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Ülkemizdeki nüfus art  ve 2014 y na kadar uygulanan miras kanunlar , tar m 
arazilerinin miras yoluyla parçalanmas na neden olmaktad r. Arazilerin çok parçalanm  
olmas , ekillerinin bozuk olmas  tar msal üretimde birim maliyeti artt rmaktad r. 
Parsellerin birle tirilmesi ve uygun ekle dönü türebilmesi için arazi toplula rmas  (AT) 
çal malar  yap lmaktad r. Ülkemizde geni  alanlarda arazi toplula rmas  çal malar na 
ihtiyaç bulunmakta olup, sulama projelerinin uyguland  alanlara öncelik verilmektedir. 
Arazi toplula rma ve sulama projelerinin birlikte planlanmas  ve uygulanmas  ideal 
durumu olu turmaktad r. Ancak bu projelerin birlikte gerçekle tirilmemesi, birçok soruna 
neden olabilmektedir. 
 
Bursa- Yeni ehir Bo azköy Baraj  sulamas , arazi toplula rma proje sahas nda sulama 
projesi arazi toplula rma projesinden önce planlanm  ve baz  bölgelerde araziye 
aplikasyonu gerçekle tirilmi tir. Bu durum birçok sorunun ortaya ç kmas na neden 
olmu tur.  
 
Çal mada sözü edilen proje sahas nda ortaya ç kan sorunlar n belirlenmesi ve çözüm 
önerilerinin haz rlanmas  amaçlanm r. Çal ma kapsam nda, Akdere, Çamönü, Çay r, 
Çelebi, Ebeköy, Hamidiye, Karabahad r, Karagölet, Köprühisar, So uksu ve Sungurpa a 
Mahalleleri’ nde haz rlanan projeler ele al nm r. Ayr ca, Hamidiye Mahallesi için 
sulama ve toplula rma projesi yeniden haz rlanarak projenin önceki hali ile farklar  
belirlenmeye çal lm r. 
 
Anahtar Kelimeler: Arazi toplula rmas , Sulama Sistemi 

2018, ix + 69 sayfa. 
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A RESEARCH ON THE EVALUATION OF LAND CONSOLIDATION PROJECTS 
APPLIED ON EXISTING IRRIGATION SYSTEMS 
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Population growth in our country and applied inheritance laws cause the agricultural land 
to fragment. The fact that land fragmentation and unsuitable shapes increase unit cost in 
agricultural production. Land Consolidation (AT) studies can be carried out in order to 
consolidate the parcels and convert them to the appropriate shape. Land consolidation 
studies are being carried out primarily in areas where new irrigation projects are to be 
carried out, as our country is required to conduct land consolidation studies in large areas. 
The planning and implementation of land consolidation and irrigation schemes together 
constitute the ideal situation. However, the fact that these projects are not carried out 
together can cause damage instead of benefit. 
 
In Bursa-Yeni ehir Bo azköy Dam land consolidation area, the irrigation system was 
planned before the land consolidation project. Application of irrigation system was done 
in some regions. This has caused some problems. 
 
The purpose of this study is to identify the problems that arise in the project and to prepare 
proposals for solutions. Within the scope of the study, the projects prepared in Akdere, 
Çamönü, Çay r, Çelebi, Ebeköy, Hamidiye, Karabahad r, Karagölet, Köprühisar, 
Soguksu and Sungurpasa neighborhoods were discussed. In addition, the irrigation and 
consolidation project for Hamidiye Mahallesi was prepared again and tried to determine 
the differences with the previous state of the project 
 
Key Words: Land Consolidation, Irrigation System 
2018, ix + 69 pages. 
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1. G  

 

rsal alan düzenlemesi olarak da tan mlayabilece imiz arazi toplula rma, k rsal alan n 

yeniden düzenlenmesi olarak tan mlanabilir. Arazi Toplula rma, k rsal ya am n ve 

üretim ko ullar n iyile tirilmesinde etkili olmaktad r. Sulama sistemleri ile birlikte arazi 

toplula rma projelerinin gerçekle tirilmesi, hem proje kalitesini artt rmakta, hem de 

devletin giderini azaltmaktad r. Arazi toplula rmas , çiftçinin kamula rma yoluyla 

topra ndan kopar lmadan sulama projelerinin uygulanmas na olanak sa larken, 

verimlili i büyük ölçüde artt rmaktad r. 

 

Sulama sistemlerinin ve arazi toplula rma projelerinin birlikte yap lmas ndaki 

yararlar na kar n, Ülkemizde uygulanan bir k m projeler ayr  ayr  ihale edilmektedir. 

hale sonucunda, sulama ve toplula rma projeleme ve uygulama mühendislik hizmetleri 

farkl  firmalar taraf ndan yürütülebilmektedir. Bu durum, projelerin ihtiyaç duydu u 

verinin temini, üretilen verinin payla lmas  konusunda baz  s nt lar n ç kmas na neden 

olmaktad r. Sonuçta, sulama sistemi ile arazi toplula rma birbiri ile uyumsuz 

olmaktad r.  

 

Bu çal ma ile arazi toplula rma ve sulama sistemleri projeleri farkl  zamanlarda, farkl  

firmalar taraf ndan yap lan çal malarda kar la lan sorunlar n belirlenmesi 

amaçlanm r. Bu amaçla, Bursa- Yeni ehir Bo azköy Baraj  Sulamas  Arazi 

Toplula rma Proje Sahas ’nda gerçekle tirilen projeler materyal olarak kullan lm r. 

Çal mada proje sahas nda ortaya ç kan problemlerin belirlenmesi ve çözüm önerilerinin 

haz rlanmas  hedeflenmi tir. 
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2. KAYNAK ARA TIRMASI 
 
 

Arazi toplula rmas n tan  dar ve geni  anlamda yap labilir. Dar anlamda arazi 

toplula rmas ; ayn  i letmeye ya da ahsa ait da k, küçük ve ekilleri bozuk arazilerin 

bir araya getirilerek uygun ekillerde birle tirilmesidir. Bu biçimde yap lan arazi 

toplula rmas  daha ucuz ve k sa zamanda gerçekle tirilirse de üretimin artt lmas na tek 

ba na istenildi i gibi etkili olamamaktad r. Geni  anlamda arazi toplula rmas  ise 

parçal , da k ve ekilleri bozuk arazi parçalar  uygun biçimde düzenlemenin yan nda, 

letmecili i ekonomik ve kolay biçime getirmek amac yla sulama, drenaj, arazi tesviyesi, 

toprak korunmas  ve slah  gibi bütün kültürteknik önlemlerinin al nmas  olarak 

tan mlanmaktad r (Ar  1994). 

 

2.1. Türkiye'de Arazi Toplula rma Çal malar  

 

Ülkemizde tar msal altyap  sorunlar ndan en önemlisi, tar m i letmelerinin büyük bir 

ço unlu unda, arazilerin küçük parseller halinde, da k, ekillerinin düzensiz ve ula m 

ndan yoksun olmas r. Miras uygulamalar  ile giderek daha küçük ve da k 

arazilerde üretim yap lmas na, dolay yla tar msal geli menin yetersiz kalmas na sebep 

olmaktad r. Parçalanm  ve da k arazilerden olu an i letmelerin üretimini daha verimli 

hale getirmek için tek çözüm yolu arazi toplula rmas r (Ar  1994). 

