleri belirlediniz mi? 
  

2. Bu materyalleri temizlemek için yönteminizi belirlediniz mi? 
  

3. Bu materyallerin hangilerinin toplanacağına karar verdiniz mi? 
  

4. Arazinizdeki taşları topladınız mı veya kırdınız mı? 
  

5. Araziniz üretime hazır hale geldi mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–2 
 

 

 

Arazinin drenaj ile ıslahını yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizde bulunan arazilerde çoraklık ve bataklık problemi olan yerleri 

araştırınız. 

 Çevrenizde taban suyu problemine karşı alınan önlemleri araştırınız. 

 Toprak tuzluluk probleminin belirtilerini ve çözüm yollarını araştırınız. 

 

2. DRENAJ 
 

2.1. Taban Suyu  
 

Toprakta sulama suyu veya yağışlar sonucunda toprak altına sızan suyun yeraltında 

geçirimsiz bir tabaka üzerindeki, geçirimli bir tabaka içinde belirli bir seviyeye kadar 

birikmiş bulunan suya taban suyu ismi verilir. 

 

Taban suyu kök bölgesinin sürekli ıslak olmasına neden olması, hava boşluklarını 

doldurması ve zararlı tuzları çözerek yüzeye taşımasından dolayı istenmez. Tabansuyu 

istenmeyen ve yetiştirilecek olan bitkinin kök derinliğine göre belli bir derinliğin altında 

tutulması gerekli olan sudur. Bu suyun kök bölgesinde yer alması bitki gelişimi üzerinde 

olumsuz etkiler oluşturur. 

 

Bu olumsuzluklar şunlardır; 

 

 Kök sürekli olarak suyun içerisinde yer aldığı için havasızlıktan boğulur ve 

ölür. 

 Kök bölgesinin soğuk olmasından dolayı kökler istenilen hızda ve oranda 

gelişemez. Buda bitkinin üst aksamının yavaş gelişmesine yol açar. 

 Kök bölgesinde mantarsal enfeksiyonların etkinliği ve sayısı artar. 

 Toprakta mikroorganizmaların çalışması olumsuz olarak etkilenir. 

 Arazimizde yabancı ot probleminin sürekli ve etkin bir şekilde ortaya çıkmasına 

neden olur.  

 Bitkilerin zayıf gelişmesine yol açarak, bitkilerin hastalık ve zararlılara karşı 

savunmasız olmasına neden olur.  

 Tüm bu olumsuzlukların neticesinde bitkinin verimi ve elde edilen ürünün 

kalitesi düşer.  

ÖĞRENME FAALİYETİ–2 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Taban suyunun ne kadar yüzeye yaklaşacağını belirleyen kök derinliğidir. Taban suyu 

her bitki için belirlenmiş olan etkili kök derinliğini altında tutulmalıdır. Taban suyu 

yükseldikçe köklerin etkinliği azalır bu da verimin ve kalitenin düşmesine yol açar.  

 

2.2. Drenaj 
 

Tarım alanlarında, havadar bir kök bölgesi ve tarımsal faaliyetler için yeter derecede 

kuru bir üst toprak sağlamak için, kaynağı ne olursa olsun fazla suyun araziden 

uzaklaştırılmasına drenaj denilir.  

 

Uygun drenaj sistemi, yetişme mevsimi boyunca bitki gelişmesine zarar verebilecek 

toprağın üzerindeki ya da içindeki fazla suyun uzaklaştırılmasını sağlayacak, uygun kök 

gelişme ortamı ile toprakların kolayca işlenmesini mümkün kılacak ve toprakta optimum 

nem miktarının bulunmasına olanak sağlayacak sistemdir.  

 

Resim 2.1: Taban suyu problemi ve drenajın bitkiye etkisi 

 Drenajın yararları; 

 

 Toprakta yeterli hava akımı sağlanır ve ortamda fazlalaşan oksijen 

sayesinde bitki köklerinin solunumu kolaylaşır. 

 Suyun boşaldığı toprak gözenekleri hava ile dolduğundan ıslak topraklara 

nazaran toprağın daha çabuk ısınması sağlanır.  

 Bitki kök sistemi kolay gelişeceğinden kökler daha derinlere iner ve 

bitkiler kurak periyotlarda bile yeterli suyu bulabilirler. 

 Tarım alanlarında toprak daha çabuk kuruduğu, daha çabuk tava geldiği 

için daha erken işleme olanağı vardır.  

 Toprağın yapısı düzeldiği için toprak işleme kolaylaşır. 

 Tarım arazilerinde arazi kıymeti yükselir.  

 Toprakta tuz birikmesi önlenir. 

 Arazide mevcut yapılar, yollar ve diğer tesisler korunur.  

 Çevrede yaşayan toplumun sağlık koşulları iyileştirilir. 

 

 Drenaj sorunun belirlenmesi; 

 Tarım alanlarının çukur yerlerinde uzun süre su göllenmesi, 
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 Tarım alanlarının yüzeyinde tuz lekelerinin birikmesi, 

 Bitkilerde yaprak yanması ve kök çürüklüğünün görülmesi, 

 Tarım alanlarında fazla sivrisinek üremesi, 

 Suyu seven digitoria, echinochloa, typha scripus (su kamışı) gibi yabancı 

otların gelişmesi, 

 Ekim ve hasat zamanlarının gecikmesi ve tarım makinelerinin toprak 

yüzeyinde derin iz bırakması, 

 Zaman zaman toprak yüzeyinde ıslaklık görülmesi, 

 Toprak içinde yeterli hava sağlanmadığından ürünlerde verim düşüklüğü 

görülmesi, 

 Toprak nemi ile ilişkili olan bitki hastalıklarının artması. 

 

2.2.1. Drenaj Sistemleri: 
 

 Yüzey Drenajı  

 

Toprak yüzeyindeki ya da toprağın üst katmanlarındaki fazla suyun, belirli genişlik ve 

belirli derinlikteki hendekler yardımıyla uzaklaştırılmasıdır. Toprak yüzeyinde biriken ya da 

akış halinde olan yüzey sularının toplanarak araziden uzaklaştırılmasıdır.  

 

Resim 2.2: Yüzey drenaj sistemleri 

 

 Toprakaltı Drenajı  

 

Topraktaki fazla suyun toprak profili içerisinden dren boruları aracılığıyla 

uzaklaştırıldığı sistemdir. 

 

Resim 2.3: Toprak altı drenaj sistemi 
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 Mol Drenajı  

 

Toprak altına uzanan bir bıçağın ucunda armut şeklindeki bir parçacıkla toprak altına 

açılan tünelciklere mol drenleri denir. Özellikle ağır bünyeli topraklarda oval veya daire 

kesitli açılan bu drenler toprak altına yerleştirilmiş borular gibi görev yaparlar. Toprak 

altında açılan bu tip drenlere köstebek drenleri de denir.  

 

 

Resim 2.4: Yüzey drenaj sistemleri 

 

2.2.2. Drenajda Kullanılan Alet ve Ekipmanlar  
 

Drenajda seçilen drenaj tipine göre kullanılacak alet ve ekipmanlar değişmektedir. 

Eğer yüzey drenaj kanalı açılacak ise bunun için sıradan bir iş makinesi yardımı ile istenilen 

genişlik ve derinlikte, eğim yönünde bir kanal oluşturulur ve taban suyunun buradan sızıntı 

yolu ile uzaklaşmasına olanak verilir. 

 

Toprakaltı drenajı oluşturulacak ise bunun üreticinin kendisi tarafından yapılması 

oldukça zor ve pahalıdır. Ülkemizde bu tür yatırımlar devlet tarafından planlanmakta ve 

finanse edilmektedir. Üreticilerin kendiside bunu yapmak isterse bunun için özel olarak 

geliştirilmiş ekipmanlar kullanması gerekir, buda küçük ve orta ölçekli işletmelerde nerdeyse 

imkânsızdır. Yalnız üreticiler resmi kurumlara başvurarak, bölgenin yatırım kapsamına 

alınması noktasında katkı yapabilirler. Ya da çok derin yapamayacaklar ise basitçe bu işe 

yapabilecekleri makinelerden faydalanabilirler. Ancak drenaj derinliği çok fazla 

olmayacaktır.  

 

Mol drenaj sisteminde ise toprak altına kanal açabilecek alet ve makinelerin arkasına 

bağlanmış malzemelerden faydalanılır. Bu birçok dip kazan aletinin arkasında var olan 

gülleler aracılığı yapılmaktadır. 
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Resim 2.5: Toprak altı drenaj döşeme makineleri 

2.2.3. Drenajda Kullanılan Malzemeler 
 

Yüzey ve mol drenajında herhangi bir yardımcı materyal kullanmaya gerek yoktur. Bu 

sistemlerde eğim yönünde açılan kanallar vasıtasıyla drenaj gerçekleştirilir.  

 

Ancak toprak altı drenaj sistemlerinde sistemin uzun yıllar problemsiz çalışması için 

tedbir alınması gereklidir. Bunun için fala suyun drene olmasını sağlayan bir delikli boru 

gerekir. Bu delikli boruların tıkanmaması için borular değişik kalınlıklarda kum filtre 

malzemesi olarak kullanılır. Bunun yanında saman, torf, talaş, tekstil artıkları sünger ve cam 

yünü diğer malzemelerde filtre elemanı olarak kullanılabilir.  

 

2.3. Sorunlu Topraklar 
 

Sorunlu topraklar tuzlu, sodyumlu, tuzlu-sodyumlu ve borlu topraklar olmak üzere 

dört gruba ayrılırlar.  

 

2.3.1. Tuzlu Topraklar 
 

Toprak tuzluluğu; özellikle kurak ve yarı kurak iklim bölgelerinde yıkanarak yeraltı 

suyuna karışan çözünebilir tuzların yüksek taban suyuyla birlikte kapilarite yoluyla toprak 

yüzeyine çıkması ve buharlaşma sonucu suyun topraktan ayrılarak tuzun toprak yüzeyinde 

ve yüzeye yakın bölümünde birikmesi olayıdır. 

 

Tuzlu topraklar özellikle kurak- yarı kurak bölgelerde yaygın olarak bulunan ve bitki 

gelişimine engel olacak miktarda çözünebilir tuz içeren topraklardır. Çözünebilir tuzlar, 

bitkiler tarafından kolayca alınabilirler. Bitki bünyesine giren tuz bileşikleri çeşidine ve 

miktarına göre belli bir konsantrasyonu aşınca bitkiye zararlı olmaktadır.  
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Tuzluluk veya topraktaki tuz konsantrasyonu, doymuş eriyiğin (özüt, çözelti ) 

elektriksel iletkenliğiyle belirlenir. Bir çözeltinin elektriksel iletkenliği oransal olarak onun 

tuz içeriğine bağlıdır. 

 

Tuzluluğun Bitki Gelişimine Etkileri; 

 

 Bodurluk, 

 Kök büyümesinde gerileme, 

 Tomurcuk oluşumunda azalma, 

 Yaprak ve meyvelerin küçük kalması, 

 Döllenme bozuklukları,  

 Hücrelerin ölmeleri sonucu köklerde, tomurcuklarda, yaprak kenarlarında ve 

büyüme uçlarında sarı lekeler (nekroz) oluşmasına neden olur. 

 

 

Resim 2.6: Toprak tuzluluğu ve tuzluluğun bitkilere etkisi 

 

İletkenlik dS/m Tuz Oranı Bitki verimi 

0-2 Düşük 
Tüm bitkiler çok az zarar 

görürler. 

2-4 Orta 
Hassas bitkiler ve tohumlar 

zarar görebilir. 

4-8 Yüksek 

Tuza dayanıklı olmayan 

çoğu bitkiler zarar görür, 

tuza hassas ve dayanıklı 

bitkiler ise az zarar görürler. 

8-16 Aşırı 

Tuza dayanıklı bitkiler 

gelişirler, diğer çoğu bitkiler 

ise ciddi zarar görürler. 

>16 Çok aşırı 
Çok az bitki türleri 

dayanıklıdır ve gelişirler. 

Tablo 2.1: Toprak tuzluluk değerleri ve bitkilere etkisi 
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2.3.1.1. Topraktaki Zararlı Tuzlar 

 

Topraklarda tuzluluk sorunu varsa şu elementlerin varlığından söz edilir; Na+, Ca++, 

Mg++, Cl- ve SO4--gibi birinci derecede önemli iyonlarla, K-, B+++, HCO2+,CO3--, NO3- 

gibi ikinci derecede önemli iyonlar anlaşılır. Toprakta bulunan tuzlar NaCl, CaCl2, MgSO4 

gibi tuzlar suda çözülmeleri durumunda, kendiliğinden ayrışma sonucunda ayrışmaya 

uğrarlar ve tuzluluğa neden olurlar. Tuzluluk veya topraktaki tuz konsantrasyonu, doymuş 

eriyiğin özüt, çözelti elektriksel iletkenliğiyle belirlenir. Bir çözeltinin elektriksel iletkenliği 

oransal olarak onun tuz içeriğine bağlıdır. 

 

Tablo 2.2: Toprak tuzluluğuna karşı bitkilerin hassasiyetleri  

 

2.3.1.2. Topraktaki Zararlı Tuzların Uzaklaştırılması  

 

Tuzluluk problemi tanımında da belirtildiği gibi tabansuyu ile birlikte gelişen bir 

problem olmasından dolayı ilk önce tabansuyu probleminin çözülmesi gereklidir. Ve bu 

yüzden tuzluluk probleminin yaşandığı yerlerde zararlı tuzların uzaklaştırılması için ilk önce 

drenaj sisteminin oluşturulması gereklidir. Drenaj sistemi pahalı bir yatırım olmasından 

dolayı çoğunlukla devlet tarafından finanse edilmektedir. Ancak herhangi bir alt yapı 

çalışması yapılmamış ve bölgede toprak altı drenaj sitemi kurulmamış ve tuzluluk problemi 

yaşıyor isek, mutlaka bir iş makinesine yaklaşık 1,5-2 m derinliğinde ve 50 cm genişliğinde 

eğim yönünde kanallar açtırılmalıdır. 

 

Kanalar arası mesafe 50 m kadar olmalı ve kanalların ucu tahliye kanallarına 

bağlanmalıdır. Bu işlem arazide bulunan taban suyunun sızarak araziden uzaklaşmasını 

sağlayacaktır.  
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Resim 2.7: Toprak tuzluluğun yıkanması 

Tuzları uzaklaştırmak için arazide göllendirme sulama yapılmalı ve bu kurulan sistem 

vasıtasıyla tuzun araziden yıkanması sağlanmalıdır. Su araziden uzaklaştıkça beraberinde 

tuzu da götürecektir. Tuzun yoğunluğuna göre işlem tekrar edilmeli ve toprakta bitki kök 

bölgesindeki tuzun yıkanması sağlanmalıdır. Su sürekli drene olduğu için tuzlar tekrar 

yüzeye gelemeyecek ve bizim tuz sorunumuz her sulama ve yağışla beraber giderek 

azalacaktır. Normal koşullar altında yeterli bir yıkama için toprağa verilen suyun %10’nun 

drenaj sistemine ulaşması istenir.  

 

2.3.2. Sodyumlu Topraklar  
 

Sodyumlu topraklar yüksek miktarda adsorbe edilmiş sodyum bulundururlar.  Toprak 

tanecikleri yüzeylerindeki negatif elektriksel yükten dolayı kalsiyum, magnezyum ve 

sodyum gibi katyonları adsorbe ederler.  

 

Sodyumlu topraklarda, toprak içerisinde su ve havanın hareketi yavaştır. Bunun 

sonucunda bitki gelişimi ve kök büyümesi yavaşlar. Bu topraklarda toprak yüzeyinde 

kaymak tabakası oluştuğu için çimlenme oranı düşer.  

 

Bitkilerin sodyum miktarlarının artması, kalsiyum alımının azalmasına veya tamamen 

durmasına neden olur.  Bu durumda bitki kururu, kökler kısalır ve kalınlaşır, yapraklarda 

kuruma ve dökülme başlar.  

