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BASINÇLI SULAMA SİSTEMLERİNDEN
CENTER PİVOT VE LİNEER SULAMA
SİSTEMİ
Metin Yurtyapan 1

1. GİRİŞ
Bitki gelişimi için gerekli olan doğal yollarla karşılanamayan suyun, toprağa, bitkinin kök bölgesine verilmesine
sulama, suyun veriliş biçimine sulama yöntemi denir. Su
iletim ve dağıtım şekline göre de, sulama sistemine yüzey
veya basınçlı sulama denir.
Yüzey sulama, toprakta mevcut yararlı mikroorganizmaların faaliyetlerinin azalmasına, taban suyunun yükselmesine, toprakta tuzluluğa ve çoraklaşmaya, ürün verim
kaybına, ürünlerin kök gelişiminin yavaşlamasına, erozyon yoluyla toprak kaybına, buharlaşma, derine sızma
ve aşırı su kullanımına neden olması nedeniyle yeni sulama projelerinde yer almamaktadır. Mevcut yüzey sulama projeleri revize edilerek, basınçlı sulama sistemlerine
geçilmektedir. Kırsal Kalkınma Destekleri kapsamında,
Bireysel Sulama Sistemlerinin Desteklenmesi kapsamındaki sulama projelerinde, sadece basınçlı sulama sistemlerine hibe desteği uygulanmaktadır.
Günümüzde tarım üretimimizin çeşitlenmesi, ürün kalitesinin iyileştirilmesi, maksimum üretkenlik ve kazancın
artırılması için, üretici ve yatırımcıların tüm gereksinimle1

Resim 1. Center Pivot Sulama Sistemiyle Sulama

rini karşılayacak modern, basınçlı sulama sistemlerinden
olan Center pivot (Merkezi Eksenli Yağmurlama Sulama
Sistemi) ve Lineer Sulama Sistemleri (Doğrusal Hareketli
Yağmurlama Sulama) ile sulanan alan miktarı gittikçe artmaktadır. Bu sistemler, toprağın geçirgenlik hızı ve yetiştirilecek bitki çeşidine göre yağmurlama başlığı paketleri,
tarla boyutlarına göre açıklık ve uç bom kombinasyonları
ile bütçe göz önüne alınarak yapılandırılmaktadır. Standart üretim galvanizli malzemeden olmakla birlikte, aşındırıcı koşullardaki çalışma söz konusu ise, polietilen kaplı
boru bileşenleri de kullanılır. Resim 2 ve Resim 3’te bu
malzemelerden örnekler görülmektedir.
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Resim 2. Basınçlı Sulama Sistemlerinde Kullanılan Galvanizli
Borular

Resim 3. Kumlu, Siltli gibi Aşındırıcı etkiye sahip sular için
Kullanılan Polietilen Kaplı Borular

Resim 4. Center Pivot Sulama Sisteminden Görünüş

Resim 5. Center Pivot Sulama Sistemi Merkez Kule

2. MERKEZİ EKSENLİ YAĞMURLAMA SULAMA SİSTEMİ

ve arazinin uygun olması durumunda, her biri 800 m. olmak üzere çift kanatlı, 203,5 ha. Araziyi aynı anda sulayabilen sulama sistemleri bulunmaktadır.

Basınçlı sulama sistemlerinden olan Center pivot (Merkezi Eksenli sistemi, betonarme bir platform üzerinde dairesel dönüş yaparak hareket ederek, sulama yapabilen,
galvaniz kaplı çelik borulardan ve konstrüksiyondan oluşan bir sistemdir. Elle (manuel) veya uzaktan kumandayla
kontrol edilerek homojen bir su dağılımı sağlar.

Sulama sisteminin en yüksek düzeyde iyileştirilmesi için
olan süreç, verimliliğin değerlendirilmesiyle başlar. Bitkilerin normal gelişmeleri için gereksinim duydukları
suyun ve besin maddelerinin %80’ini aldıkları derinliğe