 

Ekonomik kalk nman n gerekleri aras nda en önemlilerinden birisi de, sahip olunan 

kaynaklar n tam ve etkin olarak kullan lmas r. Ana sektörlerden biri olan tar mda, 

toprak varl  ayr  bir öneme sahiptir. Günümüzde ula lan teknoloji düzeyinde bile, 

topra  üretmek olas  de ildir. O halde, bu kayna n tam ve etkin kullan  konusunda 

yap lacak her türlü düzenleme özelde tar m sektörüne, genelde ülke ekonomisine katk  

sa layacakt r (Anonim 2001). 

 

Arazi toplula rmas n esas amac ; ülke çap nda ulusal gelirin yükseltilmesine yard m 

etmek ve çiftçi ailesinin mülkiyetindeki da k arazi parçalar  birle tirerek arazi 
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tasarrufunun rasyonelle tirilmesine olanak sa layarak sosyal ya am seviyesini 

yükseltmektir (Ercan 1970).  

Arazi toplula rmas  gerektiren nedenler, arazi parçalanmas n meydana ç kard , 

olumsuz sonuçlard r. Arazi parçalanmas n, tar m i letmelerinin üretimini, verimlili ini, 

ba ar  engelleyecek derecede artm  olmas , toplula rma alan ndaki parsellerden bir 

sm n mevcut yol ve kanallardan yararlanamamas  sonucunu do urur, Ayr ca 

parsellerin gerekli kültürteknik tedbirlerinin al nmas  güçle tirecek kadar küçülmü  

veya ekillerinin bozulmu  olmas , bir sulama veya toprak muhafaza projesinin getirdi i 

yeni kanal ve yollarla parsellerin daha da parçalanmak durumunda olmas  ve proje 

alan ndaki topo rafik durumun, parsel s rlar na ba  kalmadan arazi tesviyesini 

gerektirmesi arazi toplula rmas  zorunlu k lmaktad r (Kara 1980). 

 

Türkiye’de bugüne kadar yap lan AT çal malar nda, çiftçilerin projeden önemli ölçüde 

yararlanmalar  ve birim alandan elde edilen ürünün en yüksek düzeye ç kar lmas  için 

geni  anlamda bir toplula rma uygulanmaktad r. Da k, parçal  ve hisseli parsellerin 

toplula lmas  ve yeniden düzenlenmesi ile birlikte tarla içi ula m, drenaj, sulama 

tesisleri, arazi slah  ve arazi tesviyesi gibi tarla içi geli tirme hizmetleri 

gerçekle tirilmektedir. Toplula rma çal mas  ile tar m i letmecili i geli tirilmekte ve 

mülkiyet haklar  daha iyi bir düzene sokulmaktad r (Yavuz ve Gürbüz 2001). 

 

Arazi toplula rmas yla bir taraftan tar m arazisinin yeniden ekillenmesi gerçekle irken, 

öte yandan yeni bir mülkiyet sistemi ve yeni ortak kullan m tesisleri ortaya ç kmaktad r. 

Toplula rma ile üreticilerin mülkiyet haklar  korunur ve daha uygun ko ullarda 

çal malar  sa lan rken, ayn  zamanda yöre çiftçisi ve kamu yarar na olan tarla içi yollar , 

sulama ve drenaj sistemi, köy yerle im yerinin yenilenmesi, arazi tesviyesi vb. di er 

faaliyetlerin de etkin bir biçimde gerçekle mesi mümkün olmaktad r (Ar  ve Demir 

1996). 

 

Arazi toplula rmas  çal malar , k rsala götürülecek hizmetler için bir f rsat olarak 

görülmelidir. yi bir planlama ile söz konusu alana götürülecek tüm hizmetler, ilgili 

kurulu lar n koordineli bir ekilde çal malar yla hayata geçirilebilecektir (Göçmen 

2004). 
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Arazi toplula rma çal malar ndaki tüm a amalar n (sulama, drenaj, arazi 

toplula rmas , tarla içi geli tirme mühendislik hizmetleri) ayn  kurum taraf ndan 

yap lmas  baz  faydalar sa lanmaktad r. Bu faydalar maddeler halinde listelenirse; (Sert  

2012). 

 

1. Ayn  kurum taraf ndan tek ihale ile sulama ve arazi toplula rmas n yap lmas  ihale 

sürecini h zland r. 

2. Ayn  sahada iki farkl  kurumun; birinin sulama ve drenaj in aat  yapmas  di erinin 

mülkiyeti düzenleyen arazi toplula rmas  yapmas  baz  zorluklar içermektedir. 

a) Bürokrasiyi art r. 

b) Ayn  sahan n, yat m programlar nda yer almas , ödeneklerin ayr lmas , 

ihalelerinin e  zamanda yap p sonuçlanmas  oldukça zordur. 

c) Önceden toplula rmas n yap lmas  halinde ise; sulama projesine uygun 

olmayan bloklar olmas  nedeniyle, sulama ve drenaj güzergahlar  için kamula rma 

yap lmas  gerekebilmektedir. 

d) Ayn  sahada iki farkl  yüklenicinin çal ma zorluklar  vard r. Yüklenicilerin 

birbirlerinin yapt klar  imalatlara zarar verme ihtimali bulunmaktad r. 

e) Zarar ziyan ödemeleri iki farkl  kurum olmas  halinde daha çok artmaktad r. 

 

3. Arazi malikleri, sulama, drenaj ve arazi toplula rma, tarla içi geli tirme hizmetlerinde 

tek kurum, tek yüklenici ile muhatap olaca  için güven duymakta ve ço unlu u projeyi 

desteklemektedir. 

4. DS ’ nin arazi toplula rma ve tarla içi geli tirme hizmetlerini, sulama projesi ile 

birlikte yürütmesi halinde AT proje maliyetlerinde % 10-15 oran nda art a neden olur. 

Ayr ca arazi toplula rma yapmadan kamula rma yaparak sulamaya açt  sahalara göre 

faydalar  vard r. Bunlar; 

a) Kamula rma bedeli ödenmemektedir. Kamula rma nedeniyle araziler 

bölünmektedir. Kamula rma bedeli, k ymetli ova arazilerde sulama proje 

maliyetinin %35-40’ lar na kadar ula maktad r. 

b)  Arazi toplula rma ile boru hatlar  ve servis yollar  düzgün uzun hatlar eklinde 

olacakt r. Toplula rmas z sulama projelerinde kamula rma maliyetini 
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art rmamak için, sulama sistemi parsel s rlar  ve mevcut stabilize yollar  takip 

edecektir. Bu da dirsek, ut vb. in aat maliyetini art racakt r. 

c) Tarla içi geli tirme hizmetlerinin (T GH) yap lmas  ile sulama oranlar  artacakt r. 

d) Daha az miktarda su kullanarak daha çok arazi sulanacakt r. Toplula rmas z 

planlamada her parsel direkt suya kavu mayacak, su nedeniyle husumetler devam 

edecektir. 

e) Toplula rma ile yeni aç lacak tarla içi yollar ile çiftçinin harcayaca  mazot 

miktar  azalacakt r. Daha az emek harcay p zamandan da tasarruf sa layacakt r. 

f) Parsellerin ekli tar msal mekanizasyona uygun olacakt r. 