 

Sodyumlu toprakların ıslahında, toprakların yıkanması ve drenaj çalışmalarının yanı 

sıra adsorbe edilmiş sodyumun kalsiyum veya magnezyum ile değiştirilmesini ve toprak 

yapısını geliştiren özel önlemlerin alınması gereklidir. Sodyumlu toprakların ıslahında 

kullanılan kimyasallar; eriyebilir kalsiyum tuzları ( CaSO4, CaCl2), eriyebilirlilikleri düşük 

kalsiyum tuzları ( CaCO3 )  ve asitler veya ait oluşturan ( H2SO4, kükürt ve demir sülfat) 

şeklinde verilebilir.  
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2.3.3. Tuzlu-Sodyumlu Topraklar  
 

Tuzlu-sodyumlu topraklar, tuzlulaşma ve sodyumlaşma olaylarının birlikte oluşması 

sonucunda meydana gelir. Hem tuz hem de sodyum bitkinin gelişimini olumsuz etkileyecek 

düzeydedir. Bitki gelişimini önemli ölçüde engelleyebilir. Hem tuzlu hem de sodyumlu 

topraklarda gözlenen belirtiler görülebilir. Islahında önceki tedbirlerin her ikisini bir arada 

almak gerekir.  

 

2.3.4. Borlu Topraklar  
 

Borlu topraklar, daha çok kurak ve yarı kurak alanlarda meydana gelir. Sulama suyu 

borlu olan topraklarda bor problemi ortaya çıkar. Bor elementinin toksik etkisi çok küçük 

bor düzeylerinde bile ortaya çıkmaktadır. Aşırı borlu gübre kullanımı veya denizsel 

sedimentlerin fazla miktarda oluşumu durumunda, borun toksik etkileri gözlenmeye başlanır. 

Toksik etkiler ilk önce yapraklarda, daha sonra bitkinin diğer kısımlarında gözlenir.  

 

Toprakta borun zararsız seviye olan 1ppm seviyesine düşürülmesi için yıkama işlemi 

gerçekleştirilir. Yıkama işleminden önce mutlaka iyi bir drenaj sisteminin kurulmuş olması 

gereklidir.  

 

Sorunlu topraklarda, zararlı tuzları ve elementleri uzaklaştırmak için yapılan yıkama 

işlemleri ile yararlı olan besin elementleri de uzaklaştırılır. Bunun için yıkama 

uygulamalarından sonra toprak verimliliğini ve yapısını düzeltici önlemlerin alınması 

gereklidir. Bu önlemler çerçevesinde toprağa, çiftlik gübresi ve yeşil gübre gibi organik 

madde verilmesi, toprağın aralıklı olarak ıslanmaya ve kurumaya bırakılması, toprağın 

donma ve çözülmeye maruz bırakılması gibi toprak yapısını düzeltici tedbirlerin alınması 

gereklidir. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 

Arazinin drenaj ile ıslahını yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Drenaj kuyusu açarak taban suyu 

seviyesini belirleyiniz. 

 Taban suyu seviyesini belirleyerek zararlı 

olup olmadığına karar veriniz. 

 Zararlı olduğuna karar vermeniz durumunda 

uygun drenaj yöntemini seçiniz. 

 Seçtiğiniz drenaj yönteminin gerektirdiği 

alet ve ekipmanları temin ediniz. 

 Drenaj kanallarını açınız. 

 Çalışma öncesi gerekli iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Seçtiğiniz drenaj sistemini oluşturunuz. 

 Drenaj malzemelerini tekniğine uygun 

şekilde kullanarak drenaj işlemini 

hatasız yapınız. 

 Sistemi oluşturduktan sonra çalışıp 

çalışmadığını kontrol ediniz. 

 Tekrar taban suyu seviyesi kontrolü yaparak, 

toprağın üretime hazır hale gelip 

gelmediğini belirleyiniz. 

 Toprağı üretime uygun hale getiriniz. 

 Tuzluluk sorununuz var ise göllendirme 

sulama yaparak toprağı yıkayınız. 

 Tuzluluğun şiddetine göre göllendirme 

sulama yaparak tuz seviyesini azaltınız. 

 Yıkama sonrası yeşil gübreleme yapınız. 

 Yıkama sonrası toprak yapısını geliştirici 

tedbirler alınız. 

 

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 



 

 21 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Toprakta taban suyunun yüksek olması istenen bir durumdur. 

2. (   ) Taban suyu herhangi bir probleme neden olmadan, bitki gelişimini teşvik eder. 

3. (   ) Topraktaki tuzluluk, toprak çözeltisinin elektriksel iletkenliği ile belirlenir.  

4. (   ) Mol drenaj ağır topraklarda başarılı bir şekilde uygulanır.  

5. (   ) Hiç bir bitki topraktaki tuzluluğa dayanıklı değildir.  

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcükleri 

yazınız. 

 

6. Toprak tuzluluğuna neden olan iyonlar …………………….. gibi tuzların suda 

çözünüp iyonlaşması ile oluşur. 

7. Toprak altı drenajda filtre malzemesi olarak başlıca…………….. kullanılmasına 

rağmen  ……………… ve …………………… gibi malzemelerde kullanılabilir. 

8. Toprakta sulama suyu veya yağışlar sonucunda toprak altına sızan suyun yer altında 

geçirimsiz bir tabaka üzerindeki, geçirimli bir tabaka içinde belirli bir seviyeye kadar 

birikmiş bulunan suya ……………….. ismi verilir. 

9. Suyu seven digitoria, Echinochloa, Typha Scripus (su kamışı) gibi yabancı otların 

gelişmesi …………………….. varlığına işaret eder. 

10. Drenaj sistemlerinden……………………..ve…………………….kendimiz 

yapabiliriz. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Arazinizde taban suyu veya tuzluluk problemi var ise drenaj sistemi kurunuz. 

 

 Toprakta bulunan tuzluluğun yıkanması için drenaj kanalı açma. 

 

 Malzemeler 

 

o Kişisel koruyucu donanım 

o Metre  

o İş makinesi  

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Toprakta tuzluluk problemi olduğunu belirlediniz mi?   

2. Tuzluluk problemini çözmek için drenaj kanalı projesi hazırladınız 

mı? 
  

3. Kanalları eğim yönünde yaklaşık 1 m derinliğinde ve 50 cm 

genişliğinde, iş makinesine açtırdınız mı? 
  

4. Kanalların uçlarını tahliye kanallarına bağladınız mı?   

5. Kanallar arası mesafeyi tuzluluğun yoğunluğuna uygun ayarladınız 

mı? 
  

6. Göllendirme sulama yaparak tuzun yıkanmasını sağladığınız mı?   

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–3 
 

 

 

Arazinizin tesviyesini tesviye makinelerin bakım ve kullanma kılavuzlarına göre 

uygun bir şekilde yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizde gerçekleştirilen tesviye çalışmalarınız ve sebeplerini araştırınız. 

 Çevrenizde kullanılan tesviye alet ve ekipmanlarının neler olduğunu öğreniniz.  

 Bu alet ve ekipmanların kullanımı ile ilgili bilgi toplayınız. 

 

3. ARAZİ TESVİYESİ 
 

3.1. Toprak Tesviyesi 
 

Daha iyi bir sulama uygulamasının yapılabilmesi için olanaklar ölçüsünde doğal eğimi 

bozmadan ve verimlilik potansiyelini azaltmadan, arazi yüzeyinde bulunan düzensizliklerin 

sulama yönteminin gerektirdiği eğim derecelerinde düzeltilmesi tarımsal tesviye olarak 

tanımlanır. 

 

Tarımsal tesviye başarılı bir yetiştiricilik için yapılması gerekli olan zorunlu işlerden 

biridir. Özellikle salma sulama yöntemlerinden biri uygulanıyor ise kesinlikle yapılmalıdır. 

Tesviye işlemini gerçekleştirmediğiniz takdirde arazinizden istenilen ölçüde verim ve kalite 

elde etmek mümkün olmayacaktır. Arazinizin her bölgesinin eşit olması, sulama ve 

gübreleme gibi uygulamalarda etkili sonuç almakta başarılı bir tesviyenin çok büyük 

katkıları vardır. 

 

 

Resim 3.1: Arazi tesviyesi 

ÖĞRENME FAALİYETİ–3 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 



 

 24 

Yağışlar veya sulama sonrasında arazimizde su birikintilerinin oluşmaması, toprak 

yüzeyinde kaymak tabaklarının oluşturmaması, arazide ekipmanla çalışıyorken düzgün bir iş 

elde etmek, arazide düzgün bir ekim, düzenli bir bitki çıkışı istiyorsak ve arazide yüzey 

toprağının taşınmasını istemiyorsak mutlaka tesviye yapmalıyız.  

 

Arazi tesviyesi faydasının çok olmasına rağmen her zaman kolayca ve ucuza 

gerçekleştirebileceğimiz bir işlem değildir. Pahalı bir yatırımdır ve yapılması kaçınılmaz 

olması durumunda yapılmalıdır. Bazen arazi tesviyesinin yapılmasını engelleyen şartlar ile 

karşılaşılabilir. Bu tür durumlarda arazi tesviyesi yapmamak daha doğru bir karar olacaktır.  

 

Arazi tesviyesinin uygulanmasını kısıtlayan etmenler; 

 

 Su alma hızı yüksek hafif bünyeli topraklarda derine sızma çok fazla 

olacağından yüzey sulama yöntemleri uygulanamaz. Bu nedenle bu tür 

topraklarda tesviyeye gerek yoktur. 

 Geçirimsiz tabaka veya taban suyunun yüzeye yakın olduğu sığ topraklarda 

arazi tesviyesi yapılamaz. Aksi halde sığ olan toprak derinliği daha da 

azalacaktır. 

 Doğal eğimi yüksek arazilerde yüzey sulama yöntemleri erozyona neden 

olacağından uygulanmaz. Dolayısıyla tesviyeye gerek duyulmaz. 

 Doğal eğimi düşük olmasına karşın dalgalı topografyaya sahip arazilerde 

tesviye yüksek düzeyde kazı gerektireceğinden maliyet artar. Bu nedenle bu tip 

arazilerde basınçlı sulama yöntemlerinin kullanılması daha ekonomik olur. 

 Su kaynağının kısıtlı olduğu koşullarda mevcut su ile daha fazla alan sulamak 

için yüzey sulama yöntemleri yerine su uygulama randımanı daha yüksek olan 

basınçlı sulama yöntemleri kullanılır.  

 

3.2. Toprak Tesviyesinin Yararları 
 

Tesviye daha çok sulama işlerini kolaylaştıracak bir işlem gibi görülmesine rağmen, 

sulama ve sulamaya bağlı olaşabilecek birçok problemi ortadan kaldırması bakımından 

önemlidir. Sulama suyunun düzgün dağılması, suya bağlı fizyolojik sorunların çözülmesi, 

suya bağlı kök hastalıklarının ve anormalliklerinin önüne geçmesi, tuzluluk ve taban suyu 

problemlerini engellemesi gibi birçok yararları olmasından  tüm dünyada yaygın bir şekilde 

uygulanan ve uygulanması tavsiye edilen bir arazi hazırlığı aşamasıdır. 

 

Arazi tesviyesinin başlıca yararları şunlardır;  

 

 Tarla parsellerinin her yerinde eş bir dağılımla su uygulanır. Böylece su 

uygulama randımanı yükselir. Mevcut su ile daha geniş alanlar sulanır. 

 Derine sızma olmaz veya daha az olur. Böylece bitki besin maddelerinin alt 

katmanlara doğru yıkanması engellenir. 

 Etkili bir yüzey drenajı yapılarak tuzluluk ve sodyumluluk sorunu ortadan 

kaldırılır. 
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 Arazi yüzeyinin her tarafı aynı anda tava geleceğinden tarımsal işlemler 

kolaylaşır, maliyet azalır. 

 Sulama kolaylaşır, sulama işçiliği masrafları düşer. 

 

3.3. Toprak Tesviye Şekilleri 
 

Tarımsal tesviyeyi değişik yönlerden gruplandırmak mümkündür. Bu gruplandırmalar 

yapılış amaçlarına göre, kazı dolgu miktarlarına veya işin hassasiyetine göre değişir.  

 

 Yapılış biçimi ve uygulanacak yüzey sulama yöntemlerine göre; 

 

 Yersel tesviye: Arazi yüzeyinde bulunan küçük ve önemsiz düzeydeki 

dalgalanmaların giderilmesidir. 

 Tek yönde değişken eğimli tesviye: Tarla parselinin sadece sulama 

doğrultusunda değişen eğim derecelerinde düzeltilmesidir. Sulamaya dik 

doğrultuda eğim yoktur. Uzun tava sulama yönteminde uygulanır. 

 

Şekil 3.1: Tek yönde tesviye 

 

 Çift yönde değişken eğimli tesviye: Tarla parseli hem sulama yönünde 

hem de dik yönde olmak üzere iki yönde eğimlendirilerek düzeltilir. 

Karık sulama yönteminde uygulanır. 

 

Resim 3.2: Çift yönde tesviye 
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 Tek yönde sabit eğimli tesviye: Uzun tava sulama yöntemlerinin 

uygulanacağı tarla parsellerinde yapılır. Sadece sulama yönünde sabit bir 

eğim söz konusudur. 

 Çift yönde sabit eğimli tesviye: Sulama yönünde ve dik yönde sabit bir 

eğim söz konusudur. 

 

 Kazılacak toprak hacmine göre; 

 

 Hafif tesviye: Kazı hacminin 50 m3/da ’ dan az olduğu koşullardaki 

tesviye işlemidir. 

 Orta tesviye: Kazı hacminin 50-100 m3/da arasında olduğu koşullardaki 

tesviye işlemidir. 

 Ağır tesviye: Kazı hacminin 100-150 m3/da arasında olduğu 

koşullardaki tesviye işlemidir. 

 Çok ağır tesviye: Kazı hacminin 150 m3/da ’ dan fazla olduğu 

koşullardaki tesviye işlemidir. 

 

 Yapılış sırasına göre; 

 

 Kaba tesviye: İlk aşamada dozer ya da skreyper ile yapılan tesviye 

işlemidir. 

 İnce tesviye: Kaba tesviye tamamlandıktan sonra, arazi yüzeyindeki 

küçük düzensizlikleri gidermek amacıyla Land-Pleyn veya greyder ile 

yapılan tesviye işlemidir. 

 

3.4. Toprak Tesviyede Kullanılan Alet ve Ekipmanlar  
 

 Skreyperler; toprağın kazınması, yüklenmesi, taşınması ve serilmesi için 

geliştirilmiş, özellikle geniş arazi parçalarında başarıyla kullanılabilen 

makinelerdir. Bu dört özelliği birlikte yapması nedeniyle skreyperler yerinde 

kullanıldığında ekonomik çalışma yapabilen makinelerdir. 

 

Resim 3.2:  Skreyper ve Land-plane  
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 Land-plane; Şasi uzunlukları 9-24 m, iş genişlikleri 1,5-6 metre arasında 

değişen, sabit çatılı, ince tesviye işlemi yapan ve iş genişliği yüksek 

makinelerdir. 

 

 Tesviye Küreği; Ülkemizde tesviye küreği olarak isimlendirilen aletler, 

greyderlerin asma ve çekme tipleridir. Asma tip greyderler ise ülkemizde 

tesviye küreği olarak isimlendirilmekte ve daha çok tarım işletmelerinde 

kullanılmaktadır. 

 

Resim 3.3: Klasik ve lazerli tesviye küreği 

 

3.4.1. Tesviye Alet Ve Ekipmanlarının Bakım ve Ayarları 
 

 Klasik Tesviye Küreğinin Bakımı; Klasik tesviye kürekleri, bıçakları ve bıçak 

bağlantıları düzenli olarak kontrol edilmeli, körelen ve aşınan bıçaklar 

düzeltilmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir. Gevşeyen bağlantı elemanları 

sıkıştırılmalı, kırılan cıvata ve bağlantı elemanları yenisi ile değiştirilmelidir. 

Çalışmalara başlamadan önce makinenin yön açısı göbeği ve varsa diğer 

bağlantı gresörlüklerine gres yağı basılmalıdır. 

