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ÖZET
Ülkelerin ekonomik gelişmesinin temeli tarım arazilerinin ve doğal kaynaklarının en verimli şekilde kullanılmasına bağlıdır.
Ülkemizde sulamaya açılan alanlar ile bu alanlarda gerçekleştirilen arazi toplulaştırma çalışmaları ihtiyacın çok azını
karşılayabilmektedir. Bu ihtiyacın giderilebilmesi için arazi toplulaştırma çalışmalarının hızlandırılması, bölge ve ülke
boyutunda ele alınarak geniş alanlarda yapılması zorunluluğu vardır. Bunun için günümüz gelişen teknolojilerden olan
uzaktan algılama teknikleri, geniş alanlarda yapılacak çalışmaların hızlı, doğru ve güvenilir bir biçimde yürütülmesinde
çeşitli olanaklar sunmaktadır. Bu olanakların değerlendirilerek toplulaştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması ülke
ekonomisi için oldukça büyük katkılar sağlayacaktır.
Anahtar Sözcükler: Arazi Toplulaştırma, Coğrafi Bilgi Sistemleri (GIS), Uzaktan Algılama, Maliyet Değerlendirmesi

ABSTRACT
USİNG POSSİBİLİTİES OF INFORMATİON SYSTEMS AND REMOTE SENSİNG DATA İN
LAND CONSOLİDATİON PROJECTS
The bases of economic developments of countries depend on the efficiently used agricultural land and natural sources. In
our country , irrigated lands and Land Consolidation Projects in these zones, compensates a little bit of the necessity. For
eliminating this necessity, it is essential that; Land Consolidation Projects must be accelerated and have to be proceeded in
the extent of zone and country. For the reason of this, remote sensing techniques-nowadays developing technology , presents
different possibilities to carry out the large area works, quickly, accurately, reliably. Widespreading Land Consolidation
Projects by analysing these possibilities will be quite big benefits for the economy of country.
Keywords: Land Consolidation,Geographic Information Systems(GIS), Remote Sensing, Cost analysing.

1. GİRİŞ
Bu amaçla; Çalışma sahası olarak Kayseri İli Yahyalı İlçesi Ağcaşar Barajı Sulama Sahası olan KopçuKocahacılı-Yerköy Köylerinde; görev yapmakta olduğum Tarım Reformu Yozgat Bölge Müdürlüğünce
yürütülen ve 04/08/2008 tarihi itibariyle %95 i tamamlanmış olan Yahyalı Arazi Toplulaştırma Projesi çalışması
Tez konusu için uygulama alanı olarak seçilmiştir. Tez çalışmasında arazi toplulaştırma projesi için seçilen
alanın ilgili kurumlardan alınan bilgiler (mülkiyet durumu, sulama projesi, tarımsal kullanım şekli, vb.) yanında ;
çalışma alanının uygun çözünürlükte uydu görüntüsü temin edilip, bunun üzerinden yapılan değerlendirmelerle
çalışma
sahasının
mevcut arazi kullanım durumu
ve topoğrafyası ortaya
konulmaya çalışılmıştır.
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Şekil 1 : Yahyalı İlçesi Yerköy, Kopçu ve Kocahacılı Köyleri 1987 Yılı Ekim Ayına Ait Uydu Görüntüsü

1.1 Yapılan Çalışmaların ve Sonuçların Sunulması
Yapılan çalışmayla proje hazırlama aşamasında gerekli olan sulama projesindeki kanallarla mevcut kanalların
durumu, mülkiyet haritasındaki yollarla mevcut yoların durumu, sabit tesisler ile tarım arazisinden kaldırılacak
ağaçların tespiti, kazı-dolgu alanlarının tespiti vb. durumlar tespit edilerek gerçek proje maliyetlerinin ortaya
konmasında uzaktan algılama yöntemiyle büyük fayda sağlanmıştır.Planlama aşamasında ise yeni oluşturulan
parsellerin yola ve sulamaya uygun olarak planlaması, yapılacak inşaat çalışmaları ve sanat yapılarının daha
planlı ve ekonomik yapılmaları, köy merkezlerinin mevcut durumu ve köy gelişim alanı planlaması yapılacak
yerin seçimi, vb. çalışmalarda çok büyük kolaylıklar sağlayacağı planlanmaktadır.
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Şekil 2 : Proje öncesi ve sonrası görünüm

2. SONUÇLAR
Daha önce yapılan tez çalışmaları incelendiğinde uzaktan algılama ve arazi toplulaştırma konuları ayrı ayrı ele
alınmış olup tez konusuna yönelik daha önce tam olarak bir çalışma yapılmamıştır. Yapılan Tez çalışmasıyla
yeni uygulanan yöntemler sonucu, Arazi Toplulaştırma çalışmalarında planlama ve projeleme aşamalarında
büyük kolaylıklar sağlanması yanında klasik yöntemlerle araziye çıkılarak yapılan çalışmaların büyük oranda
azalarak zaman ve ekonomi açısından önemli tasarruflar sağlanacağı düşünülmektedir.
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