 

DS  Genel Müdürlü ü’nün sulama projesi yürüttü ü alanlarda, sulama ebekesinin 

yap laca  yerler için kamula rma i lemleri için önemli miktarda mali kaynak 

ayr lmaktad r. Örnek olarak; DS  4. Bölge Müdürlü ü kaynaklar na göre, Konya-Çumra 

III. Merhale Projesi kapsam nda Master Plan Raporu’ nda ifade edildi ine göre yakla k 

223 410 ha alan n sulanmas  planlanmaktad r. DS  Genel Müdürlü ü’nce AT’si 

yap lmayan bu alanlarda sulama ebekesi kurmak için kamula rma yap lmas  

gerekmektedir. Toplam alan n %4’ ünde kamula rma yap laca  dü ünüldü ünde, 223 

410 ha için yakla k kamula rma bedeli: 223 410 ha × %4 × 70000 TL/ ha= 625,5 

milyon  TL’dir.  Bu  alanda  kamula rma  bedeli  ödenecek  para  ile  AT  ve  T GH  

yapabilmektedir (Anonim 2013). 

 

Ayr ca, DS  Genel Müdürlü ü’nce tar m arazilerinde AT ve T GH yap lmadan sulama 

projelerinin yap lmas  sonras nda, ayn  arazilerde TRGM taraf ndan arazi toplula rmas  

(AT) yap lmas ; hem AT yap  güçle tirecek hem de yap lm  olan sulama 

ebekelerinde bozulmalara neden olacakt r. Oysa AT’ si daha önce veya e  zamanl  

yap lan sulama projeleri için ebekelerin geçece i alanlarda kamula rma bedeli 

ödenmeyecektir. 

 

Orman ve Su leri Bakanl  DS  4. Bölge Müdürlü ü, Aksaray, Karaman, Konya ve 

Ni de illerini içine alan KOP Bölgesi’nde, tar msal sulamada kullan lan yeralt  suyu 

kuyular  kontrol alt na alarak; hektara su miktar  tahsisini içeren “Yeralt suyu (YAS) 

Eylem Plan ” n  2011 y ndan itibaren haz rlamaya ba lam  ve 2012 y nda bu plan  
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aç klam r. DS  Genel Müdürlü ü’nce uygulanacak YAS Eylem Plan  kapsam nda, 

havzada aç lm  olan belgeli-belgesiz 100 binden fazla kuyuya yeniden ruhsatland lma 

lemleri uygulan rken de AT çal malar nda ihtiyaç olacakt r. Örne in; 5 parça tarlas  ve 

her tarlas nda bir kuyusu olan çiftçinin, AT sonras nda tarla say  1 veya 2 parçaya 

dü ecektir. Bu durumda, kuyu say  da tarla say  kadar olacakt r. Mevcut 100 binden 

fazla kuyu sahas nda yap lacak toplula rma çal malar  sonunda, kuyular n yakla k 

%30’una ihtiyaç kalmayaca  tahmin edilmektedir (Anonim 2013). 

 

Ülkemizde arazi toplula rmas , hem tar m i letmelerinin yap sal sorunlar n çözülmesi 

hem de yat mlar n h zland lmas  ve yat m maliyetlerinin azalt lmas nda büyük önem 

ta maktad r. Bu nedenle tar m parsellerinin yeniden düzenlenmesi ve yat mlardan 

beklenen faydalar n artt lmas nda toplula rma önemli bir araçt r (Küsek ve Türker 

2010). 

 

Tar msal üretimde birim alan verimlerinin art lmas  için sulama yat mlar  büyük önem 

ta maktad r. Sulama yat mlar n toplula rma ile birlikte planlanmas  ve uygulamas  

verim art lar  ile birlikte su kaynaklar n verimli kullan lmas  sa lamaktad r. Baraj, 

gölet, elektro pompaj, yeralt  suyu tesisleri gibi sulama yat mlar  arazi toplula rmas  

yap lmad nda, bu tesisler için gereken alan kamula lma ile kar lanmakta ve her y l 

büyük mebla larda kamula rma bedelleri ödenmektedir. Yine arazi toplula rmas  

uygulanmadan yap lan yat mlar sonucu tar m arazileri parçalanmakta, ekilleri 

bozulmakta ve kullan lmaz hale gelmektedir (TRGM 2010). 

 

Toplula rmas z planlanan sulama projelerinde sulama kanallar  üst kotlardan alt kotlara 

do ru parselleri bölerek geçmekte ya da kamula rma maliyetinden kaç nmak için 

rlar takip edilmektedir. Bu da fiziki yat mlar n artmas na yol açmaktad r. Sulama 

projelerinin toplula rma ile birlikte planlanmas  ve uygulanmas  birçok aç dan önem 

ta maktad r. 

  

Sulama projelerinin toplula rma ile birlikte ve e  zamanl  olarak yap lmas  zorunlu 

lan nedenlerin ba nda sulama ve ula m gibi tar m alanlar ndan geçen kamu 

yat mlar nda ya anan sorunlar gelmektedir. Bu nedenle toplula rma, sulama 
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yat mlar n h zland lmas  ve yat m maliyetlerinin azalt lmas  ile toprak ve su 

kaynaklar n verimli kullan lmas  aç ndan büyük önem ta maktad r. 

 

DS  ile Mülga KHGM‘nün birlikte yürüttükleri ve toplula rmal  olarak uygulanan 

sulama projesinde sulama ve sanat yap lar  maliyetlerinde %45’ lere varan oranlarda 

tasarruf yap labilece i hesaplanm r (Anonim 1993). 

 

Yat m maliyetlerinin azalt lmas nda önemli bir konuda, toplula rma ile sulama 

kanallar  ve tarla içi yollar gibi ortak kullan m alanlar  için mülk arazilerinden %10’a 

kadar arazi kesintisi yap labilmekte ve bu araziler için kamula rma bedeli 

ödenmemektedir. Karaman Gödet Sulama Projesi’nde toplula rma ile sa lanan tasarruf 

Çizelge 2.1.’ de verilmi tir (Anonim 1993). 

 

Çizelge 2.1. Karaman Gödet Sulama Projesinde Toplula rma ile Sa lanan Tasarruflar 

 

 

Görüldü ü gibi toplula rma ile kanalet uzunlu undan %33, dirsek ve ut miktar nda ise 

%73 tasarruf sa lanm r. Fiziki yat mlardaki bu tasarruf ayn  zamanda yat m 

bedelinde de tasarrufu ifade etmektedir. Yine Adana Karata  Yemi li köyü 7YP1 sulama 

projesinde y llar sonra toplula rma gündeme gelmi , kanallar ve yollar yeniden 

planlanm r. Toplula rma sonucunda daha büyük parseller olu tu undan ve daha az 

kanal ve yol uzunlu u ile tüm parsellere ula m sa lanm , kanal ve yol a  öncesine göre 

çok daha k sa olarak planlanm r. Önceki ve sonraki durum k yasland nda, kanal 

uzunlu unda %32 k salma olurken, sanat yap lar ndan %62 oran nda azalma meydana 

gelmi tir. Toplam ke if bedeli azalmas  ise %32 olmu tur (Küsek ve ark. 2013). 

 

Arazi toplula rmas n modern sulama sistemleri ile birlikte in a edilmesi sulama 

yönetimini kolayla rmakta ve su kullan mlar nda da önemli tasarruflar 

Yap n Cinsi Toplula rmas z 
Planlama

Toplula rmal  
Planlama

Azal  
(%)

Kanalet Uzunlu u (km) 60,97 40,975 32,8
Dirsek ve ut Miktar  (ad) 200 55 72,5
Q80 mm Gömlek Betonlu Büz (ad) 1757 808 53,9
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sa lanabilmektedir. Toplula rma ile her parsel sulama kanal na irtibatland ld ndan 

kanala do rudan eri im sa lanabilmektedir. 

