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BORULU SULAMA ŞEBEKELERI 
OPTIMIZASYON YAZILIMI

Sufen Network ile ilgili detaylı bilgiye     
http://sufen.com.tr/network.php?dil=tr adre-
sinden ulaşılabilir. Ayrıca Yazılım kullanım vide-
oları ve kullanım kılavuzu internet adresimizde 
mevcuttur. 

Firmamızın sulama alanında geliştirdiği ya-
zılımlar ile sulama projelerinin doğru ve hızlı 
bir şekilde üretilmesini sağlanabilmektedir. Ya-
zılımımız ile borulu sulama şebekelerinin boru 
profilini üreten, plan–profil paftalarını otomatik 
üreten ve sanat yapıları projelerini üreten mo-
düller geliştirilmiştir. 

Ayrıca yakın bir zamanda SUFEN Network 
yazılımının Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) mo-
dülü de kullanıcılara sunulacaktır.  



Sufen Network, 01.01.2012-30.06.2013 ta-
rihleri arası Tübitak Teydeb 1507 Ar-Ge pro-
jesi ara çıktısı olup borulu sulama şebekelerini 
optimize eden bir yazılımdır. Tübitak projesi 
başarıyla tamamlanmıştır.

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü ile fir-
mamız arasında 27.06.2016 tarihinde yapılan 
protokol ile Genel Müdürlük ve tüm DSİ Bölge 
Müdürlükleri çalışanları Sufen Network’ü kul-
lanabilmektedir. 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafın-
dan kabul edilen yazılım ile özel sektör ve DSİ 
bünyesindeki tüm mühendislere borulu sula-
ma şebeke çözümü yapma ve deneme-yanıl-
ma yaparak en uygun çözümü bulma olanağı 
sağlanmıştır. 

Böylelikle 1980’li yıllarda geliştirilen ve Ge-
nel Müdürlükte bir adet bilgisayarda kullanıcı-
lara sunulan “Network Optimizasyonu” yazılı-
mı yerine, herkesin ulaşabileceği ve günümüz 
ihtiyaçlarına uygun “Sufen Network” Yazılımı 
sunulmuştur. 

Yazılımın değerlendirilmesi ve demo versi-
yonu denemesi DSİ Genel Müdürlüğü tarafın-
dan yapılmış olup, Genel Müdürlüğe ve birçok 
DSİ Bölge Müdürlüğüne eğitimler verilmiştir. 

Sufen Network yazılımının en önemli avan-
tajları aşağıda sunulmuştur:  

• Farklı alanlar için farklı sulama modülü gi-
rilebilmesi. Tek bir paçal modül verilme zo-
runluluğu olmaması. 

• Sınırsız ara nokta girilerek hidrolik kesitin sı-
kıntılı olduğu bölgelerin görülebilmesi. 

• Şebekeye basınç kırıcı vana ve pompa girişi 
yapılıp optimizasyon sağlanmasının müm-
kün olması.

• Atü’lü çözümün mümkün olması. Boru op-
timizasyonunda atülerin de dikkate alınabil-
mesi. 

• Know-how’ı firmamız bünyesinde olduğu 
için geliştirilmeye müsait olması.  Farklı hid-
rolik denklemler kullanılabilmesi.

• Empoze cap ve debinin çok daha kolay ol-
ması.

• Daha kapsamlı çıktılar ve kullanım kolaylığı 
sağlaması.

• Yazılım çıktı dosyası ile kolaylıkla yeniden 
çözüm alınıp kontrol edilebilmesi.

• Tüm sulama mühendislerine yazılıma ulaşım 
kolaylığı sağlaması.