Geniş alanlarda arazi tesviyesine gerek duymadan, %10
eğimli arazilerde ise %90 su kullanım verimi ile sulama
yaparak işçilik, enerji ve zamandan tasarruf ile kaliteli ve
homojen ürün elde edilmesini sağlar. Hafif bünyeli ve sığ
topraklarda uygulanır. Gübre ve tarım ilaçları, su ile birlikte ve zamanında verilebilir. Şeker kamışı, mısır, patates
gibi bitki çeşitleri için farklı profil boyları bulunmaktadır.
Arazi boyutlarına göre konumlandırmak için, boru çapı 5’’
ve 65/8’’ olan açıklıklarda 38,2 m., 44,2 m., 50,1 m., 56,1 m
ve 62,0 m., boru çapı 85/8’’ için azami açıklığı 50,1 m., boru
kalınlığı ise 2,8 mm. ve 3mm.’dir. Yeterli suyun bulunması
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Resim 6. Bitkilerin Etkili Kök Derinliği
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Tablo 1. Bazı Kültür Bitkilerinin Etkili Kök Derinlikleri Tablosu
Bitki Cinsi

Etkili Kök Derinliği (cm)

Ayçiçeği

90

Hububat

60-70

Mısır

75-90

Pamuk

120

Patates

60

Şeker pancarı

60-90

Yonca

90-180

“etkili kök derinliği” denir. Derin topraklarda yetiştirilen
bitkiler, genellikle suyun büyük bir kısmını kök bölgesinin
üst kısımlarından alır. Bitkiler, tükettikleri nemin %40’ını
etkili kök bölgesinin toprak yüzeyinden itibaren %25’lik
kısmından, %90’ını %75’lik kısmından karşılar (Resim 6).
Bu bilgilerle, ürüne, toprak yapısı ve geçirgenlik hızına
göre en iyi yağmurlama başlıkları seçilmelidir. Buna göre
etkili kök derinliği tabloları oluşturulur (Tablo 1), istemlere göre hava istasyonları ve nem sensörleri sağlanır.
Böylece bitkinin gereksinimi olan su miktarının, verimli
bir şekilde ve uygun zamanda verilmesi, işletme maliyetlerinin en aza indirilmesi, kalite ve verimin arttırılması,
sulama yönetimi ekibinin yapacağı sulama programları
sonucuna göre belirlenir.
Lineer ve pivot sulama sistemleriyle, toprakta homojen
bir su dağılımı sağlanır. Bir yılda iki ürün elde edilmesine uygun bölgelerde ise, Resim 8’de görüldüğü şekilde,
birinci ürünün hasat sonrası, doğrudan ekim makinaları
ile yapılan ekimi takiben, sulama yapılabilme olanağı sayesinde ikinci ürünün vejetatif ve generatif gelişmesi ile
hasat dönemini kısaltır.

Resim 7. Kontrollü ve Kontrolsüz
Toprakta Dağılımı

Sulama Sonucu, Suyun

Resim 8. Biçer Döver ile Hasat Edilirken, Doğrudan Ekim
Makinasıda Ekime Hazır Beklemektedir.

3. LİNEER SULAMA SİSTEMİ
Basınçlı sulama sistemlerinden bir diğeri olan Lineer Sulama Sistemidir. (Doğrusal Hareketli Yağmurlama Sulama).
Sanayide ve teknolojideki değişmeler doğrultusunda,
üreticinin ve çiftçinin talepleri, sulama uygulamalarındaki deneyimler sonucunda, doğrusal hareket eden lineer
sulama sistemi üretimine de yer verilmiştir. Bir şase üzerine monte edilmiş jeneratör veya elektrikli güç kaynağı
ile makina ve lateralin hareket etmesi sağlanır. Bu sulama
sistemi de, galvanizli çelik borulardan ve konstrüksiyondan oluşan bir sistemdir.
Lineer sulama sistemi, merkezi eksenli sulama sisteminden farklı olarak doğrusal hareketli olup, kumanda panosunun yer aldığı kaide ile su kaynağının bağlantı kısmı,
iki teker veya dört teker üzerine gelecek şekilde yerleştirilmiştir. Lineer sistemle, dikdörtgen veya kare şeklindeki
arazilerin %92-98’lik kısmının, merkezi eksenli sulama
sistemi ile ise kare şeklinde bir alana tesis edildiğinde
arazinin %78,5-83’lük kısmının sulanabilmekte olması, lineer sulama için arazi kullanımı bakımından avantaj oluşturmaktadır. Her su alma (hidrant) noktasında sistemin
durdurulması, sulama yapma süresi ve işçilik yönünden
lineer sistem dezavantaj olabilmektedir. Lineer sistemde,
yağmurlama başlıklarının su verimi, tüm başlıklar için aynı
iken; merkezi eksenli sulama sisteminde, merkezden pivot
sonuna doğru gidildikçe, sulanan alana bağlı olarak artmaktadır. Güç kaynağı dizel veya elektrik olabilir. Sistemlere ait ana kontrol panelleri standart özelliklerle donatılmışken, geliştirilmiş modellerde ise, üreticinin tarlasını
kolayca merkezi olarak ve uzaktan izleme ve yönetmesini
sağlayacak özelliklerle donatılmıştır. Sulama sistemleri,
sulanacak arazi içerisinde sabit yapılar (enerji nakil hatları,
binalar, karayolu gibi) ve topografik engeller bulunmadığı
takdirde, büyüklüğü 1 ha'dan büyük arazilerde kurulabilir.
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Resim 9. Lineer Sulama Sistemi