 

Karaman ili Kisecik Kasabas nda birlikte uygulanan sulama ve toplula rma projesinde 

önemli kazan mlar sa lam r. Öncelikle toplula rma öncesi 1,61 ha olan ortalama 

parsel büyüklü ü toplula rma sonras  3,61 ha olmu tur. Böylece parsel büyüklükleri 

artarken su kullan nda da ciddi oranlarda tasarruflar sa lanm r. Aç k kanal iletim 

yap nda sulamaya do rudan eri im %61 iken toplula rma ile bu oran %100’e 

ula r. Toplula rma öncesi yeralt  kuyular n su çekimleri toplam 14583,022 m3 

iken modern sulama sistemlerinin arazi toplula rmas  ile birlikte kullan lmas  

sonucunda bu de er 5253,177 m3 seviyesine dü mü tür (Çizelge 2.2). Toplula rma ve 

bas nçl  sulama sistemi sonras  pompa debi talepleri azalm  ve ayn  sulama alan nda 

ll k çal ma saatleri dü erek %64 oran nda su tasarrufu sa lanm r (Türker ve Gencel 

2010). 

 

Çizelge 2.2. Karaman Merkez Kisecik Beldesi toplula rma ve sulama projesinin su 
tasarrufuna etkileri 

 

 
 
Ülkemizde ekonomik sulanabilir 8,5 milyon ha alan n 5,5 milyon ha alan  sulamaya 

aç lm ken 3 milyon hektar n da 2023 y na kadar aç lmas  hedeflenmektedir. Bu 

kapsamda; 

1. Sulamaya aç lacak 3 milyon hektar alanda sulama projeleri toplula rma ile 

birlikte ve e  güdümle yürütülmesi, 

2. Toplula rmas z sulamaya aç lan yakla k 4,2 milyon hektar alanda da 

toplula rman n klasik sulama sisteminin borulu olarak revizyonu ile birlikte 

yap lmas  gerekmektedir (Anonim 2010). 

Bu çal mada ayn  proje alan  içerisinde önceki aç k kanal sulama sistemi ve arazi 

toplula rma ile birlikte getirilen kapal  sulama sistemi kar la lm r. Arazi 

l Proje Alan  27 500 da
Kuyu 
(ad) Su Çekimi

Su 
Tasarrufu 
Oran  (%)

1999 Aç k Kanal Sulama Sistemi 45 14 583,022
2010 Kapal  Sulama Sistemi 44 5 253,177 64
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toplula rma ve sulama projesinin su tasarrufunda etkisinin çok belirgin oldu u Çizelge 

2.2’ de aç kça görülmektedir. Do ru zamanda do ru artlarda uyguland nda AT ve 

sulama projelerinin ne kadar faydal  oldu unun kan r. 
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3. MATERYAL ve YÖNTEM 

 

3.1. Materyal 

 

3.1.1. Çal ma alan n tan lmas  

 

DS  Genel Müdürlü ünün “Sulamada Hamle Y ” olarak ilan etti i 2012 y nda 

ba layan projede Marmara Bölgesinin güney do usunda yer alan Sakarya Havzas ’nda, 

Bursa li, Yeni ehir lçesi lçe Merkezi ile 32 adet mahalleye ait arazilerin yer almaktad r. 

Bu arazilerin Yeni ehir Ovas ’nda 104870 da alan, 11580 da alan ise pompaj olmak üzere 

toplam 116450 da alan n kapal  ve bas nçl  borulu sistem ile sulanmas  hedeflenmi tir. 

Sulama projeleri DS  taraf ndan haz rlan p, kabulü yap ld ktan sonra arazi toplula rma 

çal mas  ihale edilmi tir. 

  

Bo azköy Baraj  Sulamas  i inde; Yeni ehir lçe Merkezi ile proje teslimi yap lm  

köyleri de sayarsak 32 adet mahalleye (Bo azköy, Karagölet, Sungurpa a, So uksu, 

Dereköy, Barc n, Marmarac k, Hamidiye, Mente e, Köprühisar, Akdere, Karacaali, 

Cihadiye, Çardak, Karaköy, Terziler, Hayriye, Papatya, Seymen, Çamönü, Toprakocak, 

Af ar, Çelebi, Ebeköy ve Karabahad r, Çay r, Demirbo a, Gündo an, Tabakhane, Suba , 

Söylemi , So uksu) ait 116 450 da tar m arazisi sulu tar ma aç lacakt r ( ekil 3.1. ve 3.2.). 

Bu mahallerdeki sulama sistemleri kamula lmadan arazi toplula rmas  geçece i 

dü ünülerek planlanm  ve geçirilmi tir. 

 

ekil 3.1. Yeni ehir Arazilerinin Görünümü 
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Çal mada, bu mahallelerden 11 tanesi ele al nm r. Bu mahalleler, Akdere, Çamönü, 

Çay r, Çelebi, Ebeköy, Hamidiye, Karabahad r, Karagölet, Köprühisar, So uksu ve 

Sungurpa a’ d r. 

 

 

ekil 3.2. Bo azköy Baraj ’n n Uzaktan Görünümü 

 

Mevcut durumdaki ürün deseni olan bu day, arpa, pancar, ayçiçe i, domates, biber, 

so an, bostan, yonca, fasulye iken projenin tamamlanmas  ile projeli durumdaki ürün 

deseni bu day, pancar, ayçiçe i, domates, biber, so an, bostan, yonca, fasulye, eftali, 

kavak, elma olacakt r. Bu ekilde arazilere sulu tar m uygulamas  da yo unla acakt r. 

 

3.1.2. Çal ma alan  hakk nda genel bilgi 

 

Bursa Yeni ehir Bo azköy Baraj  Sulamas  arazi toplula rma projesi kapsam ndaki 

mahallelerden 11 tanesi çal ma alan  olarak seçilmi tir. Bursa Büyük ehir oldu undan, 

tüm köyler mahalle olarak adland lmaktad r. Seçilen mahallelerin sulama ve 

toplula rma projeleri, i in yüklenicisi firmalardan temin edilmi tir. Çizelge 3.1.’ de 

mahallelere ili kin genel bilgiler verilmi tir. 

Sulama sistemini planlayan yükleniciden al nan sulama projesi ekil 3.3.’ te, eski 

mülkiyet haritas  ile sulama sisteminin çak  hali ise ekil 3.4.’  te verilmi tir. 
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Çizelge 3.1. Ele Al nan 11 Mahalleye ili kin genel bilgiler  

 

Mahalle / 
Köy Ad  lçe Yüzölçümü 

(Ha) 

Projeye 
Giren 

Alan (Ha) 

letme 
Say  

Akdere Yeni ehir 858,95 183,95 196 
Çamönü Yeni ehir 1237,1 89,41 115 

Çay r Yeni ehir 956,29 875,78 729 
Çelebi Yeni ehir 2268,68 478,52 386 
Ebeköy Yeni ehir 1098,93 802,28 428 

Karabahad r Yeni ehir 826,67 307,65 175 
Karagölet negöl 825,27 42,6 57 

Koyunhisar 
(Hamidiye) Yeni ehir 1467,97 535,23 428 

Köprühisar Yeni ehir 893,81 446,69 421 
So uksu Kestel 1465,01 223,15 100 

Sungurpa a negöl 1625,84 828,78 390 
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ekil 3.3. Bo azköy Sulamas  ve YAS Sahas n Sulama Projesinin Plan  
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ekil 3.4. Bo azköy Sulamas  ve Arazi Mülkiyet Haritas  
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3.1.3. Çal mada kullan lan program 

 

Çal mada, Netcad 5.1 yaz  ve Litop 4.8.8.5. yaz  kullan lm r. Netcad yaz , 

haritalama ve parselasyon i lemlerinde kullan lm r. Litop yaz  ise toplula rma 

projelerinin haz rlanmas nda kullan lm r. Litop yaz , Netcad ile entegre bir biçimde 

çal maktad r. Çal mada, projeler için Netcad yaz nda olu turulmu  harita 

altl klar ndan yararlan lm r. Sorun görülen alanlarda, çözüm önerilerinin 

haz rlanmas nda Netcad yaz  kullan lm r. 