 

 Hidrolik Tesviye Küreğinin Bakımı; Hidrolik tesviye küreklerinde bulunan 

hidrolik lifler ve hidrolik hortumlar her çalışma öncesi ve sonrası, yağ 

sızdırmaya ve aşınmaya karşı kontrol edilmeli, delinmiş hortumlar ve yıpranmış 

liftler yenileri ile değiştirilmelidir. Hidrolik tesviye küreğinin bıçağı kontrol 

edilmeli ve yıpranmış ise yenisi ile değiştirilmelidir. Gevşemiş yapı elemanları 

sıkıştırılmalıdır. Makine üzerindeki gresörlükler kontrol edilmeli ve gres yağı 

basılmalıdır.  

 

 Lazerli Tesviye Küreğinin Bakımı; Makinenizin bakımını yaparken iş 

güvenliği kurallarına uyunuz. Makine üzerinde bulunan gresörlüklere makine 

kullanma kılavuzunda belirtilen çalışma saatlerinde gres yağı basılmalıdır.  

Makine çalışırken kesinlikle ayar ve bakımdan kaçınılmalıdır. Hidrolik silindir 

üzerinde bulunan gresörlük her çalışma sonrasında yağlamalıdır.  Makinenizin 

yapı elemanlarını her çalışma sonrasında kontrol ediniz, gerekli ise yenisi ile 

değiştirip sıkıştırınız.  Makinenin hidrolik yağ deposunu her çalışma öncesinde 
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kontrol ediniz ve eksilme var ise tamamlayınız.  Çalışmaya başlamadan önce 

makinenin lastik havalarını kontrol ediniz ve havaları eşitleyiniz.  Liftlerin 

uzatmalarını belli çalışma saatlerinden sonra gresleyiniz.  Lazerli tesviye 

makinesinin bıçaklarını kontrol ederek aşınan ve kırılanları yenileri ile 

değiştiriniz.  Makinenin çalışan yerlerini mevsim sonunda yağlayarak 

makinenizi kuru bir yerde muhafaza ediniz. 

 

 Land-planenin bakımı;  Gevşemiş tüm bağlantı elemanları sıkıştırılarak 

kırılmış ve aşınmış olanlar yenisi ile değiştirilmelidir.  Aşınmış bıçaklar yenileri 

ile değiştirilmelidir.  Bağlantı kolları kontrol edilmeli ve eğilmiş olanlar 

düzeltilmeli veya yenisi ile değiştirilmelidir.  Makine tekerleklerinin tekerlek 

hava basınçları kontrol edilmeli ve eşitlenmelidir.  Hidrolik hortumlar ve 

liftlerde yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilmeli, yıpranan hortumlar ile liftler 

değiştirilmeli ve sisteme hidrolik yağ basılmalıdır.  Land-planenin üzerinde 

bulunan gresörlükler her çalışma öncesi kontrol edilmeli, gerekli ise gres yağı 

basılmalıdır.  İş sonlarında makine basınçlı su ile yıkanmalı ve üstü kapalı 

alanda muhafaza edilmelidir. 

 

 Skreyperlerin bakımı;  Gevşemiş tüm bağlantı elemanları sıkıştırılarak 

kırılmış ve aşınmış olanlar yenisi ile değiştirilmelidir.  Aşınmış bıçaklar yenileri 

ile değiştirilmelidir. Her çalışma öncesinde makine tekerleklerinin tekerlek hava 

basınçları kontrol edilmeli ve eşitlenmelidir. Hidrolik skreyperlerde hortumlar 

ve liftlerde yağ kaçağı olup olmadığı kontrol edilmeli, yıpranan hortumlar ve 

liftler değiştirilmelidir.  Skreyper üzerinde bulunan gresörlükler her çalışma 

öncesi kontrol edilmeli, gerekli ise gres yağı basılmalıdır.  İş sonlarında makine 

basınçlı su ile yıkanmalı ve üstü kapalı alanda muhafaza edilmelidir. 

 

3.4.2. Tesviye Alet ve Ekipmanlarının Kullanımı 
 

Büyük kazı ve dolgu işlemi gerektirmeyen koşullarda tesviye işlemini tesviye küreği 

veya land-plane kullanarak kendimizin yapması mümkündür. Sürüm hataları gibi ufak tefek 

tesviye bozukluklarını düzeltmek mümkündür. Ancak alçaklık ve yüksekliğin fazla olduğu 

ve dolayısıyla çok fazla kazı ve dolgu yapılacak alanlarda tesviye küreği ve land-plane gibi 

aletler ile bunu yapmak mümkün değildir. Bu tür büyük kazı dolgu işlemlerinde büyük 

skreyperlerden faydalanmak gerekmektedir.  

 

Elbette büyük skreyperleri üreticilerin edinmesi ve kullanması mümkün değildir. 

Bunlar pahalı yatırımlardır ve yatırım gerçekleştirildikten sonra, eğer düzgün toprak işleme 

yapılır ve uygun sulama yöntemi seçilirse uzun yıllar arazinin tesviyesi bozulmadan 

kullanılabileceğinden bu tür alet ve ekipmanların satın alınması ekonomik olmayabilir. 

Büyük skreyperlerin profesyoneller tarafından kullanılmasından dolayı üreticiler tarafından 

kullanılmamaktadır.  
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Üreticiler klasik ve hidrolik tesviye küreği kullanırken tamamen tecrübelerine 

dayanarak elle kazı dolgu miktarlarını ayarlamaya çalışırlar. Bu yüzden çalışmalarda dikkatli 

bir gözlem gerektirir ve hassas bir çalışma yapılması çoğunlukla mümkün olmayabilir.  

 

Lazerli tesviye küreğinde ise Lazer düzlemi ile meyil kontrolünü esas alan 

sistemlerden oluşur. Lazerli tesviye kürekleri, dakikada 600 devir yaparak dönen lazer 

vericisinin oluşturduğu referans düzleminin makine üzerinde bulunan lazer alıcısı tarafından 

algılanması ve bu değerlere göre makinenin hidrolik sisteminin otomatik olarak yüksek 

yerlerdeki toprağı kürüyerek alçak yerlere sermesi ile tesviye işlemini gerçekleştirmiş olur. 

 

Land-planelerde makine tekerlekleri arazi ürerinde çukur veya tepe ile karşılaştığında 

hareketli mafsalları yardımı ile şasinin alçalmasını ve yükselmesini engelleyerek düzgün bir 

tesviye işlemi yapılmış olur. 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Arazinizin tesviyesini tesviye makinelerin bakım ve kullanma kılavuzlarına göre, 

uygun bir şekilde yapabileceksiniz. 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Arazinin eğim yönünü belirleyerek 

tesviye alet ve ekipmanını seçiniz.  

 Araziye verilecek eğim yönünü sulama, 

toprak işlem gibi koşulları dikkate alarak 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz eğime göre yükselti ve 

alçaklıkları tespit ediniz.  

 Arazinin tesviye edilmesinin gerekliliğine 

karar veriniz. 

 Arazi tesviyede kullanılacak alet ve 

ekipmanlarının hangisinin kullanılacağını  

belirleyiniz. 

 Toprak tesviyesinde kullanılan alet 

ve makinelerinin ayarlarını yapınız. 

 Seçtiğiniz makine ile ilgili iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerini alınız. 

 Toprak tesviyesi işlemini yapınız. 

 Daha önce belirlediğiniz kazı dolgu 

miktarlarına göre çalışmayı yapınız.  

 Ne kadar kazı ve dolgu yapacağınızı 

belirleyiniz. 

 Arazinin tesviyesini yapınız, alet ve 

ekipmanın iş sonu bakımlarını 

yapınız. 

 İşlem bittikten sonra ölçümler yaparak 

doğruluğunu kontrol ediniz. 

 İş sonu makinenin temizliğini yapınız. 

 Makinenin yağlanması gereken noktalarını 

yağlayınız ve gresörlüklerine yağ basınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Arazinin belli bir eğimle düzenlemesine düzleştirme adı verilir. 

2. (   ) Taban taşı yakın yerlerde tesviye yapılması doğru bir işlem değildir. 

3. (   ) Tesviye yapılması sulama işçiliğinde önemli ölçüde tasarruf edilmesini sağlar. 

4. (   ) Ülkemizde tesviye küreği olarak isimlendirilen aletler, greyderlerin asma ve 

çekme tipleridir. 

5. (   ) Su alma hızı yüksek hafif bünyeli topraklarda derine sızma çok fazla olacağından 

yüzey sulama yöntemleri uygulanamaz. Bu tip topraklarda tesviye uygulaması yanlış 

olur. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Kazı hacminin 150 m3/da ’ dan fazla olduğu ……………………………….. tesviye 

işlemidir. 

7. Arazi yüzeyinde bulunan küçük ve önemsiz düzeydeki dalgalanmaların giderilmesi 

………………………………… 

8. Kaba tesviye işlemi …………………………..ile, ince tesviye 

işlemi……………………… ve …………………………. ile yapılır. 

9. Arazilerde büyük kazı ve dolgular yapılacak ise ………………………….faydalanılır. 

10. Karık sulama yönteminde ……………………………………… tesviye kullanılır.  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 



 

 32 

UYGULAMALI TEST 

 

Arazinizde sürüm hatalarına ve ekipmanla çalışmalara bağlı oluşan hafif tesviye 

bozukluklarını gideriniz.  

 

 Land-plane veya tesviye küreği ile arazi tesviyesi. 

 

 Malzemeler 

 

o Kişisel koruyucu donanım 

o Traktör 

o Tesviye küreği 

o Land-plane 

 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Arazinizde hafif tesviye kusurlarının varlığını tespit ettiniz mi?   

2. Bu tesviye hatalarını sizin tarafınızda düzeltileceğine karar verdiniz 

mi? 

  

3. Tesviye yapmak için kullanacağınız aleti belirlediniz mi?   

4. Tesviye yapacağınız aleti bakım ve ayarlarını yaparak uygun hale 

getirdiniz mi? 

  

5. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini dikkate alarak tesviyeyi yaptınız 

mı? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–4 
 

 

 

 

Toprak işleme makinelerin bakım ve kullanma kılavuzlarına göre toprak işleme 

yapabileceksiniz. 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek hangi toprak işleme aletlerini 

kullandıklarını araştırınız. 

 Toprak işlemedeki toprak koşullarını öğreniniz. 

 Toprak işlemedeki dönemleri ve bu dönemlerde hangi tür toprak işleme 

yapıldığını araştırınız. 

 

4. TOPRAK İŞLEME 
 

4.1. Toprak İşleme  
 

Serin iklim tahılları yetiştiriciliğinde sağlıklı bitki gelişimi ve kaliteli ürün için iyi bir 

toprak işleme şarttır. 

 

Toprak işleme, kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesine ortam hazırlamak ve 

topraktaki fiziksel, kimyasal ve biyolojik olayları hızlandırmak için değişik alet ve 

ekipmanlarla toprağın devrilmesi, yırtılması, karıştırılması, kabartılması ve alt-üst 

edilmesidir. 

 

Toprak işlemenin temel amacı; kültür bitkileri için iyi bir tohum yatağı ve 

yetiştirilecek bitkilere elverişli bir ortam hazırlamaktır. Zamanında ve tekniğine uygun bir 

toprak işleme sayesinde ayrıca toprakta daha fazla nem biriktirilir, toprak geçirgenliği 

artırılır, su ve rüzgâr erozyonu kısmen önlenir, yabancı otlar toprağa gömülür. 

ÖĞRENME FAALİYETİ–4 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Resim 4.1: Farklı araçlarla toprak işleme 

 Genel olarak toprak işlemenin amaçları: 

 

 İyi bir tohum yatağı hazırlamak 

 Kök gelişimi için toprağı yumuşatmak 

 Toprağın havalanmasını sağlamak 

 Bitki besin maddelerinin bitkiler için elverişli hale gelmesini sağlamak 

 Yabancı otları yok etmek 

 Hastalık ve zararlılarla mücadele etmek 

 Buharlaşma ile oluşacak su kayıplarını önlemek 

 

 Toprak Tavı: Toprağın kolayca ve amacına uygun bir şekilde işlenmesi toprak 

tavı ile yakından ilgilidir. Bu nedenle toprağımızın kıvamını iyi bilmeli ve 

toprak uygun tavda iken toprağımızı işlemeliyiz. Toprak tavı, topraktaki nem 

oranı ve toprağın yapısı ile ilgilidir. Toprak işleme toprak tavda iken yapılır. 

Toprak eğer tavında ise, gevşek ve yumuşak bir yapı oluşturur, kolay işlenebilir. 

Toprak tavında olduğunda; tohum yatağı olarak elverişlilik, fidelerin toprak 

yüzeyine daha kolay çıkışı, bitki köklerinin toprakta rahat hareketleri en uygun 

şekilde sağlanır.  

 

Toprak tavda iken şu özellikler görülür;  

 

 İşlendiği zaman kolayca furda bünye (agregat) haline geçer. 

 Tavlı toprak elastik ve yumuşaktır. 

 Sıkıştırılıp bırakıldığında tekrar kabararak eski halini alır. 

 İşlenmesi kolaydır, makinede titreşim yaratmaz. 

 Toprak işleme aletlerini çeki gücü yönünden zorlamaz. 

 

 Toprak kıvamı; Toprak taneciklerinin gerek kendi kendisine yapışması ve 

gerekse başka cisimlerle yapışması nedeniyle dış baskılar karşısında kırılıp 

dağılmaya ve ezilip büzülmeye karşı dayanıklılığını gösteren özelliğe toprağın 

kıvamı denir.  Kısacası, toprağın şekil değiştirme ve kopmaya karşı göstermiş 

olduğu direnç toprak kıvamıdır. 
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4.2. Toprak İşlemenin Yararları 
 

 Topraktaki organik madde miktarını arttırmak; zamanla alt katmanlara inen 

veya toprak yüzeyindeki bitkisel artıkları toprak işleme ile kök bölgesine 

aktarılır ve bitkiye yarayışlı hale geçmesi sağlanır. 

 Toprağın havalanmasını sağlamak; zamanla kök bölgesinde karbondioksit 

miktarı artar ve oksijen azalır. Toprak işleme yapılarak toprak kabartılırken bol 

oksijeninde toprağa nüfuz etmesi sağlanarak, kökler için havalanmış bir ortam 

sağlanır.  

 Kapillariteyi kırarak su muhafazası sağlamak; toprağın alt katmanlarından 

toprak yüzeyine ulaşan kılcal borucukları (kapillariteyi) kırarak, alt 

katmanlardaki suyun buharlaşma yolu ile kaybını engeller. 

 Toprağı gevşetmek; toprak kabartılır, devrilir, parçalanır ve ufalanarak, gevşek 

bir yapı meydana getirilir. Böylece köklere fiziksel anlamda direnç göstermeyen 

ve köklerin hızla ve etkili bir şekilde gelişeceği bir ortam sağlanmış olunur.  

 Hastalık ve zararlılar ile mücadele etmek; gelişimlerinin bir dönemini veya 

kışı toprak içerisinde ve bitkisel artıklar geçiren hastalık ve zararlı etmenlerini 

açığa çıkartarak hayat döngülerinin kırılmasına, daha az yaşamda kalma şansı 

verilmesine ve zararlarının daha az gerçekleşmesi sağlanır.  

 Toprak erozyonunun engellenmesi, toprak işleme zamanında ve doğru 

teknikler ile yapıldığında su erozyonu ve rüzgar erozyonu engellenebilir. 

 

4.3. Toprak İşleme Yöntemleri ve Zamanı 
 

Günümüzde ihtiyaca, toprak koşullarına, su ve besin maddesi durumuna göre arazinin 

yönü ve eğimine göre uygulanan toprak işleme şekilleri aşağıda verilmiştir:  

 

 Toprağın şeritler halinde kesilip devrilmesi; soklu pulluklar, diskli pulluklar, 

diskaro ve benzeri aletler toprağı devirerek işlerler.  