Resim 11. ABD’de Kaliforniya’da Center Pivot ve Lineer Sulama
Sistemlerinin Uydudan Görünüşü

sulamada kullanılmakta olan suyun yarısıyla bitkinin su
gereksinimi karşılanmaktadır. İklim değişikliğinin getirdiği
kuraklık ve küresel sıkıntısı göz önüne alındığında, hele,
toplam su harcamasının yaklaşık %60’ının tarımda kullanıldığı düşünüldüğünde, bu da çok önemli bir kazanım
olarak ortaya çıkmaktadır. Bilim ve teknolojinin gereği,
modern, basınçlı sulama sistemlerinin kullanımı ile oluşacak ürün artışı, yatırım maliyetlerini birkaç yılda amorti
edebilecek ve ülke tarımına belirtilen katkıları olacaktır.
Resim 10. Lineer Sulama Sistemi

Sistem büyüdükçe birim maliyet düşmektedir. İlk yatırım
maliyeti yüksek gibi görünmesine rağmen, birim alandan
elde edilen ürün artacak, bitkisel üretim çeşitlendirilerek
ikinci ürün yetiştirilmesi mümkün olacak, araya girecek
yem bitkileri üretimi sayesinde sığır ve koyun üretiminde
de kolaylık ve parasal avantaj sağlanacaktır. Tarımsal çalışmalarda kullanılan traktör ve diğer ekipmanlar ile, alınan
ürünlerin değerlendirileceği kurutma ve tohum hazırlama
tesisleri gibi mekanizasyon işlemleri, sulu tarıma göre şekillenecek ve istihdam artacaktır. Kuru ziraattan sulu ziraata geçişte, birim alandan elde edilen üründe yaklaşık 3,5
kat artış, yüzey sulamadan basınçlı sulamaya geçilmesiyle
de bitki gereksinimi olan suyun homojen dağılımı sonucu
yaklaşık 1 kat ürün artışının yanı sıra, standart ve kaliteli
ürün alınması sağlanacaktır. İşletmecilikte birim maliyetler (enerji, işgücü, ilaçlama, gübreleme gibi) ve su kullanımı azalacaktır. Yüzey sulamada su iletim ve derine sızma
nedeniyle verim %40-45’lere düşerken, merkezi eksenli
ve lineer sulamada verim %90’lar civarında olup, yüzey
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Entegre izleme ve kontrol sistemi ile, sulama tesisinin performansını ve konumunu dünyanın her yerinden, evden,
ofisten veya araçtan, bilgisayar veya akıllı telefon ile izleme, yönetme ve programlama sayesinde, zamandan, işçilikten ve işletme giderlerinden tasarruf sağlanmaktadır.

4. SONUÇ
Center pivot (Merkezi eksenli) ve lineer (Doğrusal hareketli) sulama sistemleri, resimde görüldüğü gibi, tarımsal
üretimde her türlü bitki yetiştirmede kullanılmakta olup,
dar açıdan 360 derecelik açıya kadar ileri ve geri hareket
edebilmektedir. Türkiye’de istenilen seviyede kullanım
alanı olmamasına karşın, sevindirici tarafı son yıllarda özel
sektör ile sertifikalı tohum hayvan yetiştiriciliğinde önder
kuruluş olan TİGEM’e bağlı Tarım İşletmelerinde kullanım
alanı artmaktadır. Özel sektördeki kesin miktarı bilinmese
de, TİGEM’e bağlı işletmelerde yaklaşık 1.000 adet farklı
uzunluklarda merkezi eksenli ve lineer sulama sistemi ile
sulama yapılmaktadır. 