 

3.2. Yöntem 

 

Çal mada ele ald z 11 mahallenin bas nçl  sulama sistemi arazi toplula rma 

uygulamas ndan önce projelendirilmi  ve büyük bir k sm  araziye uygulanm r. Arazi 

toplula rmas  projesi ise bu a amadan sonra ihale edilmi  ve yap m i i ba ka bir firma 

taraf ndan üstlenilmi tir. Arazi toplula rma projelemesini üstlenen firma, sulama proje 

rlar na sad k kalarak blok ve parselasyon planlar  haz rlam r. 

 

Haz rlanan planlar 1. ask  i lemi ile proje sahas ndaki mahallelerde, i letme sahiplerinin 

görece i bir yere as lm r. Ask  esnas nda çiftçilerden gelen itirazlar al nm r. Ask  

süresince al nan itirazlar bu çal man n temelini olu turmu tur. Al nan itirazlar n 

yo unla  konular dikkate al narak, itirazlar s fland lm r. tirazlar n ço unlu u, 

baz  parsellerin tek parça iken toplula rma ile bölünerek parçal  hale gelmesinden ve 

yeni olu an baz  parsellerin ekillerinin tar msal i letmecilik aç ndan uygun olmayan 

ekilde olmas ndan kaynaklanm r. tirazlar n giderilmesi için çözüm önerileri 

haz rlanm r. Henüz sulama sisteminin araziye aplikasyonunun yap lmad  

mahallelerde, çözüm önerilerine göre toplula rma projesinde revizyonlar yap lm  ve 

araziye uygulanm r. Sulama sisteminin aplikasyonunun yap ld  mahallelerde, çözüm 

önerilerinin uygulanma olana  bulunamam r. Ancak haz rlanan çözüm önerileri, 

sonraki çal malar için yol gösterici olmas  aç ndan çal ma kapsam nda sunulmu tur. 
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Ayr ca çal ma alan ndaki i letme sahiplerine, yap lan uygulama hakk ndaki görü leri 

sorulmu tur. 

  

3.2.1. letme sahiplerinin görü leri 

 

Öncelikle yap lan çal ma i letme sahipleri ile payla lm r. letmelerden toplula rma 

ve sulama sisteminin projelendirilmesi i lem s ras  konusunda görü leri al nm r. 

Toplam 100 i letmeden görü  al nm r. letme sahiplerine,  

1. Sulama projesi arazi toplula rma projesinden önce yap lmal  

2. Sulama projesi arazi toplula rma projesi ile paralel yap lmal  

3. Sulama projesi arazi toplula rma projesinden sonra yap lmal  

Seçeneklerden birisini seçmeleri istenmi tir. letme sahiplerini yapt  seçim, mahalle 

baz nda de erlendirilmi tir. 

 

3.2.2. tirazlar n ve projelerin teknik aç dan incelenmesi 

 

letmelerin proje plan na yapt  itirazlar ele al nm , itirazlar n proje haz rlama 

tekni inden mi, yoksa arazi toplula rma projesinin sulama projesinden sonra ihale 

edilmesinde mi kaynakland  belirlenmi tir. kinci gruptaki itirazlar, kendi içerisinde 

fland lm r. 

 

3.2.3. Belirlenen sorunlar n çözümünü içeren revize projelerin haz rlanmas  

 

Sulama projesinin toplula rma projesinden önce haz rlanm  olmas ndan kaynaklanan 

sorunlar n giderilmesi için çözüm önerileri haz rlanm r. Her mahallenin projesinde, 

kar la lan sorunlar, olabildi ince az de iklikle giderilmeye çal lm r. Çal mada,  

tüm mahallelerde çözümler, sadece sorun olan blok ve parseller için ayr  ayr  verilmi tir. 
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3.2.4. Hamidiye Mahallesi için ideal projenin haz rlanmas  ve de erlendirilmesi 

 

Sulama sisteminin toplula rmadan önce planland  proje ile sulama sisteminin 

toplula rma ile birlikte dü ünülerek olu turulacak proje aras ndaki farklar  ortaya 

koyabilmek amac yla çal ma alan ndaki Hamidiye Mahallesi’ nin tüm toplula rma 

projesi yeniden yap lm r. Bu amaçla, Hamidiye Mahallesi Toplula rma Projesi 

sulama sistemi ile birlikte yeniden planlanm  ve projelendirilmi tir. Haz rlanan proje, 

önceki proje ile kar la larak de erlendirilmeye çal lm r. 
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4. BULGULAR ve TARTI MA 
 

Çal mada ele al nan mahallelerde arazi toplula rma ve sulama projelerinin farkl  

zamanlarda ihale edilerek farkl  firmalar taraf ndan yürütülmesi sonucu ortaya ç kan 

sorunlar ortaya konmaya çal lm r. Çal ma iki a amada de erlendirilmi tir. Birincisi 

letme sahiplerinden al nan görü lerin de erlendirilmesi, ikincisi ise i letme sahiplerinin 

arazi toplula rma projesine 1. ask  süresince yapt klar  itirazlar n de erlendirilmesidir.   

  

4.1. letme Sahiplerinden Al nan Görü lerin De erlendirilmesi 

 

Çizelge 4.1.’ de, sulama sisteminin, projelendirme zaman  konusundaki i letme 

sahiplerinin görü leri verilmi tir. Çizelgede görülece i gibi, sadece 3 i letme sahibi 

sulama projelerinin arazi toplula rmas  çal mas ndan önce bitirilmesi gerekti i 

konusunda görü  bildirmi lerdir. Sulama projelerinin arazi toplula rmas  çal mas  ile 

birlikte yürütülmesi, planlanmas  ve uygulanmas  gerekti i yönünden görü  bildiren 

letme sahibi say  29’ dur. Sulama projelerinin arazi toplula rmas  projesi uygulamas  

gerçekle tirildikten sonra yap lmas  konusunda görü  bildiren i letme sahibi say  68 

olmu tur. 

 

Çizelge 4.1. letme sahiplerinin görü leri 

 

 

Mahalle / Köy

Sulama Projesi 
Arazi 

Toplula rma 
Projesinden Önce 

Yap lmal

Sulama Projesi 
Arazi 

Toplula rma 
Projesi le Paralel 

Yap lmal

Sulama Projesi 
Arazi 

Toplula rma 
Projesinden Sonra 

Yap lmal

Toplam

Akdere 1 2 7 10
Çamönü 0 2 9 11
Çay r 0 1 9 10
Çelebi 0 3 3 6
Ebeköy 1 2 10 13
Karabahad r 0 8 5 13
Karagölet 0 2 4 6
Koyunhisar 
(Hamidiye)

1 1 11 13

Köprühisar 0 2 4 6
So uksu 0 5 0 5
Sungurpa a 0 1 6 7
Toplam 3 29 68 100
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4.2. tirazlar n ve Projelerin Teknik Aç dan De erlendirilmesi 

 

Hem i letme sahiplerinin yapt klar  itirazlar, hem de proje üzerinde yap lan incelemelerde 

görülen sorunlar iki ana ba kta s fland labilmi tir. Bu sorunlar, parsellerde parçal k 

ve ekil bozuklu u olarak s fland lm r. Arazi toplula rmas  ile parçal n 

giderilmesi ve parsel ekillerinin düzeltilmesi hedeflenmesine kar n, sulama sisteminin 

meydana getirdi i k tl k nedeniyle parseller parçalanm  ve ekilleri bozulmu tur. 