 Toprağın yırtılarak devrilmeden kabartılması; dişli tırmıklar, kültüvatörler, 

taban yırtan pulluklar (chisel pulluğu), gibi benzeri aletler toprağı yırtarak 

işlerler.  
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 Toprağın karıştırılması; toprak frezeleri ve rotavatör gibi aletler toprağı 

karıştırıp, parçalayarak işlerler.  

 Toprağın bastırılması; merdaneler ve sürgü gibi aletler toprağı bastırıp 

oturmasını sağlarlar.  

 

Toprak işleme derinliği bakımından çok fazla derin işlemeye gereksinim yoktur. 

Yetiştirmeyi düşündüğümüz bitkinin etkili kök derinliği bilir ve toprak işleme derinliğini ona 

göre ayarlamış olursak yeterli olacaktır. Derin toprak işlemenin herhangi bir zararı yoktur. 

Fakat derin toprak işleme daha fazla masraf anlamına gelmektedir.  

 

Toprak işleme derinliği bakımından gruplandırma yapılırsa; 

 

 Yüzeysel toprak işleme; işleme derinliği 8-12 cm’dir.  

 Orta derinlikte toprak işleme; işleme derinliği 12-25 cm’dir.  

 Derin toprak işleme; işleme derinliği 25-40 cm’dir.  

 

Ülkemizde tahıl tarımı hem kuru hem de sulu şartlarda yapılmaktadır. Uygulanan 

tarım sistemine göre ön bitki artıklarının miktarı ve ön bitki hasadından sonra toprağın 

durumu dikkate alınarak farklı toprak işleme sistemleri uygulanabilir. 

 

4.3.1. Kuru Tarım Sisteminde Toprak İşleme  
 

Kuru tarım sistemleri yıllık yağışın 500 mm’nin altında ve yağış rejiminin düzensiz 

olduğu yerlerdir. Genellikle bitkinin vejetasyon süresinde 200 mm kadar yağış olan yerlerde 

kuru tarım sistemi uygulanır. Kuru tarım sistemlerinde tahıl yetiştiriciliğinde en önemli etken 

topraktaki su miktarıdır. Genellikle su miktarının yetersiz olmasından dolayı toprakta yeterli 

su miktarını sağlamak için tarlalar belli zamanlarda boş bırakılır. Tarlaların su biriktirilmesi 

amacıyla işlenerek boş bırakılmasına nadas adı verilir. Nadas sitemini uygulamanın iki 

temel amacı vardır: 

 

 Toprakta bitki gelişimi için su birikimi sağlamak 

 Bitkinin kullanamadığı bitki besin maddelerinin dönüşümünü sağlamak 

 

Nadas yapılma zamanına ve yapılma şekline göre çeşitlere ayrılabilir. Kuru tarım 

sistemlerinde en çok uygulanan ve uygulanması gereken nadas şekilleri kara nadas ve anızlı 

nadastır. 

 

 Kara nadas: Nadas işlemesi mart ortası ile nisan başlarında başlar, ekim ayına 

kadar devam eder. Kurak bölgelerde uygulanır. Bu bölgelerde hasattan sonra 

gölge tavı yoktur. Bu nedenle anız bozma da yapılmaz. Sonbahar işlemesi 

zararlı olmamakla beraber faydalı da değildir. İlk işleme ilkbaharda tarla 2/3 

otlandıktan sonra pullukla yapılır. Daha sonra tarla otlandıkça ikileme ve 

üçleme ise yüzeysel toprak işleme aletleri ile yapılır. 
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 Anızlı nadas: Anızlı nadasta toprak işleme yüzeysel toprak işleme aletleri ile 

alttan yapılır. Toprak üstündeki anız kalıntıları olduğu gibi bırakılır. Kuru tarım 

sisteminde ilk işleme kıştan sonra tarlaya ilk girilebildiği zaman (Orta 

Anadolu'da mart sonu-nisan başı) yapılır. Bundan sonra tarla otlandıkça 

ikileme, üçleme aynı aletlerle yapılır. 

 

Nadastan beklenen amaçlar dikkate alınarak kara nadas ve anızlı nadas yöntemleri 

birbirileriyle karşılaştırıldığında en uygun metodun anızlı nadas olduğu görülmektedir. 

Çünkü kara nadasta ilk toprak işlemesi toprağı derin ve devirerek işleyen aletlerle 

yapılmaktadır. Bu durum özellikle kuru tarım sistemlerinde tarla yüzeyinin iyice 

ufalanmasına, bunun sonucunda da su ve rüzgâr erozyonuna açık bir yüzey oluşmasına 

neden olmaktadır. 

 

Nadas-tahıl ekim nöbeti sisteminin uygulandığı kuru tarım alanlarında sonbahar, 

ilkbahar ve yaz dönemleri olmak üzere üç farklı dönemde toprak işleme yapılabilir. Özellikle 

eğimli ve erozyona açık arazilerde erozyon tehlikesinden korunmak ve yağış sularının 

muhafazası için tarla yüzeyinin mümkün olduğunca bitki artıkları ile kaplı olması arzu edilir. 

Bu konuda yapılan araştırmalarda kulaklı pullukla sonbahar toprak işlemesi gereksizdir. 

Ancak toprak altında taban taşı ya da pulluk tabanı adı verilen sert tabaka oluşmuşsa 

sonbaharda dipkazan çekilerek sert tabaka kırılmalı ve toprak yüzeyi gevşetilmelidir.  

 

İlkbaharda ise yabancı otların gelişmeye başladığı ve toprağın tavında olduğu bir 

dönemde arazinin durumuna göre kazayağı gibi toprağı altüst etmeden işleyen aletlerle ya-

bancı otlar yok edilir. Toprakta suyun muhafazası için daha sonraki dönemlerde de tarlanın 

otlanması ya da toprak yüzeyinde kaymak tabakası oluşması durumuna bağlı olarak kazayağı 

ve benzeri aletlerle yaz toprak işlemelerine devam edilmelidir. Ancak bu sistemde buğdaygil 

yabancı otlarının yoğunlaşmasına bağlı olarak başka türlü mücadele imkânı yoksa belli 

aralıklarla kulaklı pullukla sürüm gerekebilir. 

 

 

Resim 4.2: Anızlı nadas 
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Toprak işleme sistemlerini geleneksel, azaltılmış yada sıfır sürüm olmak üzere üç 

ana grupta toplayabiliriz. Geleneksel toprak işlemede, ön bitki hasadından sonra toprak 

kulaklı pulluk ya da diskli pulluklarla alt üst edilmekte ve bitki artıkları tamamen toprağın 

altına gömülmektedir. Ülkemiz de yaygın olarak uygulanan bu toprak işleme sistemi 

özellikle eğimli arazilerde su ve rüzgâr erozyonu riskini arttırmaktadır. Topraklar uzun süre 

boş kaldığı nadas-tahıl sisteminde veya kışlık-yazlık bitki ekim nöbetinin uygulandığı ve 

kışlık bitkilerin hasadından sonra bir sonraki yıl ilkbahar dönemine kadar tarlaların uzun süre 

boş kaldığı durumlarda, mümkün olduğunca geleneksel toprak işleme sistemi yerine 

azaltılmış ya da işlemesiz (sıfır sürüm) sistemler uygulanmalıdır.  

 

Tahıl hasadından sonra tarlada kalan anızın bir sonraki ekimde sıkıntı çıkarmaması 

için ya toplanarak tarladan uzaklaştırılması ya da parçalanarak tarla yüzeyine homojen bir 

şekilde dağıtılması gerekir. Aksi takdirde tarla yüzeyinde toplu halde kalan bitki artıkları 

tohumun toprakla temasını engelleyerek çimlenmesini olumsuz etkileyebilir. Uygun alet ve 

ekipmanlar olduğu takdirde herhangi bir sürüm işlemi yapmadan buğday anızına doğrudan 

ekim ya da ön bitki ekimi yapmak mümkündür. Önce tarlada yazlık bir bitki (mısır, ayçiçeği 

vb.) varsa bu bitki artıklarının sap parçalayıcı veya gobledisk gibi aletlerle iyice 

parçalanması ve ardından dişli tırmık çekilmek suretiyle tohum yatağının hazırlanması 

mümkün olabilir. 

 

Resim 4.3: Anıza buğday ekimi 

 

4.3.2. Sulu Tarımda Toprak İşleme 
 

Sulu tarımda arka arkaya her yıl ekim yapıldığından toprak hazırlığı kuru tarıma göre 

daha zor ve daha masraflı olmaktadır. 

 

Tarla sonbaharda yapılacak bir ekim için hazırlanacaksa tahıl hasadı bitip sap-saman 

tarladan kaldırıldıktan hemen sonra bir su verilerek soklu pullukla sürüm yapılırsa nem ve 

sıcağın etkisiyle anız artıkları çürüyüp parçalanmaya başlar. Sonbaharda diskaro veya 

vurarak parçalayan (rotatiller, rotavatör vb.) bir alet geçirilirse bu artıklar iyice parçalanarak 

ekime daha az engel hale gelirler. Ancak verilen suyun miktarı az ve/veya hava aşırı sıcak 

olursa toprak nemi buharlaşacağından anız artıkları diri halde kalırlar. Bu durumda eylül 

ayında bir sulama daha yapıp toprak tava gelir gelmez kıyıcı veya parçalayıcı bir alet 

geçirmek gerekir. Bu işlemlerden 10-15 gün sonra bir kazayağı-tırmık veya bir yaylı 

kültüvatör - döner tırmık ikilisi ile tohum yatağı hazırlığı tamamlanabilir. 
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Tahıl bir çapa bitkisi ile (örneğin; pancar, patates, mısır, fasulye vb.) ekim nöbetine 

alınıyorsa (yani tarla ilkbaharda ekilecekse) toprak hazırlığı daha kolay ve daha ucuzdur. 

Yazdan sulama ve işleme yapmak gerekmez. Ya eylül başında bir su verilip soklu pullukla 

sürüm yapılarak sıcağında yardımıyla anız artıkları çürümeye bırakılır ya da sonbahar 

yağışları beklenir, toprak tava geldikten sonra soklu pullukla anız artıkları gömülür ve 

çürümeye terk edilir. Bu ikinci yol üreticilerin daha çok uyguladıkları, az masraflı bir yoldur. 

En zor ve en masraflı olanı, yazın ve sonbaharda sulama imkânı olmayan fakat tahıl arkasına 

tahıl üretimi yapılan yerlerdeki tarla hazırlığıdır. 

 

Bazı alanlarda, yaz ve sonbahar mevsimlerinde sulama olanağı yoktur. Fakat 

ilkbaharda 1 veya 2 sulama yapabilme imkânı vardır. Bazı yörelerde tarla, taban tarladır ve 

suyu iyi tuttuğu için sulama olmasa da oldukça iyi ürün verir. Bazı yörelerde tarla dağ 

eteğindedir ve ilkbaharda eriyen karların sularını alır ve sanki bir kere sulama yapılmış gibi 

ürün verir. Bazı yörelerde taban suyu yüzeye yakındır ve ürüne yeterince rutubet sağlar. Bu 

ve benzeri durumlarda üreticiler yazlık bir ürünle ekim nöbeti yapmak yerine her yıl tabii 

üretmeyi seçebilmektedirler. 

 

4.4. Toprak İşleme Alet ve Ekipmanları 
 

4.4.1. Pulluklar 
 

Pulluklar çeşitli doğa şartları ve uygulanan tarım tekniği nedeniyle oturmuş, sıkışmış 

olan toprağı parçalayan, çevirerek deviren, gevşeten; anız ve yabancı otları toprağa gömen 

aletlerdir. Toprak işlemede en yaygın kullanılan alet pulluklardır. Pulluklar toprağı parçalar 

çevirerek devirir, gevşetir, anız ve yabancı otları toprağa gömer. İyi bir tohum yatağı, 

toprağın yabancı ot kontrolü ve fiziksel yapısının düzeltilmesine yardımcı olur.  

 

Kulaklı pulluklar ve diskli pulluklar olmak üzere iki çeşittir: 

 

Kulaklı ve diskli pulluklar: İşleyici gövdeleri bir kulağa benzetilen pulluklara 

kulaklı pulluklar denir. Askılı pulluklar içerisinde en çok kullanılan pulluklardır. Kulaklı 

pulluklara, soklu pulluklar da denir. Kulaklı pulluklar, toprağı yaran ve çelik bir bıçaktan 

oluşan bir uç demiri ile yarılan toprağı arkaya doğru kaldırarak bir veya iki yana deviren 

kulaklar ve pulluk uç demiri ile kulağı birbirine bağlayan bir tabandan oluşur. Diskli 

pulluklar, kulaklı pulluğun etki edemediği, dalma güçlüğü çektiği sert ve kuru topraklarda, 

taşlı veya bitki artıklı tarlalarda, ağır köklerin bulunduğu topraklarda, gevşek ve batak 

topraklarda, taban taşı ve aşındırıcı etkisi yüksek topraklarda, kulaklı pulluk gövdelerinin 

çalışamadığı yapışkan özellikli topraklarda, derin işlenmesi (30-40 cm) istenilen topraklarda 

çalışabilir.  



 

 40 

 

Resim 4.4: Kulaklı ve diskli pulluk 

 

  

Resim 4.5: Kulaklı pulluğun parçaları 

 

4.4.2. Dip Kazan ve Çizeller 
 

Bazı toprak ve iklim koşullarında her yıl toprağın aynı derinlikte işlenmesi nedeniyle 

toprak katının hemen altında oluşan kalınlığı 8–10 cm’ye varan su geçirmez sert bir tabakaya 

taban taşı veya pulluk tabanı denir. Taban taşı denilen bu tabakanın oluşmasıyla ortaya 

çıkan taban sertliğinden dolayı yağışlı mevsimlerde su bitki kökü seviyesinde birikir, aşağı 

geçemez ve çok yağışlı geçen mevsimlerde kök çürüklüğüne sebep olur. Kurak mevsimlerde 

de taban sertliğinden dolayı toprak altındaki nem yukarılara çıkamayacağından kökler 

gelişemez ve toprak çatlayabilir. Oluşan bu sert tabaka ve taban sertliğinin kırılmasında dip 

kazanlar kullanılmaktadır. 

  

Resim 4.6: Dipkazan 
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Dipkazanlar çalışırken toprak mümkün olduğunca kuru olmalıdır. Böylece pulluk 

tabanının ufalanması mümkün hâle gelir. Traktörle daha sonra yapılacak işlemler sırasında, 

tekerleklerin sıkıştırması ile çizinin kapanmasını önlemek amacıyla dipkazanın açmış olduğu 

çizinin en azından 40 cm ötesinden geçilerek çalışılmalıdır. İlk yağmurlar toprağa düşmeden 

dipkazan çekilirse pulluk tabanı daha iyi kırılır. Dip kazanın belli aralıklarla çekilmesi 

gerekiyorsa belirli bir yönde dipkazan çekildikten sonra ikinci olarak daha önce çekilen 

doğrultunun dikine ve belirli aralıklarla dipkazan çekilmelidir.  

 

Çizeller, son yıllarda ülkemizde çok kullanılmaya başlanmıştır. Toprağı devirmeden 

işlerler. Toprağı derin olarak işledikleri için aynı zamanda dipkazanın görevini de yapmış 

olurlar. Bunun yanı sıra çizel kullanımı, pulluk kullanımını iyice azaltmıştır. Çiftçilerimiz 

tarafından üç bacak, yedi bacak gibi ayak sayıları ile adlandırılır. Çizeller, toprak derinliği 

içerisindeki sıkışmış sert tabakaların parçalanmasında ve ayrıca toprak sürüm işlerinde 

kullanılır. Pulluk tabanı veya bitki büyümesine engel sert tabakalar 40 cm’den yukarıda ise 

parçalanma işleminde çizeller kullanılır. 

 

Resim 4.7: Çizel 

4.4.3. Kültüvatörler  
 

Kültüvatörler, toprağı devirmeden (alt üst etmeden) işleyen aletlerdir. Her çeşit 

toprakta en çok kullanılan aletlerdir. 

 

 Tarla yüzeyini düzler, kabartır,  

 Yabancı otları söker, çok otlu tarlalarda bile rahatlıkla çalışabilir.  