 

4.2.1. Arazi parçal k sorunu 

 

Çal mada ele ald z mahallelerde, özellikle alan  büyük olan baz  parseller, sulama 

sistemi taraf ndan iki ve daha fazla parçaya bölünmü tür. Sulama hatlar  planlan rken 

sadece sulama sistemi projeleme tekni i göz önüne al nd ndan sistemin üzerinden 

geçti i parseller bölünmü tür. Sulama sistemi baz  parsellerin ortas ndan baz  parsellerin 

kenarlar na yak n k sm ndan geçmi tir. Bu durum, Akdere, Ebeköy, Karagölet, 

Hamidiye, Köprühisar ve Sungurpa a Mahalleleri’nde sorun olarak kar za ç km r. 

 

4.2.2. ekil bozuklu u sorunlar  

 

Çal mada ele ald z mahallelerde sulama borular n parselin içerisinden parsel 

eklini bozacak ekilde geçmesi ve parsel sahibinin arazisini eskisi gibi rahat sürüp, ürün 

ekemeyece i duruma gelmesine sebep olmu tur. letme sahipleri genellikle mülakat ile 

parsellerinin eski yerinde kalmas  yönünde talepte bulunmaktad rlar. Ço unluk i letme 

sahibi parsellerinin kendi yerinde verilmesini talep etti inden, sulama sistemi ile 

rlanan bloklara d ar dan arazi getirilememektedir. Böylece sulama sistemi ile 

bölünen parsellerin, parçal  ve ekilleri bozuk bir ekilde verilme zorunlulu u ortaya 

kmaktad r. ekilleri bozuk arazilerin olu tu u parsellere, Akdere, Çamönü, Çay r, 

Çelebi, Karabahad r ve So uksu Mahaleleri’nde olu an baz  parseller örnek olarak 

verilebilir. 
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4.3. Yap lan Projelerdeki Sorunlar n Çözümü 

 

Bursa Yeni ehir Bo azköy Baraj  Sulama projesinin arazi toplula rma projesinden önce 

planlanmas  proje sahas ndaki mahallelerde parselasyon planlanmas nda, parsellerin 

birden fazla parçal , ekli bozuk ve çiftçinin tercih etmedi i kullan  zor olan 

konumlarda verilme zorunlulu unu ortaya ç karm r. Projelerde toplula rma amac na 

uymayan durumlar n ortaya ç kmamas  için sulama projelerinin arazi toplula rma 

çal mas  ile birlikte projelenmesi gerekmektedir. Böylece uygun olmayan bölünmeler ve 

parsel ekil bozukluklar  meydana gelmeyecektir. Çal mam zda, toplula rma alan nda 

kar la lan sorunlar mahalleler baz nda ele al nm , sorunun çözümü için öneriler 

sunulmu tur. 

 

4.3.1. Akdere Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamas  

 

Akdere Mahallesi’nde,  uygulanan Devlet Su leri’ nin Bo azköy Baraj  Sulama Projesi 

ve bu proje sonras nda düzenlenen yollar ve kanallara göre uygulanan arazi 

toplula rmas  projesinde görülen baz  problemler ele al nm r. Bu problemleri örnekle 

anlatmak gerekirse ekil 4.1.’ de görüldü ü gibi 116 ada 15 nolu kadastro parselinin 

mevcut hali üçgen eklindedir. Sulama hatt  bu parselin içerisinden geçecek ekilde 

planlanm r. Bu nedenle yap lan parselasyon sonras , 124 ada 1 parsel ve 125 ada 10 

parsel olmak üzere iki parsel olarak verilmi tir. Toplula rma ile parselin eklinde bir 

düzeltme yap lmad  gibi, iki parsele bölünmü  olarak verilmi tir. ekli düzelmese bile 

en az ndan parsel say n artmamas  için bir düzenlemenin yap lmas na gereksinim 

bulunmaktad r. 
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ekil 4.1. Akdere Mahallesinde Sulama Hatt ndan Kaynaklanan Sorun 

 

Kar la lan sorunu çözmek için, ekil 4.2.’ de verildi i gibi çözüm uygulanabilir. ekil 

4.1.’ de gördü ümüz Akdere Mahallesi’ ne ait 125 ve 124 bloklar n aras nda bulunan blok 

yolu ve kenar ndan geçen sulama hatt n do rultusunun biraz de tirilmesinin sulama 

hatt  e iminde çok fazla de ikli e neden olmayaca  görülmü tür. ekilde görüldü ü 

gibi bu çal malarda topografik harita altl k olarak kullan lmaktad r. Sulama hatt  116/15 

nolu parselin toplam alan n tek parça verilmesine olanak sa layacak ekilde bat  yönüne 

kayd lmas  sorunu çözecektir. Böylece 116/15 nolu parselinin tek parsel halinde 

verilmesi sa lanm  olacakt r. 

 

 
 

ekil 4.2. Akdere Mahallesinde kar la lan sorun için çözüm önerisi 
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4.3.2. Çamönü Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamas  

 

Çamönü Mahallesi’ nde ekil 4.3.’ te görüldü ü gibi 125, 132 ve 134 nolu bloklar n ortak 

olarak kulland klar  yol bloklar n dikdörtgen eklinden farkl  olu mas na neden olmu tur. 

Ayr ca bloklarda olu an parseller blok ekli nedeniyle dikdörgen de il yamuk olarak 

verilebilecektir. Bloklar n böyle olmas  sulama sisteminin, 103 ada 1-67-69-70-71 nolu 

parselleri e ik aç  ile kesmesine sebep olmu tur. 

 

 
 

ekil 4.3. Çamönü Mahallesinde kar la lan sorun 

 

ekil 4.4.’ te gördü ümüz Çamönü Mahallesi’nin 125, 132 ve 134 nolu bloklar n aras nda 

ortak yol ve yoldan geçirilen kapal  sistem boru hatlar n eski kadastro durumunu ve 

arazi e iminin uygunlu u dikkate al narak, güneydeki bloklara dik gelecek ekilde yol ve 

sulama güzergah  planlan rsa parselasyon ekli ve blok ekilleri daha standartlara uygun 

ve kullan  olacakt r. Böylece tarlay  i leyen çiftçi aç ndan büyük kolayl k olacakt r.  
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ekil 4.4. Çamönü Mahallesinde kar la lan sorunun çözümü 

 

4.3.3. Çay r Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamalar  

 

ekil 4.5.’ te görüldü ü gibi Çay r Mahallesi 143 ve 142 bloklar n aras ndaki ortak 

yoldan geçen sulama hatt  güzergah  önceki kadastro kullan  ile uyumsuz olacak yönde 

planlanm r. Böyle bir blok planlamas , yeni olu acak parsel yönlerinin eski 

parselasyondan tamamen farkl  olmas na neden olacakt r. Eski parselasyondaki 1-22-23-

24-28-29-30 nolu parsellerin toplula rma sonras nda blok numaralar  143 ve 144 

olmu tur. Blok numaras  143 de 3. ve 8. parseller ile 144 nolu blokta 4 nolu parselde 

oldu u gibi yamuk ve üçgen ekilli parsellerin olu mu tur. Bu iki blokta dikdörtgen 

ekilli parsel say  artt rmak için a da verilen çözüm uygulabilir.  
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ekil 4. 5. Çay r Mahallesinde kar la lan birinci sorun 

 

Arazi e iminde bir farkl k olmad ndan 143 blo un do usundaki U3-4 nolu sulama 

hatt na paralel gelecek bir yol ve sulama hatt  olu turulabilir. Bu düzenleme sayesinde 

daha kullan  parsel ekilleri ortaya ç kacakt r. 

 

 
 

ekil 4. 6. Çay r Mahallesi projesinde kar la lan birinci sorunun çözümü 

 

Çay r Mahallesi 137 blok ile 130 blok aras ndan geçen (U-5) nolu sulama hatt n ekil 

4.7.’ de görüldü ü gibi eski kadastro parseli 63 ada 11,12,13 ve 20 nolu parselin kullan m 
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ekline göre ters planlanmas  ve di er kom u parsellerin yerlerinde kalmak istemeleri, 

yeni olu turulan 137 blok 5-6 parsel, 130 blok 10 ve 11 nolu parsel ve 128 blok 1 

parsellerin eklinin bozuk verilmesine sebep olmu tur. Sulama borular n ve hidrantlar n 

in aat n toplula rmadan önce yap lmas  ve yerle tirilmesi Çay r Mahallesi ask lar nda 

çiftçinin istedi i düzenlemelerin yap lmas na engel olmu tur. 

 

 
 

ekil 4. 7. Çay r Mahallesi projesinde kar la lan ikinci sorun 

 

Çay r Mahallesi 128, 130 ve 137 bloklardaki bu parselasyon sorununa çözüm olmas  için 

farkl  çözüm alternatifleri uygulanabilir. ekil 4.8.’ de bu alternatiflerden birisi çözüm 

önerisi olarak verilmi tir. ekilde görüldü ü gibi, UD-8 VE U-5 sulama hatlar  iptal edilip 

onlar n mevkilerinde U4-1 sulama hatt  130 ve 128 bloklar n aras ndan, U4-1-2 sulama 

hatt da 128 blo un bat ndan daha düzgün hatlarla mevcut yolun kenar ndan geçirilip 

parsel ekillerinin daha düzgün verilmesi sa lanabilir. 
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ekil 4.8. Çay r Mahallesi projesinde kar la lan ikinci sorun için çözüm önerisi 

 

Çay r Mahallesi’ nde meydana gelen bir di er sorunda ekil 4.9.’ daki görüldü ü gibi 

157-130-129 nolu bloklar n ekil bozuklu u, planlanan drenaj ve sulama hatlar n 

güzergahlar ndan kaynaklanm r. Bundan dolay  parseller uygun ekilde verilememi tir. 

Bu parsellerin bulundu u bölgede, rant de eri oldukça fazlad r. Çay r Mahallesi’nde ask  

sürecinde en fazla itiraz dilekçeleri bu bölgeden gelmi tir. Bunun nedeni, yeni planlanan 

demiryolu ve çevreyolu projelerinin parsellere yak n bir noktadan geçmesidir. Bundan 

dolay , her i letme buradaki parsellerinin oldu u yerde kalmas , yola ve demiryoluna 

cephe durumunun bozulmamas  yönünde istekte bulunmu lard r.   

 

 
 

ekil 4. 9. Çay r Mahallesi projesinde kar la lan üçüncü sorun 
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Çay r mahallesinin 157, 130 ve 129 bloklarda, parselasyondaki s nt lar  en aza indirmek 

için ekil 4.10.’ da belirtildi i gibi yeniden düzenleme yap lmas , sorunu en az düzeye 

indirecektir. Arazinin fazla e imli olmamas  avantajd r. 157 nolu blokta sabit tesis 

say n fazla olmas , de iklik yap lmas  engellemektedir. 62/49 nolu parseli 

tamamen 157 blokta b rak p, 130 blo u 129 blo un kuzeyinde verip sulama boru 

güzergah  da 129, 130 ve 157 bloklar aras nda planlayarak daha düzgün ve kullan  

blok ve parselasyonun ortaya ç kmas  sa lanabilecektir. Bu bölgede parsel sahiplerinin 

eski yerlerini istemelerinden dolay  bu planlama ile problem en aza indirilebilecektir. 

 

 
 

ekil 4. 10. Çay r Mahallesi projesinde kar la lan üçüncü sorun için çözüm önerisi 

 

ekil 4.11.’ de görüldü ü gibi U4-6 sulama hatt n ve UD4-1 drenaj hatt n geçti i 

bölgede olu an 112, 113, 106 ve 104 bloklarda ekil bozukluklar  bulunmaktad r. Bu 

bloklarda verilecek parsellerin dikdörtgen eklinde olmas  oldukça zordur. Bloklar n 

ekli,  blok bölgesinde bulunan 42 ada 14 parsel ve 91 ada 1 nolu parsellerin bölünmesine 

ve ekillerinin bozulmas na neden olmu tur. Burada 91/1 parsel sahipleri mü terek 

hisselerinin ayr lmas  ve iki parça halinde parsellerinin verilmesini kendileri talep 

etmi lerdir. Ancak bu blok yap  uyguland nda, olu an parseller uygun bir ekle sahip 

olmayacakt r.  
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ekil 4. 11. Çay r Mahallesi sulama projesinde kar la lan dördüncü sorun 

 

ekil 4.12.’ de görüldü ü gibi bir planlama yap ld nda 91/1 nolu kadastro parselinin 

mü terekleri ayr p müstakil olmak istedikleri için iki parça olmas  sorun 

yaratmamaktad r. Ancak sulama hatt n (U4-6) ve drenaj hatt n çevre yolu 

güzergah na dik olarak verilip kuzeydeki mevcut yola ba lanmas , sulama hatt n 42 ada 

1 ve 13 kadastro parsellerinin aras ndan daha düzgün ve dik olarak 106 ve 104 bloklar n 

ortas ndan geçmesi ile bloklar n ekilleri daha kullan  olabilecektir. Blok ekillerinin 

dikdörtgen ekline dönü mesi, parsellerinde ekillerinin daha tekni ine uygun olarak 

verilmesini sa layacakt r. Projede yap labilecek bu revize çal mas na göre, 91 ada 1 

parsel yine iki parça halinde olacak, ancak ekli daha kullan  hale gelecektir. Di er 

parsel olan 42 ada 1 ve 13 parsel tek parça olarak verilebilecektir. 

 

 
 

ekil 4. 12. Çay r Mahallesi projesinde kar la lan dördüncü soruna çözüm önerisi 
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ekil 4.13.’ te görülen 113, 114 ve 115 nolu bloklar n bulundu u bölgede sabit tesisler 

bulunmaktad r. Bu nedenle i letmeler parselleri yerinde istemi lerdir. Yeni olu turulan 

115/18 ve 115/19 nolu parsellerde hidrantlar parsellerin ortas nda kalm r. Bu 

hidrantlardan kom u parsellerde faydalanacakt r. Bu durum kom u parsel sahipleri 

aras nda husursuzlu a neden olabilecektir. Hidrantlar n parselin ortas nda bulunmas ,  

parselin i lenmesinde de güçlüklere neden olacakt r. Bu hidrantlar n parsel s na 

ta nmas  gerekmektedir.  