 İyi sürülmemiş, derin izler bulunan tarlalarda yüzey düzeltmesi yapar.  

 Anız bozma ve nadas işlemesinde de kullanılan bir alettir.  

 Kültivatörler tek olarak kullanıldığı gibi alet kombinasyonlarında çoğunlukla 

döner tırmıkla birlikte de kullanılır. 

 

Pulluksuz tarımın ve minimum toprak işlemenin en önemli toprak işleme aleti olan 

kültivatörler gerekli ayarlamalar yapıldığında bitkilerin sıra aralarının (pamuk, pancar, mısır) 

çapalanmasında da kullanılmaktadır. Kurak bölgelerde nemli toprak katmanının yukarı 

çıkarılması toprakta nem kaybına neden olur. Bu sebeple kurak bölgelerde kullanılmasında 

nem kaybı olasılığı dikkate alınarak kullanılmalıdır. 
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Resim 4.8: Kültüvatör 

 

4.4.4. Toprak Frezeleri 
 

Toprak frezeleri ideal bir toprak işleme ve tohum yatağı hazırlama aleti olarak 

tanınır. Şeritvari toprak işleme yapar. Ekim makineleri ile birlikte kombine olarak 

kullanılabilir. Aktif organları kuyruk milinden hareket alır. Bir mil üzerine sıralanmış 

bıçaklar dönerken toprak keseklerini parçalar. Dönüş hızı çok önemlidir. Bıçağın kaldırdığı 

toprak tambur arka kapağa fırlatılır ki bir daha parçalanır. Özellikle sıra aralarının 

çapalanmasında kullanılır. 

 

Resim 4.9: Toprak frezesi 

 

4.4.5. Tırmık  
 

Tırmıklar, ekimden önce tohum yatağının hazırlanmasında ve çeşitli bitkilerin 

vejetasyon periyotları içerisinde toprağın yüzeysel olarak işlenmesinde kullanılan toprak 

işleme aletleridir. Tırmıklar; 

 

 Pullukla işlenmiş toprak katının yeniden kabartılmasında,  

 Tarla yüzeylerinin düzeltilmesinde,  

 Yabancı ot köklerinin yüzeye çıkarılıp toplanmasında,  
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 Kaymak tabakasının kırılmasında;  

 Güzlük ekimlerin,  

 Yoncalık ve çayırların bakımında,  

 Serpme olarak ekilen tohumların ve verilen gübrelerin dağıtılmasında kullanılır.  

 

Tırmıklar işleyici organlarına göre dört gruba ayrılır. 

 

 Dişli tırmıklar: Daha çok tohum yatağının hazırlanmasında kullanılır. 

 Yaylı tırmıklar: Daha çok tohum yatağının hazırlanmasında kullanılır. 

 Diskli tırmıklar: Keseklerin parçalanmasında kullanılır. 

 Döner tırmıklar: Keseklerin parçalanmasında kullanılır. 

 

Resim 4.10: Toprak işleme aletleri  

(Soldan sağa: Dişli tırmık, soklu pulluk, kazayağı ve diskli pulluk) 

 

4.4.6. Merdane  
 

Merdaneler, kesekleri parçalayıp ufalttıktan sonra gevşek olan toprağı bastırarak 

tohumla temasını artırır, çimlenmeye yardımcı olur, kılcal borucukların oluşumunu düzenler, 

toprağın rutubeti çabuk kaybolmamasını sağlar. Ekim makinesinden önce merdane 

kullanımıyla atılan tohumun çimlenmesi daha kolay, toprağınızdaki nemin muhafazası daha 

iyi olacaktır. Tek sıra merdane çekilir tiptir. Taşımada traktör üç nokta askı sistemine 

bağlanır. Dar alanlarda ve küçük parsellerde kullanımı kolay ve pratiktir. Merdane kenar 

profilleri toprak yüzeyinde küçük çukurluklar meydana getirerek su tutmayı artırmakta, 

yüzey akışını azaltmaktadır.  

 

Merdane tipleri şunlardır:  

 

 Düz merdane 

 Dalgalı merdane 

 Dip bastıran merdane 
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4.4.7. Toprak Alet Kombinasyonları 
 

Toprak alet kombinasyonları, en az iki ekipmanın bir arada kullanıldığı araçlardır. 

Kombinasyon aletleri tarlayı bir defada ekime hazır hâle getirir. Toprak işleme alet ve 

kombinasyonları ile tarlada traktör izi az olur, tarla daha az çiğnenir, değişik iklim 

koşullarının etkisi hafifletilir, kısa sürede daha çok iş yapılır. Ancak pahalıdır. Daha fazla 

güce ihtiyaç gösterir. Tarla dönüşlerinde hidrolik kolları kaldırılarak dönüş sağlanmalıdır. 

İkili, üçlü, dörtlü kombinasyonlar şeklinde olabilir. 

 

Resim 4.11: Toprak alet kombinasyonları (Kültüvatör + Döner tırmık) 

 

4.5. Toprak İşleme Alet ve Makinelerinin Bakım ve Ayarları 
 

Toprak işleme alet ve makinelerinin bakım ve ayarlarını gerçekleştirmek üzere bakım 

ve kullanım kitaplarını dikkate almalı ve orada yazan çalışma sürelerine ve uyarılara göre 

bakımları gerçekleştirilmelidir.  

 

Gresörlüklere bakım ve kullanım kitabı dikkate alınarak gres basılmalıdır.  

 

Uzun süre kullanılmayacağı durumlarda temizliği yapılarak, paslanabilecek kısımlar 

paslanmayı önleyici bir kimyasal ile kaplanmalıdır. 

 

Kullanım öncesinde ve kullanım sonrasında parçalar kontrol edilmeli ve değişmesi 

gerekenler değiştirilmelidir.  

 

Arızalanan, kırılan, çatlayan veya işlevini yerine getirmeyen parçalar derhal yedeği ile 

değiştirilmelidir.  

 

Makinelerin atölye ve arazi ayarları düzgün bir şekilde yapılmalı ve ondan sonra 

kullanılmalıdır. 

 

Tüm bakım ve ayar çalışmaları sırasında gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirleri 

alınmalı ve daha sonra çalışmaya başlanmalıdır. 
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4.6. Toprak İşleme Alet ve Makinelerinin Kullanımı 
 

Toprak işleme alet ve makinelerinin birçok grup makineyi bir arada içermesinden 

dolayı, kullanımları sırasında her bir makinenin gerektirdiği özen ve dikkat gösterilerek 

kullanılmalıdır.  

 

Kullanım öncesinde ve kullanım sırasında iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine 

uyulmalıdır. 

 

Kullanılacak makinenin seçiminde toprak işlemenin amacı, toprak işleme derinliği, 

arazinin eğimi, toprak yapısı ve iklim gibi kriterler göz önüne alınmalı ve uygun olan 

ekipman seçilmelidir.  

 

Alet ve makineler kullanılmadan önce atölye ve arazi ayarları kurallarına uygun bir 

şekilde yapılmalıdır ki, toprak işlemeden beklenen hedefe ulaşılabilsin. 

 

Alet ve makineler ile çalışırken uygun çalışma hızına dikkat edilmeli, gereğinden hızlı 

veya yavaş kullanmaktan kaçınılmalıdır. 

 

Toprak işleme alet ve ekipmanlarını kullanılırken toprağın mutlaka tavlı olmasına 

dikkat edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Toprak işleme makinelerin bakım ve kullanma kılavuzlarına göre toprak işleme 

yapabileceksiniz. 

 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Toprak işleme zamanını tespit 

ediniz.  

 İşletmede hangi ürünü yetiştireceğinizi 

seçiniz. 

 Seçtiğiniz ürünün ekim veya dikim dönemini 

belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz ürünün ekim veya dikim 

dönemine göre toprak işleme zamanını 

seçiniz. 

 Seçtiğiniz dönemde toprağın işlemeye uygun 

olup olmadığını belirlemek için tav testi 

yapınız.  

 Toprak işleme zamanını belirledikten sonra 

yüzeysel mi? veya derin mi? toprak işleme 

yapacağınıza karar veriniz 

 Toprak işleme alet ve makinelerini 

kullanıma hazırlayınız. 

 Bu kararınıza istinaden uygun toprak işleme 

alet ve ekipmanını seçiniz. 

 Gerekli iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini 

alınız. 

 Toprak işleme aletini traktöre uygun ve 

güvenli bir şekilde bağlayınız. 

 Kullanım öncesi kontrol, bakım ve ayarlarını 

yapınız. 

 Toprak işlemeyi gerçekleştiriniz.   

 Toprak işlemeyi gerçekleştiriniz. 

 Toprak işleme sonra alet ve ekipmanın 

temizliğini yapınız ve parçaları kontrol ediniz. 

 Korozyona karşı koruyucu önlemler alınız. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Toprak bitkilere fiziksel destek sağlar. 

2. (   ) Toprak işlemenin faydalarından birisi yabancı otlarla mücadele etmektir. 

3. (   ) Toprak işleme denilince sadece toprağı pullukla devirerek işleme akla gelir. 

4. (   ) Toprak işleme derinliğini ne kadar çok arttırırsak  ürünün verim ve kalitesi o 

kadar çok yükselir. 

5. (   ) Toprak işlemenin amaçlarından birisi de arazi çalışan işçilerin çalışmalarına 

kolaylık sağlamaktır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Yüzeysel toprak işleme ………………….cm derinliğinde gerçekleştirilir. 

7. Toprağı bastıran alet ve ekipmanın ismi ……………………….ve  

……………………………. 

8. Toprağın işlenmesi en uygun olduğu fiziki duruma denir.  

9. Toprak işleme……………………………yapıldığında, toprağı istenilen şekle 

getirebilmek için daha fazla işlem yapmak gereklidir. 

10. Kültür bitkilerinin büyüme ve gelişmesine ortam hazırlamak ve topraktaki fiziksel,  

kimyasal ve biyolojik olayları hızlandırmak için değişik alet ve ekipmanlarla 

toprağın devrilmesi, yırtılması, karıştırılması, kabartılması ve alt-üst edilmesine 

………………………….. denir. 

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Arazinizi bölgenin ürün desenine ve iklim koşullarına uygun olarak zamanında ve 

doğru şekilde işleyiniz. 

 

 Toprağı birinci sınıf toprak işleme aleti ile işleme 

 

 Malzemeler 

 

o Kişisel koruyucu donanım 

o Traktör 

o Birinci sınıf toprak işleme aleti 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 
1. Arazinizde hangi ürünü yetiştireceğinizi ve bu ürün için toprak 

işlemeyi ne zaman yapmanız gerektiğine karar verdiniz mi? 
  

2. Toprak işlemeye karar verdikten sonra uygun ekipmanı seçtiniz mi? 
  

3. Seçtiğiniz ekipmanın bakım ve ayarlarını yaparak kullanıma hazır 

hale getirdiniz mi? 
  

4. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, amacına uygun 

bir şekilde toprağı işlediniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–5 
 

 

 

Toprak işleme makinelerini kullanarak, yetiştireceğiniz ürün için ekim ve dikim 

yerleri hazırlayabileceksiniz. 

 

 

 

 

 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek, ekim-dikim yerlerini nasıl 

hazırladıklarını araştırınız. 

 Çevrenizdeki işletmeleri ziyaret ederek, ekim-dikim yerlerini hazırlamada 

kullandıkları alet ve ekipmanları araştırınız. 

 

5. EKİM-DİKİM YERİ HAZIRLIĞI 
 

5.1. Ekim-Dikim Yeri Hazırlığı 
 

İyi bir ekim-dikim yeri hazırlığı yapılmadığı zaman başarılı bir üretimden bahsetmek 

mümkün olmaz. İyi bir tohum yatağı için toprağın ufalanıp incelmiş, yeteri kadar yumuşak 

aynı zamanda tohumun toprak zerreleri ile iyi bir şekilde temas edebileceği kadar sıkı, ekimi 

aksatmayacak şekilde anız ve yabancı otlardan temizlenmiş,  çimlenme için yeteri kadar nem 

içeren bir tabakanın varlığından söz edilmektedir. 

 

İyi bir dikim yerinden bahsederken de, çukurların en az köklerin sığabileceği 

genişlikte ve derinlikte olması, alt ve üst toprağın karıştırılması, fidanın iyi hazırlanmış bir 

harç içerisine konmuş olması gereklidir.  

 

Bu kadar iyi şartları neden oluşturmaya çalıştığımız, bu işin üzerine neden bu kadar 

önem verildiğinin anlaşılması çok önemlidir. Çünkü yeni ekilmiş veya dikilmiş bir bireyin, 

yeni yaşam koşullarına sorunsuz adapte olması, herhangi bir sorun yaşamadan gelişmesini 

devam ettirmesi, kuvvetli gelişim sergilemesi ve tüm bunların neticesinde bol ve kaliteli ürün 

elde etmemizin temeli, bu işleme dayanır.  

 

İyi bir tohum yatağı hazırlanmadığı zaman toprak yeteri kadar gevşetilmediği için 

tohumlar çimlendiklerinde sert ve geçirimsiz bir tabaka ile karşılaşırlar ve köklerin bu sert 

tabakayı geçmek için çok fazla enerjiye ihtiyaç duyarlar. Bitki bu sert tabakayı geçemediği 

zaman, bu sert tabakanın üzerinde gelişir veya çok zayıf bir gelişme gösterir. Bu da zayıf 

gelişmede, bitkinin üst aksamının zayıf ve güçsüz olmasına dolayısıyla verim ve kalitenin 

düşmesine yol açar.  

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–5 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Toprak yüzeye kadar sürekli ve kalıcı bir nem içermezse tohumların çimlenmesi için 

gerekli olan şartlardan olan su ihtiyacı karşılanmamış veya suyun devamı sağlananmış olur 

ki, buda alatav dediğimiz duruma neden olur.Yüzeyin altında yeteri kadar sıkılıkta 

hazırlanmamış olursa, tohumların çimlenmesi sonucu ortaya çıkan ve çok nazik ve hassas 

olan kök hava boşluğunda kalır ve kuruyabilir. Toprağa tutunması ve aşağıya doğru hareketi 

gecikir ve tüm bunların neticesinde gelişme geriliği ve zayıflık belirtileri gözlenir. İyi bir 

tohum yatağı hazırlanmamış ve kültür bitkimiz ile rekabet edilecek olan yabancı otların 

gelişimi engellenmemiş ise kültür bitkisi ve diğerleri arasında rekabet oluşur ve neticesinde 

bitki gelişimi geriler. Bitkilerin toplam verimi ve kalitesi oldukça azalır.  

 

İyi bir dikim yerinde dikim çukuru ne kadar geniş ve derin açılır ve fide onun içerisine 

yerleştirilirse bitkilerin ilk gelişimleri o kadar sağlıklı ve hızlı gerçekleşir. Çünkü aşmaları ve 

nüfuz etmeleri gereken sert bir tabaka yoktur. Çukur küçük ve dar olması durumunda, yeni 

kökler çıkar çıkmaz sert ve geçirimi zayıf olan bir tabaka ile karşılaşırlar ve bu tabakayı 

aşana kadar yavaş gelişirler ve diğerleri kıyaslandığında oldukça fazla gelişme geriliği 

gösterdikleri gözlemlenir.  Fidan çukurunu geniş açtıktan sonra dikim sırasındada çukur 

içerisine iyi hazırlanmış harç materyali konulur. Çukurun genişliği ve içerisine konan 

dengeli harcın neticesinde, yeni kökler hızlı bir şekilde gelişir ve bunun sonucunda fidanlar 

çok hızlı ve dengeli bir şekilde gelişir. Bitkinin hem kök hem de toprak üstü aksamı kuvvetli 

bir şekilde gelişir ve kısa süre içerisinde vejetatif gelişmesini tamamlayarak, generatif 

aşamaya geçer.  

 

Fide yerlerinin hazırlanması da tohum yatağı ve fidan çukuru açmak kadar önemlidir. 

Fidelerin ilk gelişim dönemlerinde gelişim geriliği göstermemesi, arazinin her tarafında 

dengeli ve düzenli bir gelişim görmek, sezonun sonunda bol ve kaliteli ürün elde etmek, 

toprak altı ve toprak üstü hastalık ve zararlılarına karşı dirençli bireylerin oluşmasını için 

fide dikim yerlerinin düzgün ve uygun bir şekilde hazırlanmış olması gerekmektedir.  

 

Fide yerlerinin hazırlanması da tohum yatağı kadar ince hazırlanmasına gerek yoktur. 

Toprak partikülleri daha iri boyutta olabilir ancak çok ve iri kesekli olmamalıdır. Toprak 

zayıf ve besin maddesi bakımından fakir ise dengeli ve çiftlik gübresi ilavesi yapılarak besin 

madde içeriği düzenlenmelidir. Toprak gevşetilerek köklerin rahatça gelişmesi için uygun bir 

ortam sağlanmış olur. Toprağın havalanması sağlanarak köklerin ihtiyaç duydukları oksijen 

ihtiyacı karşılanır.  

 

Her türlü bitkisel materyali yetiştirmek için, mutlaka uygun fiziksel koşulların 

sağlanması, bu uygun fiziksel koşulların neticesinde kimyasal ve biyolojik yapının iyileşmesi 

ve tüm fiziksel, kimyasal ve biyolojik iyileşmenin neticesinde bitkilerin güçlü ve kuvvetli 

gelişmesi sağlanır. Güçlü ve kuvvetli gelişen bitkiler de, sezonun sonunda bol ve kaliteli 

ürün verirler. Başarılı bir yetiştiricilik isteniyor ise, yapılması gereken temel işlemelerden 

biriside yetiştirme ortamının hazırlanmasıdır.  
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5.2. Ekim-Dikim Yerleri 
 

Bitkisel üretim için tohumların yastıklara ya da yetiştirme yerlerine atılmasına ekim, 

çimlenen tohumların veya üretim materyallerinin toprağa yerleştirilmesine dikim denir. 

Araziye yapılacak ekim ve dikimlerde toprağın hazırlanması gerekir. Toprak orta derin ve 

yüzeysel işlemeyle ekim dikime hazır hale gelebilir. Sebzecilikte ekim dikim yerleri 4 

şekilde hazırlanır. 

 

Tavalar: Tavalar birbirlerinden 40–50 cm genişlikte, küçük toprak sırtlarıyla 

ayrılmış olan 1–5 m genişlik, 5–15 m uzunlukta yetiştirme yerleridir. Suyu çok 

seven maydanoz, tere, nane gibi sebzeler için çok elverişlidir. Hazırlanmaları 

genellikle elle veya makine yardımıyla olur. Makine ile hazırlanmasında diskli, 

toprağı toplayan özel pulluklar kullanılır. Pulluklar birbirine yakın olarak gidiş 

geliş yaparak toprağı yığar ve tavalar hazırlanmış olur. 

 

Karıklar: Tarlada toprak yüzeyinden belli aralıklarla karıklar açılır. Karıkların 

derinliği 15–20 cm kadar olabilir. Karıklar arasındaki mesafeler yetiştirilecek 

bitkinin Çeşidine göre farklılık gösterir. Karıklar içine dikilen fideler, toprak 

daha nemli olduğundan daha iyi gelişme gösterir. Bitkiler belirli bir büyüklüğe 

geldiklerinde karıklar doldurulur ve düzeltilir. 

 

Masuralar: Dikim yapılacak arazide toprağın belirli aralıklarla yükseltilmesiyle 

hazırlanır. Genişlikleri 60–80 cm arasında değişir. Bitkilere su sağlamak için 

aralarında su arkları bulunur. Bu arkların genişliği 30–40 em’dir. Masuraların 

uzunlukları bitki Çeşitlerine göre değişmekle birlikte 6–10 metredir. Bitkiler tek 

veya Çift sıra halinde masuralara dikilir. Ürünler sulama suyu ile temas 

etmediklerinden çamurlanmaz. Masuralarda en çok domates, biber, hıyar ve 

kabak üretimi için idealdir. Masuraların hazırlanmasında çift diskli Özel 

pulluklardan yararlanılır. 

 

 

Şekil 5.1: (A)Tava, (B)Tahta ve (C) Masura  biçimindeki yetiştirme yerlerinin kesitleri ve 

bitkilerin yerleri 
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Şekil 5.2: (A) Tek sıralı, (B) çift sıralı ve (C) çok sıralı yetiştirme sıraları 

 

Tahtalar: Tahtalarda bitkilerin yetiştirildiği kısımlar hafifçe yükseltilmiştir. 

Tahtalar birbirlerinden 30-40 cm genişlik ve 20-25 cm derinlikteki su arklarıyla 

ayrılmıştır. Genişlikleri 120–180 cm arasında değişir. Daha geniş tahtaların yapılmamasının 

nedeni sulamanın sızdırma ile yapılmasındandır. Soğan, sarımsak gibi fazla sudan 

hoşlanmayan sebzeler tahtalarda yetiştirilir. Ayrıca ilkbahar döneminde ve kışın fazla su 

istemeyen salata, marul, turp vb. türlerin yetiştiriciliğinde de kullanılır.  

 

Fidan Çukurları: Odunsu yapıdaki meyve fidanlarının ve peyzaj elemanlarının 

dikilmesinde fidan çukurlarının açılması gerekmektedir. Fidan çukurları en az köklerin 

rahatça sığabileceği büyüklükte olmalı, daha küçük olup kökleri sıkıştırmamalıdır. Mümkün 

olduğunca büyük açılmalıdır ki köklerin ilk gelişim döneminde rahat ve hızlı bir şekilde 

gelişim sağlayabilsinler. Bütün meyve fidanlarının ve peyzajda kullanılan süs bitkilerinin 

dikiminde kullanılabilir.  Çukurların açılmasında el aletleri veya toprak burgularından 

faydalanmak mümkündür.  

 

5.3. Ekim-Dikim Yeri Hazırlığındaki Kullanılan Alet ve Ekipmanlar 
 

Toprağın devrilerek, yırtılarak ve alttan işlenerek toprağın gevşetilmesi, bitki 

artıklarının kısmen veya tamamen gömülmesi, yabancı ot rekabetinin yok edilmesi veya 

geciktirilmesi ve toprak yüzeyinden yağmur sularının yüzey akışı ile kaybının önlemesini 

sağlayan işleme sürüm denir. Toprağı işleme iki fazda gerçekleştirilir. Birinci kısımda 

toprağı devirerek ve kabartarak işleyen birinci sınıf toprak işlem aletleri kullanılır.  

 

 Kulaklı pulluk, toprağa şeritler halinde kesip daha önce açılan çizgiye devren 

ve bu arada toprağa bir miktar pülverize eden bir alettir. Kulak şekline göre 

birçok tipi vardır. Kulağı uzun ve helezonik şekilde bükük olanlar toprağa 

dağıtmadan ve tamamen alt üst ederler. İşlenmemiş veya ağır çim kapağı 

bulunan arazi için uygundur. Kulağı kısa ve silindirik olanlar ayırdığı toprak 

şeridini parçalayarak dağıtır ve topraktaki anızın karışmasını sağlar. Hafif ve 

normal topraklar için elverişlidir, Bu iki ekstrem tip arasındaki pulluklar ise 
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genel kullanıma uygun hemen hemen bütün toprak tiplerinde kullanılabilir 

aletlerdir. 

 Diskli pulluklar, bir seri keskin kenarlı, içbükey, çelik disklerin karık tekerleği 

ile desteklenen oka monte edilmesiyle oluşur. Bunlar gevşek topraklar ile 

kulaklı pullukların tatminkâr seviyede çalışmadığı sert, kuru ve yapışkan 

topraklar için elverişlidir. Disklerin çapı 50-75 cm,  sürüm derinliği ise 10-25 

cm’dir. 

 Çizel, toprağı alttan işler ve toprak yüzeyini pülverize etmez.  Yabancı ot ve 

anızı alttan keser, dolayısıyla bitki artıkları toprak yüzeyinde kalır.  Bu anız 

malcı tabakası, toprak erozyonu ve yüzey akışını azaltır.  Ancak toprakta su 

birikimini arttırmayabilir.  Alttan işlenen tarlalardaki ortalama verim, sürülen 

illerden daha fazla değildir. 

 

Sürülmüş toprakta tohum yatağının hazırlanması için farklı durumlarda 

kullanılabilecek değişik birçok araç vardır. Bunlar ikinci sınıf toprak işleme aletleridir; 

 

 Diskaro; toprağı keser, hareket ettirir, pülverize eder ve yabancı otları 

öldürür. Çevresi dişli diskaro; kesekleri parçalar, araziyi düzler ve küçük 

yabancı otları öldürür. Bu iki alet de toprağı ufaladıkları için rüzgârlı 

yörelerde erozyona sebep olurlar.  

 Tırmıklar; sürülmüş toprağı düzleştirir, pülverize eder, sıkıştırır ve yabancı 

otları öldürürler.  

 Merdane; kesekleri ufalar, tohum yatağını bastırır ve özellikle küçük 

tohumlu ürünlerin çimlenme şansını arttırır. 

 Kazayağı; bu ve diğer tarla kültivatörleri toprağı yırtarak kabartır, toprak 

yüzeyini kaba ve kesekli bırakır. Böylece rüzgâr erozyonunu engeller. Nadas 

işlemesinde ve tohum yatağı hazırlamada ikileme için uygundur.  

 Ot yolucular ( root weeder); toprağın 5-6 cm altında dönen kare kesitli 

uzun bir demir çubuğa sahiptirler. Bu çubuklar dönerken yabancı otları yolar 

ve öldürür. Çubuğun gidiş istikametine ters yönde dönmesi onu toprak 

altında tutar. Çubuğun dönmesi esnasında yabancı otlar, saplar ve keser 

yüzeye doğru itilir ve sonuçta toprak zerrelerinin uçması engellenir.  

 Sırt yapma pullukları; birinci ve ikinci derece toprak işlemesi yapılmış olan 

arazide, istenilen genişlikte ve derinlikte tahta ve masura oluşturulmasına 

olanak veren aletlerdir.  

 Karık pullukları; birinci ve ikinci derece toprak işlemesi yapılmış olan 

arazide, istenilen aralıklarla karık oluşturulmasına imkân veren aletlerdir.  
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Resim 5.1: Fidan ve fide dikme makinesi 

 

5.4. Dikim Çukuru Açmada Kullanılan Alet ve Ekipmanlar  
 

5.4.1. Fide Dikim Makineleri 
 

Fide dikme makineleri, yetişmiş olan fidelerin hızlı ve doğru bir şekilde araziye 

dikilmesine olanak verirler. Fideler belli bir büyüklüğe ulaştıklarında vakit geçirmeden 

yerlerine dikilmeleri ve yerlerinde gelişmelerine devam etmeleri istenir. Elle dikimler 

zamansal ve diki yöntemi bakımından sıkıntılıdır. Fide dikim makineleri, değişik tiplerde ve 

büyüklüklerde olabilirler. Bazılarının çalışmasında işçi fideyi alıp makineye tek tek verir 

veya otomatik kendi alan sistemlerde olabilir. Fide dikim makinelerini küçük alanlarda 

kullanmak ekonomik olmadığından ülkemizde çok fazla yaygın değildir. 

 

5.4.2. Fide Çakma Makineleri 
 

Fide çakma makineleri, fide dikim makinelerine benzerdirler. Tek farkları bunlarda 

fideler topraklı bir şekilde dikilebilir. Ayrıca malç serilmiş alanlarda dikim yapmak mümkün 

olmaktadır. Ancak makinenin parçaları fide dikim makinelerinden farklıdır. 

 

5.4.3. Fidan Dikim Makineleri 
 

Ürün bodur meyve fidanlarını standart uzunluk aralıklarında hızlı ve düşük maliyetle 

dikimine yardımcı olmaktadır. Ürün traktör arka kısmındaki üç nokta bağlantı sistemine 

bağlanarak çalışmaktadır. Önden fidan ekimi için yarık açmakta ve arka kanatlarla açılan 

yarığı fidanla birlikte kapatmaktadır. Fidanların genişlik aralıkları makine üzerindeki 

referans çubuğuyla  istenilen uzunlukta ayarlanabilmektedir. 
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5.4.4. Çukur Açma Makineleri  
 

Çukur açma makineleri meyve-ağaç fidanlarının, ayrıca çeşitli çit direklerinin 

dikiminde kullanılır. Zamandan ve iş gücünden sağladığı tasarruf büyüktür. Bir örnek 

verecek olursak bir çukur açma makinesi saatte 80-120 arasında çukur açabilir. Çukur açma 

makineleri hareketlerini traktörlerin kuyruk millerinden veya kendi üzerlerindeki 

motorlardan alınır. Makinelerin çalışma derinlikleri ve çapları ucuna takılan burgunun 

büyüklüğüne bağlı olarak değişmektedir. Çukur açma makineleri ile çalışırken toprağın 

tavda olmasına dikkat edilmeli ve açılan deliğin çağının köklerin büyüklüğü ile uyumlu 

olmasına dikkat edilmelidir.  
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UYGULAMA FAALİYETİ 
Toprak işleme makinelerini kullanarak, yetiştireceğiniz ürün için ekim ve dikim 

yerleri hazırlayabileceksiniz 

 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Üretim planlamasını yapınız  

 İşletmede yetiştirmeyi düşündüğüz bitkileri 

gruplandırınız. 

 Seçtiğiniz ürünlerin yetişme dönemlerini 

belirleyiniz. 

 Ürünleri yetiştireceğiniz döneme uygun olarak 

toprak işlemesini yapınız.  

 Tohum yatağı hazırlayınız. 

 Toprak işleme aletleri ile ilgili iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerini alınız.  

 Birinci ve ikinci sınıf toprak işleme aletlerini 

kullanıma hazır hale getiriniz. 

 Toprağın özelliğine göre uygun toprak işleme 

aleti ile toprağı devirerek işleyiniz. 

 Daha sonra ikinci sınıf toprak işleme aleti ile 

toprağı ufak partiküllere parçalayınız. 

 Yetiştiricilik yapacağınız ürünün tohum 

büyüklüğüne göre toprağı 2. ve 3. kez ikinci 

sınıf toprak işleme aleti ile çalışınız.  

 Tava, tahta ve masuralar 

oluşturunuz. 

 Yetiştireceğiniz ürünün düz arazide mi yoksa 

herhangi bir yapı üzerinde yetişip 

yetişmeyeceğine karar veriniz.  

 Bu yapılardan hangisini seçeceğinize toprak ve 

iklim özelliklerini dikkate alarak karar veriniz. 

 Seçtiğiniz yapıyı oluşturmak için uygun aleti 

seçiniz. 

 Bu aletin bakım ve ayarlarını yaparak, 

kullanıma hazır hale getiriniz. 

 İstediğiniz yapıyı oluşturunuz.  

 Fidan çukuru açınız.  

 Fidan dikmek için gerekli olan çukurun 

büyüklüğü belirleyiniz.  

 Bu büyüklükte çukuru açmak için burgu 

büyüklüğünü seçiniz. 

 Çukur açma makinesi ile ilgili iş sağlığı ve 

güvenliği tedbirlerini açınız. 

 Çukur açma makinesinin bakım ve ayarlarını 

yaparak kullanıma hazır hale getiriniz. 

 Fidan çukurunu açarak hazır hale getiriniz. 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Bitki yetiştiriciliğinde ekim ve dikim yerlerinin hazırlığının verime önemli bir 

katkısı yoktur. 

2. (   ) Tohum yatağının düzgün hazırlanmış olması düzenli bir çimlenme ve çıkış için 

mutlaka gereklidir. 

3. (   ) Fidan çukurlarının dar olmasının bitkinin gelişi üzerine olumsuz etkileri olacaktır. 

4. (   ) Her zaman düze ekim veya dikim yapmak avantajlıdır ve ekim-dikim için 

herhangi bir yapı oluşturmaya hiçbir zaman gereksinim yoktur. 

5. (   ) Malç serilmiş alanlarda fide dikimi yapılmak istendiğinde fide çakma makinesi 

kullanılır. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Bitkisel üretim için tohumların yastıklara ya da yetiştirme yerlerine atılmasına 

....................., çimlenen tohumların veya üretim materyallerinin toprağa 

yerleştirilmesine ………… denir. 

7. Bazı toprak ve iklim koşullarında bitkileri yetiştirmek için kullandığımız özel yapılara 

………………….. ,……………………… ve ……………………….örnek olarak 

verilebilir. 

8. Pulluk, diskli pulluk gibi makineler ……………………………….toprak işleme aleti 

olarak tanımlanır ve toprak işlemin birinci safhasında kullanılır. 

9. Fidanları dikmek için …………………………………….ve………………………….. 

makineleri bize yardımcı olacaktır. 

10. İyi bir tohum yatağında uygun ………………., yüzeye kadar ……………….. içeren, 

bitkiler ile rekabete oluşturmayan, yüzeyin hemen altında çok iyi hazırlanmış bir 

tabakanın varlığından söz edilmektedir. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Arazinizde ürün yetiştirmek için kullanabileceğiniz bir bitki yetiştirme yapısı 

oluşturma 

 

 Marul yetiştirmek için tahta oluşturma. 

 

 Malzemeler 

 

o Kişisel koruyucu donanım 

o Kürek 

o Traktör 

o Sırt yapma makinesi 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Yetiştireceğiniz ürün için ne kadar genişlikte sırt oluşturacağınıza 

karar verdiniz mi? 
  

2. Tahta oluşturma işini elle mi? yoksa makine ile mi? yapacağınıza 

karar verdiniz mi? 
  

3. Seçtiğiniz yönteme göre gerekli aleti ve ekipmanı temin ederek, 

kullanıma hazır hale getirdiniz mi? 
  

4. Seçtiğiniz yönteme uygun alet ve ekipmanı kullanarak  istenilen 

ölçülerde bir sırt meydana getirdiniz mi? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki öğrenme faaliyetine geçiniz. 
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ÖĞRENME FAALİYETİ–6 
 

 

 

Bölgenizde yetiştirilen bitkiler, toprak koşulları ve iklim elemanlarını gibi faktörleri 

dikkate alarak ekim nöbeti düzenleyebileceksiniz.  

 

 

 

 

 

 Bölgenizde yetiştirilebilecek ürünleri belirleyiniz. 

 Belirlediğiniz ürünlerin hangilerinin bölgenizde yetiştirildiğini ve hangi sıra ile 

yetiştirildiklerini araştırınız. 

 Bölgenizde üreticiler tarafından oluşturulan ekim nöbetinin nedenlerini 

öğreniniz. 

 

6. EKİM NÖBETİ 
 

6.1. Ekim Nöbeti 
 

Ekim nöbeti; aynı tarla üzerinde farklı kültür bitkilerinin belirli sıra dâhilinde birbirini 

takip edecek şekilde yetiştirilmesine denir. Ekim nöbeti, tarla tarımının organize edilmesinde 

üzerinde durulacak en önemli konulardan biridir. Ekim nöbetinde asıl amaç toprağın 

üretkenliğinin sürdürülebilmesi ve birim alandan elde edilen verimin artırılmasıdır. 

 

Tarla tarımı yapan bir işletmenin karlı bir üretim yapabilmesi için en az 3-5 yıl gibi bir 

sürede hangi üretim dallarında ne miktarda üretim yapılacağını planlaması gerekir. Bu 

husus sadece tarımsal işletmeler düzeyinde kalmayıp, ülke düzeyinde hangi ürünün, yıllara 

göre ne miktarda üretileceğinin bilinmesi, ülke kalkınmasını planlama yönünden de 

gereklidir.  

 

Bazı bitkiler uzun yıllar arka arkaya aynı tarlada ekildiklerinde verimleri büyük ölçüde 

düşer bunlara kendine katlanmaz (keten, pancar, yulaf, bezelye, kolza, ayçiçeği, haşhaş). 

Bazı bitkiler ise arka arkaya aynı tarlada yetiştirildikleri takdirde verim azalması dar sınırlar 

içinde kalır bu bitkilere de kendine katlanır (mısır, bakla, soya fasulyesi, tütün, kenevir, 

çeltik) bitkiler denilir. Kendine katlanmayan bir bitkinin aynı tarlaya ikinci kez ekilebilmesi 

için geçmesi gereken süreye ekim molası, ekim nöbetinde art arda gelen bitkilerden bir 

diğerinden önce ekilen bitkiye ön bitki, sonra ekilen bitkiye de müteakip bitki ismi verilir.  

 

ARAŞTIRMA 

ÖĞRENME FAALİYETİ–6 

ÖĞRENME KAZANIMI 
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Bitkilerin Uyuşumu: Bazı bitkiler uzun yıllar arka arkaya monokültür şeklinde 

yetiştirildiklerinde verimlerini büyük ölçüde düşürürler. Böyle bitkilere kendine katlanmaz 

bitkiler denir. Bazı bitkiler monokültür yetiştirildiğinde verim azalışı dar sınırlar içinde kalır. 

Böyle bitkilere kendine katlanan bitkiler denir. Bir kısım bitkilerde bu iki uç arasında yer 

alır. 

 

Tarla bitkilerinin Aynı Yerde Yetiştirilmesi İçin Gerekli Asgari Süreler; 

 

 Kendi ardına ekilmesi sakıncasız olan bitkiler: Çavdar, Mısır, Bakla, Soya 

Fasulyesi, Darı, Kenevir, Tütün; Pamuk, Çeltik. 

 

 Kendine katlanma derecesi değişen bitkiler: Fasulye, Acı Bakla (Lüpen), 

Arpa Buğday. 

 

 Kendine katlanmayan bitkiler ve ekim molaları: Keten 6 yıl, Yonca 5 yıl, 

Pancar 4-5 yıl, Yulaf 3-4 yıl, Bezelye 4 yıl, Turp 3 yıl, Kolza 3 yıl, Ayçiçeği 3-5 

yıl, Haşhaş 2-3 yıl, Patates 3-4 yıl. 

 

Sebzelerin Aynı Yerde Yetiştirilmesi İçin Gerekli Asgari Süreler; 

 

Ard arda her yıl yetiştirilebilen sebzeler   : Soğan, Kabak 

Ard arda yetiştirilmeden az etkilenen sebzeler  : Lahana, Karnabahar, Çin Lahanası 

Bir yıl aralık isteyen sebzeler    : Ispanak 

İki yıl aralık isteyen sebzeler    : Patates, Hıyar 

Üç yıl aralık isteyen sebzeler    : Domates, Biber, Bezelye 

Dört yıl aralık isteyen sebzeler    : Karpuz, Patlıcan 

 

 Ekim nöbeti iki grup altında toplanır; 

 

 Sabit Ekim Nöbeti Sistemi: Bu ekim nöbeti sisteminde bitkiler düzenli 

bir sıra ile birbirini takip ederler ve belirli bir yılda ekim nöbeti 

tamamlanır. Örneğin ülkemizin sahil şeridinde uygulanabilecek Pamuk-

Buğday-Mısır-Fiğ+Yulaf; Pamuk-Buğday-Mısır-Fiğ+Yulaf sıralamasında 

olduğu gibi. 

 

 Değişken Ekim Nöbeti Sistemi: Bu ekim nöbeti sisteminde bitkiler 

belirli bir sıra ile birbirini izler. Ancak yıllara göre değişkenlik gösterir. 

Ülkemizin sahil kuşağı için bir örnek verecek olursak; Karpuz-Buğday-

Soya-Patates; Pamuk-Fiğ+Yulaf-Mısır (ana ürün)-Yonca (3-4yıl) -

Pamuk. 
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 Polikültür tarım yapılarak, münavebe uygulanmasının faydaları; 

 

 İşletmede muntazam bir iş bölümü sağlanır; Mevcut tarlalarda usulüne 

uygun olarak ekim nöbeti uygulanması halinde muntazam bir iş bölümü 

sağlanır. Örneğin; bir tarlada buğday varken, diğerinde şeker pancarı 

varsa, buğdayın hasadından sonra kalan boş zamanlarda şeker pancarı 

ziraatına devam edilir. 

 

 Rizikoyu ve zarar tehlikesini azaltır; Tarlalarda, ekim nöbeti ve işletme 

imkânlarına uygun olarak yıl içerisinde değişik bitkiler yer alacağından 

bu değişik ürünlerin don, kuraklık, dolu gibi iklim faktörlerinden 

görebilecekleri zarar miktarı da farklı olacaktır. Ayrıca ülkemizdeki fiyat 

politikaları nedeniyle bir ürünün pazarlanması ve satışında karşılaşılan 

sorunlar, diğer ürünlerin satışı ile telafi edilebilir 

 

 Hastalık, zararlı böcek ve hayvanların kontrolünü sağlar; Topraktan 

geçen veya toprakta barınan bazı hastalık ve zararlıları devamlı aynı ürün 

yetiştirilen bölgelerde gittikçe artarak mücadeleyi zorlaştırır ve maddi 

külfetlere yol açarlar. Hâlbuki değişik ürünlerin bir münavebe palın 

içerisinde yetiştirilmesi ile bu zararlıların çoğalması önlenmiş olur. 

Çünkü bir ürün için zararlı olan bir hastalık veya zararlı başka bitkiye 

zarar vermeyebilir. Örneğin; tarlaya üst üste buğday ekilirse, buğdayda 

hastalık yapan mantarlar yıldan yıla çoğalırlar. Bu mantarlar diğer 

hububat ekilişlerinde ve yabancı otlarda yaşamını sürdürdüklerinden 

buğdayın arkasından arpa, çavdar ve yulaf ekilmemeli, toprak otlardan 

temizlenmelidir. Rhizoctonina kök ve kökboğazı hastalığının hakim 

olduğu tarlalarda hububattan sonra patates, bezelye, fasulye ve bakla 

ekilmemelidir. Çünkü mantar bu bitkilerde de yaşamını sürdürmektedir.   

 

 

Resim 6.1:Ekim nöbetinin yararları 
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 Yabancı otların çoğalmasının önlenmesi; Herhangi bir kültür bitkisinde 

sorun oluşturan bir yabancı ot, diğer kültür bitkisinde bulunmayabilir. Bu 

nedenle münavebe kültür bitkisine bağlı olarak uygulanmaktadır. 

Örneğin; hububat içerisinde sorun oluşturan yabani yulaf, çapa 

bitkilerinin veya yonca gibi sık biçilen yem bitkilerinin ekilmesi ile 

birkaç yılda ortadan kalkmaktadır. Küskütte olduğu gibi bazı parazit 

bitkilerde tarlaya konukçularının 2-3 yıl ekilmemesi ile geniş ölçüde 

mücadele yapılabilmektedir. Diğer taraftan bazı yabancı otların 

mücadelesinde etkili olan herbisitlerin uygulanabileceği kültür bitkisi 

ekilerek ilaçlama yapılabilmektedir. Örneğin; patates içerisinde sorun 

oluşturan köygöçüren ile mücadelede, bir sonraki yıl ekilen hububata 

MCPA terkipli ilaçlar uygulanarak mücadele yapılabilmektedir.   

 

 Toprakta organik maddenin artırılması; Topraklarda organik 

maddenin yeterli olması başta toprağın su tutma kapasitesini artırır. 

Toprakta makro ve mikro besin elementlerinin dengesini sağlar, toprağın 

havalanmasına yardımcı olur, toprak mikroorganizmalarının daha aktif 

çalışmasını sağlayarak ayrışma ve parçalanmanın hızını artırır. Kaymak 

tabakasının oluşmasını engelleyerek çıkış ve gelişmenin düzenli olmasına 

yardım eder. Bu nedenlerle topraktaki organik maddenin artırılması 

gerekir. Organik maddenin artırılmasında en önemli yöntem toprağa 

çiftlik gübresinin verilmesidir. Bununla beraber ekim nöbeti uygulamaları 

da toprakta organik madde miktarının artırılmasına yardımcı olur. 

Özellikle organik maddece fakir olan topraklarda uygulanacak ekim 

nöbeti içerisinde çayır-mera ve baklagil yem bitkileri ile yeşil gübre ve 

örtü bitkilerinin yer alması, toprağın organik madde miktarının ve su 

tutma kapasitesinin artırılmasına yardımcı olur. Baklagil bitkilerinin ekim 

nöbeti içerisinde yer alması ile baklagillerin toprakta fikse ettikleri 

azottan ve ayrıca tahıllara oranla yaklaşık 2 misli azot içeren toprakaltı 

organlarının diğer organizmalar tarafından parçalanması ile toprağa 

verilen azottan, baklagillerden sonra ekilecek olan bitkiler faydalanırlar. 

Ayrıca baklagiller toprağın biyolojik ve fiziksel yapısının 

iyileştirilmesine de yardımcı olurlar.   

 

 Toprağın derinliklerindeki besin elementlerinden faydalanmanın 

sağlanması; Her bitki topraktan eşit ölçülerde besin elementi kaldırmaz. 

Bazıları belirli besin maddelerini fazla kaldırarak diğer bazılarını çok az 

harcarlar. Bu durumda aynı bitkinin üst üste yetiştirilmesi o madde 

bakımından toprağın fazla zayıflamasına yol açar. Münavebeye kök 

yapısı, adaptasyonları ve yetiştirme teknikleri birbirinden farklı olan 

bitkilerin alınması bu maddelerin dengeli harcanmasına yardımcı olur.   
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 Gübrelerden daha çok fayda temin edilmesi ve gübre tasarrufu 

sağlanması; Organik çiftlik gübrelerinin veya ticaret gübrelerin 

münavebeye alınan bitkilere verilmesi ile bunlardan en iyi şekilde fayda 

sağlanır. Yeşil gübreleme yapılması ile organik madde miktarı artırılır. 

Böylece toprakta artan mikroorganizma faaliyeti gübrelerin daha faydalı 

olmasına yardımcı olur. Ayrıca daha sonra ekilen bitkiler için de toprakta 

kalan gübreler faydalı olur.   

 

 Erozyonun önlenmesi; Çayır-mera ve yem bitkileri münavebeye alındığı 

zaman erozyon olan bölgelerde iyi bir çim kapağı oluşturarak erozyon 

önlenir. 

 

 Verimin ve kalitenin artırılması; İyi bir ön bitki kendisinden sonra 

gelen bitkinin verim ve kalitesinin artmasına yardımcı olur.   

 

 Biyolojik Dengenin Korunması, Çevre ve Toprak Kirliliğinin 

Azaltılması; Bitkileri geliştirmek için kullanılan tarım ilaçları o kültür 

bitkisinin yetiştirilmesi için faydalı iken toprakta veya çevrede 

oluşturduğu kirlilik ve kalıntı biyolojik dengenin bozulmasına yol 

açabilmektedir. Tarım ilaçlarının kullanılmasının, ekim nöbeti 

uygulaması ile maliyeti ve ilaçlama masrafı azalmaktadır.   

 

6.2. Ekim Nöbeti Planlaması 
 

Monokültür tarımın sakıncaları ve münavebenin sayılan bu faydaları nedeniyle uygun 

bir ekim nöbetinin planlanması ve bunun uygulanması gerekmektedir. Bir bölgede 

uygulanacak ekim nöbeti sistemine birçok faktör etki etmektedir.  

 

Bu Faktörler; 

 

İklim şartları: Yıllık yağış miktarı, ilkbahar son don ve sonbahar ilk don tarihleri, 

sıcaklık, yağışın dağılımı, kışlık ekimin mümkün olup olmadığı gibi faktörler.   

 

Toprak yapısı: Toprağın pH derecesi, asit veya alkali olması, toprak yapısı kumlu, 

killi, humus toprak olması, organik madde miktarı gibi faktörler.   

 

Sulama imkânları: Sulamanın yapılabilmesi, suluda yüksek verim alınan bitkilerin 

münavebeye girmesini, toprakta organik maddelerin parçalanmasını, gübreden daha iyi 

yararlanmayı etkiler.   

 

Bitki tür ve çeşitlerinin özellikleri: Bitkilerin topraktaki ilerleyebildikleri kök 

derinlikleri, bitkinin daha fazla kullandığı besin elementlerinin farklı olması, hububat, 

baklagil bitkisi olması gibi faktörler.   
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Yabancı ot, hastalık ve zararlıların yayılma durumu: Eğer bir tarlada belirli 

yabancı otlar, hastalık veya zararlılar yoğun ise bunların mücadele eşiğinin altında 

tutulabileceği bitkilerin münavebeye alınması gerekir. 

 

Ulaşım, depolama ve pazarlama gibi ekonomik şartlar:  

 

Bu faktörler göz önüne alınarak herhangi bir ekim nöbeti şeklini tarlaya uygularken şu 

hususlara dikkat edilmelidir.   

 

 Ekim nöbetine alınan tarla veya parsel sayısı yıl sayısına eşit olmalıdır (iki 

yıllık münavebe sisteminde iki tarla veya parsel, üç yıllık münavebe sisteminde 

üç tarla veya parsel gibi).   

 Tarla büyüklükleri olabildiğince eşit olmalıdır.   

 Hayvancılık yapılan işletmelerde çiftlik hayvanlarına ot temini için münavebede 

yem bitkilerine de yer verilmelidir.   

 Yabancı ot kontrolü için çapa bitkilerine yer verilmelidir.   

 Erozyon olan yerlerde iyi çim kapağı oluşturan çayır-mera ve yem bitkilerine 

yer verilmelidir.   

 Ekim nöbeti ve hayvan besleme sistemi toprağın organik maddesini artıracak 

doğrultuda olmalıdır.   

 Ekim nöbetine mutlaka yemlik veya yemeklik bir baklagil bitkisi konulmalıdır.   

 

Sebzecilikte Ekim Nöbeti Yapılırken; 

 

 Tükettikleri element ve minerallere bakılarak, 

 Kök sistemine bakılarak, 

 İklim özelliklerine bakılarak, 

 Yetiştirme tekniği göz önünde bulundurularak, 

 Konakçı olan bitkiler ard arda getirilmemeli, 

 Toprak yüzeyini örtme derecesi göz önünde bulundurularak, 

 Yetiştirilen bitkilerin toprakta bulundurduğu artıklar, 

 Aynı familyadan olan bitkilerin arka arkaya getirilmemesi, 

 Bazı bitkilerin salgıladığı bazı maddelerin diğer yetiştirilecek bitkilere zararlı 

olabileceği düşünülerek, bu bitkilerin ardından zarar görmeyecek bitkiler 

kullanmak, 

 Bitkilerin toprağı işgal etme (vejetasyon süresi) sürelerine dikkat edilmelidir. 

 

6.3. Ekim Nöbeti Örnekleri  
 

 Tarla bitkilerinde ekim nöbeti örnekleri; 

 

 Doğal yağışların az olduğu (kurak-yarı kurak) bölgelerimizde "bir yıl 

ekim bir yıl nadas" uygulamasıyla nadasın azaltılması amaçlanmaktadır. 

(Korunga-Nadas-Buğday), (Buğday-Nadas-Mercimek), (Buğday-

Baklagil), (Arpa-Baklagil) gibi ekim nöbetleri uygulanabilir. 
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 Sulama olanağının bulunmadığı, doğal yağışların yeterli olduğu nadasın 

uygulanmadığı bölgelerimizde (Buğday) ve (Arpa) ile Kolza, Ayçiçeği, 

Haşhaş, Kavun, Karpuz, Tütün ve Aspir ile ikili ekim nöbetleri 

uygulanabilir. 

 Sıcaklık toplamının bir yılda iki ürün almaya yetmediği, fakat sulama 

olanağının bulunduğu bölgelerde daha fazla ürün yetiştirme olanağı 

mevcuttur. Tahıl (pancar, patates, pamuk, susam, yerfıstığı, fasulye, 

yonca, haşhaş) uygulamaları ile (patates-pancar), (patates bezelye), 

(mısır-pancar), (mısır bezelye), (pancar-haşhaş), (baklagil-haşhaş), 

(mısır- fasulye), (pamuk baklagil), (pamuk-yonca) gibi ikili ekim nöbeti 

uygulamaları yapılabilir. 

 Sıcaklık toplamının bir yılda iki ürün almaya yeterli olduğu ve sulama 

olanağının bulunduğu bölgelerde yoğun tarım uygulanır. Buğday ve 

patates ile (mısır-çeltik-soya-susam-yerfıstığı) ikili ekim nöbetleri tatbik 

edilir. 

 Ege, Akdeniz, Güneydoğu Anadolu Bölgelerimizde pamuğun ana ürün 

olması durumunda, iki yılda üç ürün alma olanaktan mevcuttur. Pamuk- 

(buğday+mısır -ayçiçeği), pamuk-( buğday+susam), pamuk-( 

buğday+yerfıstığı), pamuk (buğday+soya/ayçiçeği), pamuk- 

(patates+mısır), pamuk-(patates+susam), pamuk- (patates+yerfıstığı, 

pamuk- (patates+soya) ile pamuk-(kışlık ara ürün yem bitkisi fiğ veya 

yemlik koza+soya / mısır) gibi üçlü ekim nöbetleri uygulanabilir. 

 

 Bahçe bitkilerinde ekim nöbeti diyagramları; 

 

Resim 6.1: Sebzecilikte ekim nöbeti diyagramları 
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UYGULAMA FAALİYETİ 
 

İşlem Basamakları Öneriler 

 Bölgeniz için ekim nöbeti 

hazırlayınız.  

 Üretim modelinize göre yetiştirebileceğiniz 

ürünleri çıkartınız. 

 Bunları toprak ve iklim isteklerine, bitkisel 

özelliklerine ve birbirleri ile olan ilişkilerine 

göre gruplandırınız. 

 Bu gruplardan uygun olanları seçerek ekim 

nöbeti listenizi hazırlayınız. 

 Ekim nöbeti listenizdeki ürünleri tekrar kontrol 

ederek olumsuzluk çıkartabilecekleri 

alternatifleri ile değiştiriniz. 

 Ekim nöbeti listenizde yer alan ürünlerin 

pazarlanma durumlarını da dikkate almayı 

unutmayınız.  

 Parsellerinizde veya tarlalarınızda hepsinde tek 

ürün yetiştirmeyiniz.  

 Hazırladığınız ekim nöbetini 

uygulayınız. 

 Yaptığınız ekim nöbetindeki ürünler için toprak 

işlemeleri yapınız. 

 Ekim dikim yerlerini oluşturunuz. 

 Tohumlarınızı veya diğer üretim 

materyallerinizi ekiniz veya dikiniz. 

 Bitki gelişimlerini takip ederek, birbirlerini 

takip eden ürünlerde sıkıntı olanlar var ise 

alternatif ürünlerle değiştiriniz.  

 Aynı yerde mümkün olduğunca aynı özellikte 

ürün yetiştirmeyiniz.  

 

 

UYGULAMA FAALİYETİ 
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ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
Aşağıdaki cümlelerin başında boş bırakılan parantezlere, cümlelerde verilen 

bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y yazınız. 

 

1. (   ) Aynı yerde, aynı ürünü hiçbir verim azalması yaşamadan uzun yıllar yetiştirmek 

mümkündür. 

2. (   ) Bir yerde çok ürün yetiştiriciliğine monokültür ismi verilir. 

3. (   ) Çavdar, mısır, bakla, soğan ve kabak gibi bitkilerin ardı ardına yetiştiriciliğinde 

herhangi bir sorun ile karşılaşılmaz.  

4. (   ) Ekim nöbeti yapmak işçilik anlamında işletmeye herhangi bir katkı yapmaz.  

5. (   ) Ekim nöbeti oluştururken dikkate almamız gereken konulardan bir tanesi, 

bölgenin toprak özellikleridir. 

 

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuyarak boş bırakılan yerlere doğru sözcüğü 

yazınız. 

 

6. Ekim nöbetinde asıl amaç toprağın ……………………… sürdürülebilmesi ve birim 

alandan elde edilen ……………………….. artırılmasıdır. 

7. Sebzecilikte bir yerde lahanagil sebze yetiştirildikten sonra ertesi sezon o parselde 

……………………… grubu sebze yetiştirilmelidir.  

8. Ardı ardına yetiştirildiklerinde verimlerinde önemli azalmaların yaşandığı bitkilere 

……………………………………… denir.  

9. Bir yerde sürekli aynı bitkilerin yetiştirilmesinin sakıncaları ortaya konmasından 

dolayı, bunun yerine ………………………………….. üretim benimsenmelidir.  

10. Ekim nöbeti uygulaması tamamen üreticinin ekonomik kaygılarını dikkate alarak 

ortaya konmasından dolayı, bu işlemin …………………………………………… 

…………………………………………. gibi konularda faydalı olmasını beklemek 

yanlış olur. 

 

DEĞERLENDİRME 
 

Cevaplarınızı cevap anahtarıyla karşılaştırınız. Yanlış cevap verdiğiniz ya da cevap 

verirken tereddüt ettiğiniz sorularla ilgili konuları faaliyete geri dönerek tekrarlayınız. 

Cevaplarınızın tümü doğru ise “Uygulamalı Test”e geçiniz. 

 

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 
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UYGULAMALI TEST 
 

Bölgenizin toprak ve iklim koşullarına uyan ve ekonomik önemi olan ürünlerden bir 

ekim nöbeti oluşturma.  

 

 Bir sebze işletmesi için ekim nöbeti belirleme. 

 

 Malzemeler 

 

o Bölgede yetişen sebze listesi 

o Kalem 

o Bilgisayar 

o Ofis programı 

o Yazıcı 

 

KONTROL LİSTESİ 
 

Bu faaliyet kapsamında aşağıda listelenen davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, 

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

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

1. Bölgede yetiştirilen ve pazarlanmasında sıkıntı oluşturmayan sebzeleri 

belirlediniz mi? 

  

2. Bu sebzelerin ardı ardına ekilmesinde veya dikilmesinde problem 

olanları belirlediniz mi? 

  

3. Arazimizi parsellere ayırdık mı?   

4. Ekim nöbeti oluşturmada dikkat edilmesi gerekli konuları inceleyip, 

bizi ilgilendirenleri dikkate aldık mı? 

  

5. Tüm bu ön çalışmalardan sonra bölgenizde yetişen sebzeler için bir 

ekim nöbeti listesi oluşturdunuz mu? 

  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise  modül değerlendirmeye geçiniz. 
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MODÜL DEĞERLENDİRME 
KONTROL LİSTESİ 

 

Bu modül kapsamında araziyi ekim ve dikime hazırlamak için aşağıda listelenen 

davranışlardan kazandığınız becerileri Evet, kazanamadığınız becerileri Hayır kutucuğuna  

(X) işareti koyarak kendinizi değerlendiriniz. 

 

Değerlendirme Ölçütleri Evet Hayır 

 1. Arazinizde üretime engel materyalleri belirlediniz mi?   

 2. Bu materyalleri temizlemek için yönteminizi belirlediniz mi?   

 3. Bu materyallerin hangilerinin toplanacağına karar verdiniz mi?   

 4. Arazinizdeki taşları topladınız mı veya kırdınız mı?   

 5. Araziniz üretime hazır hale geldi mi?   

 6. Toprakta tuzluluk problemi olduğunu belirlediniz mi?   

 7. Tuzluluk problemini çözmek için drenaj kanalı projesi hazırladınız mı?   

 
8. Kanalları eğim yönünde yaklaşık 1 m derinliğinde ve 50 cm genişliğinde, 

iş makinesine açtırdınız mı? 
  

 9. Kanalların uçlarını tahliye kanallarına bağladınız mı?   

 10. Kanallar arası mesafeyi tuzluluğun yoğunluğuna uygun ayarladınız mı?   

 11. Göllendirme sulama yaparak tuzun yıkanmasını sağladığınız mı?   

 12. Arazinizde hafif tesviye kusurlarının varlığını tespit ettiniz mi?   

 13. Bu tesviye hatalarını sizin tarafınızda düzeltileceğine karar verdiniz mi?   

 14. Tesviye yapmak için kullanacağınız aleti  belirlediniz mi?   

 
15. Tesviye yapacağınız aleti bakım ve ayarlarını yaparak uygun hale 

getirdiniz mi? 
  

 16. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerini dikkate alarak tesviyeyi yaptınız mı?   

 
17. Arazinizde hangi ürünü yetiştireceğinizi ve bu ürün için toprak işlemeyi 

ne zaman yapmanız gerektiğine karar verdiniz mi? 
  

 18. Toprak işlemeye karar verdikten sonra uygun ekipmanı seçtiniz mi?   

 
19. Seçtiğiniz ekipmanın bakım ve ayarlarını yaparak kullanıma hazır hale 

getirdiniz mi? 
  

MODÜL DEĞERLENDİRME 
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20. Gerekli iş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, amacına uygun bir 

şekilde toprağı işlediniz mi? 
  

 
21. Yetiştireceğiniz ürün için ne kadar genişlikte sırt oluşturacağınıza karar 

verdiniz mi? 
  

 
22. Tahta oluşturma işini elle mi? yoksa makine ile mi? yapacağınıza karar 

verdiniz mi? 
  

 
23. Seçtiğiniz yönteme göre gerekli aleti ve ekipmanı temin ederek, 

kullanıma hazır hale getirdiniz mi? 
  

 
24. Seçtiğiniz yönteme uygun alet ve ekipmanı kullanarak, istenilen 

ölçülerde bir sırt meydana getirdiniz mi? 
  

 
25. Bölgede yetiştirilen ve pazarlanmasında sıkıntı oluşturmayan sebzeleri 

belirlediniz mi? 
  

 
26. Bu sebzelerin ardı ardına ekilmesinde veya dikilmesinde problem 

olanları belirlediniz mi? 
  

 27. Arazimizi parsellere ayırdık mı?   

 
28. Ekim nöbeti oluşturmada dikkat edilmesi gerekli konuları inceleyip, bizi 

ilgilendirenleri dikkate aldık mı? 
  

 
29. Tüm bu ön çalışmalardan sonra bölgenizde yetişen sebzeler için bir ekim 

nöbeti listesi oluşturdunuz mu? 
  

 

 

DEĞERLENDİRME 
 

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

Kendinizi yeterli görmüyorsanız öğrenme faaliyetini tekrar ediniz. Bütün cevaplarınız 

“Evet” ise bir sonraki modüle geçmek için öğretmeninize başvurunuz. 
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CEVAP ANAHTARLARI 
 

ÖĞRENME FAALİYETİ 1’İN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 Sap parçalama 

7 taş kırma makineleri 

8 dal öğütme makinesi 

9 malç sökme ve malç toplama 

10 
taşlar, kök parçaları, malç ve 

yabancı ot kalıntıları 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 2’NİN CEVAP ANAHTARI 
 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Yanlış 

6 NaCl, CaCl2, MgSO4 

7 kum, talaş, tekstil artığı 

8 tabansuyu 

9 drenaj sorununun  

10 mol drenajı ve yüzey drenajı 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 3’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Doğru 

5 Doğru 

6 çok ağır tesviye 

7 yersel tesviyedir 

8 dozer, Land-Plane ve greyder 

9 skreyperlerden 

10 çift yönde değişken eğimli  

 

CEVAP ANAHTARLARI 
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ÖĞRENME FAALİYETİ 4’ÜN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Doğru 

2 Doğru 

3 Yanlış 

4 Yanlış 

5 Yanlış 

6 8-12  

7 merdane –tapan 

8 tav 

9 ilkbaharda 

10 toprak işleme 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 5’İN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Doğru 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 ekim, dikim 

7 tava, tahta ve masura 

8 birinci sınıf 

9 fidan dikme ve çukur açma 

10 gevşeklik, nem 

 

ÖĞRENME FAALİYETİ 6’NIN CEVAP ANAHTARI 

 

1 Yanlış 

2 Yanlış 

3 Doğru 

4 Yanlış 

5 Doğru 

6 üretkenliğinin, verimin 

7 baklagil 

8 katlanamaz bitki 

9 polikültür 

10 

erozyon, biyolojik dengenin 

korunması ve çevre ve toprak 

kirliliğinin azaltılması   
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