 

 
 

ekil 4. 13. Çay r Mahallesi be inci sulama plan  sorunu 

Çay r Mahallesi’nde planlam  olan U4-5 sulama hatt  güzergah n meydana getirdi i 

problemlere çözüm olarak izlenecek yollardan biri ekil 4.14.’te verilmi tir. Daha önce 

38 ada 68 parselinden geçen U4-5 boru hatt , 38 ada 69 ve 68 nolu parsellerin ortas ndan 

geçirilerek, kuzeydeki mevcut yola ba lanacak ekilde revize edilebilir. Böylece 

hidrantlar n yeri de tirilebilecektir. Önerilen bu düzeltmenin yap lmas  durumunda bile, 

blok ekillerinde iyile me olmad  görülecektir. Sulama sisteminin toplula rma 

dü ünülmeden yap lmas , sonradan yap labilecek revize çal malar  da k tlamaktad r.  
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ekil 4. 14. Çay r Mahallesi sulama sistemi plan nda kar la lan be inci sorunun 
çözümü 

 

4.3.4. Çelebi Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamas  

 

Çelebi Mahallesi’ nde ekil 4.15.’te görüldü ü gibi 199, 200 ve 208 nolu bloklar n ortak 

ndan, yol ve sulama sistemi geçmektedir. Bu bloklar, planlanan yol ve sulama 

sistemine ba ml  olarak yamu a yak n ekilde olu turulabilmi tir. Yamuk ekle sahip 

olarak olu an bloklar, parsellerinde yamuk ya da paralelkenar olarak dizayn edilmesine 

neden olacakt r. Bloklar n eklinin düzeltilmesi için, farkl  çözüm yöntemleri 

kullan labilecektir. Çözüm önerilerinden birisi ekil 4.16.' da verilmi tir. 
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ekil 4. 15. Çelebi Mahallesi Birinci Sulama Plan  Sorunu 

 

ekil 4.16’ da görüldü ü gibi 199, 200 ve 208 nolu bloklar n dik kö elere sahip olacak 

ekilde düzenlenmesi, sulama ve yol sisteminin de bu s rlar dikkate al narak 

olu turulmas  sorunu önemli ölçüde çözecektir. Yeni blok sisteminde olu turulacak 

parseller, tar msal arazi i leme tekni i aç ndan daha uygun bir ekle sahip olacaklard r.  

 

                  
 

ekil 4. 16. Çelebi Mahallesi Birinci Sulama Plan  Çözümü 
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Çelebi Mahallesi ekil 4.17’ de görüldü ü gibi 190 ve 191 bloklar n ortas ndan geçen Y-

38 nolu sulama hatt , kuzeyinde bulunan ve asfalta s  olan parsellerin bir k sm  ikiye 

ay rm r. Ana yola cephe alanlar n bir k sm  Y-38 sulama hatt  taraf ndan kullan lm r. 

Genelde i letmeler asfalta s r ve yak n olan parsellerinin, yine ayn  konumda kalmas  

istemektedirler. Mevcut yola olan cephe miktar  i letmeler için önemli olmaktad r. Y-38 

sulama hatt n bloklar n ortas ndan geçmesi, hem parsellerin iki parça olmas na neden 

olmu , hem de alan kayb  nedeniyle baz  i letme parsellerinin yola ayn  cephe 

geni li inde verilmesini engellemi tir. Bu durum, ask larda bu bloklardan çok say da 

itiraz al nmas na sebep olmu tur. 

 

 
 

ekil 4. 17. Çelebi Mahallesi Sulama Projesinin Olu turdu u kinci Sorun 

 

ekil 4.17.' de görülen sorunun çözümü, ekil 4.18.' de gösterildi i gibi olabilecektir. 

tirazlar n giderilmesi için, 190 ve 191 bloklar birle tirilerek tek blok eklinde verilmi tir. 

Bu çözümün araziye uygulanmas  mümkün olmu tur. Çelebi Mahallesi 190 blokta 

sulama projesi in aat a amas na gelmedi i için revize yap larak, hem parsellerin iki parça 

olmas  engellenmi  hem de parsel sahiplerinin itirazlar  giderilmi tir. ekilde görüldü ü 

gibi, Y-38 sulama hatt  190 blo un do usundaki mevcut yolun kenar ndan geçirilmi tir. 

Parsel sahiplerinin istedi i gibi eski yerlerinde ve yola olan eski cepheleri ile parselleri 

verilmi tir. Bu ekilde itirazlar n hepsine çözüm bulunmu tur. 
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ekil 4. 18. Çelebi Mahallesi kinci Sulama Plan  Çözüm 

 

4.3.5. Ebeköy Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamas  

 

Ebeköy Mahallesi’nde proje alan nda olu turulan 245 ve 243 nolu bloklar, ekil 4.19.' da 

görüldü ü gibi baz  parsellerin ikiye bölünmesine neden olmu tur. Bundan dolay  1. ask  

amas nda parsel sahiplerinden yo un itiraz gelmi tir. Örne in yeni parselasyonda 245/5 

ve 243/3 nolu parseller ayn  ki iye aittir. Bu parsellerin birisi sulama hatt n solunda 

di eri sa nda verilmi tir. Bu mahallede sulama sisteminin aplikasyon i lemleri henüz 

tamamlanmad ndan baz  revizyonlar yap labilmi tir. Sorunun çözümü için, ekil 4.20.' 

de verildi i gibi sulama sistemi hatt nda revizyon yap lm , iki blok yeniden 

planlanm r. 
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ekil 4. 19. Ebeköy Mahallesi Birinci Sulama Plan  Sorunu 

 

Bloklarda yap lan revizyon ile 243 nolu blok biraz daha geni letilmi , ikiye bölünen 

parselleri de kapsayacak ekle dönü türülmü tür. Parseller yeni blok ekli kullan larak 

yerle tirilmi tir. Birinci ask  sürecindeki itirazlar n giderilmesi için yap lan bu revizyonlu 

proje ikinci defa ask ya ç kar lm r. Sulama sanat yap lar n in aat  devam etti inden, 

bu revizyon araziye uygulanabilmi tir. 

 

 
 

ekil 4. 20. Ebeköy Mahallesi Birinci Sulama Plan  Çözümü 
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4.3.6. Karabahad r Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamalar  

 

Karabahad r Mahallesi’nde DS ’nin planlam  oldu u sulama sisteminin meydana 

getirdi i sorunlar vard r. Bu sorunlardan birisi ekil 4.21.’ de görüldü ü gibi 119 ve 127 

nolu bloklar n ekillerinin yamuk olmas  zorunlu hale getirmi tir. Bu iki blok aras ndaki 

yol ve yolun kenar ndaki P-11 nolu yedek sulama hatt , dik kenara sahip parsellerin 

olu umunu engelleyecek ekilde düzenlenmi tir. Sonuçta, eski kadastro parselleri olan 

416, 417 ve 418 nolu parsellerde toplula rma sonras nda ekil bozuklu u görülmektedir. 

416 kadastro parseli 119 ada 1 parsele, 418 nolu parsel 127 ada 1 parsele, 417 nolu parsel 

ise 119 ada 3 parselde verilmi tir. Blok ekli nedeniyle bu parseller yamuk eklinde 

verilmi , parsel sahipleri itiraz etmi tir. 

 

 
 

ekil 4. 21. Karabahad r Mahallesi Birinci Sulama Plan  Sorunu 

 

 
 

ekil 4. 22. Karabahad r Mahallesi Birinci Sulama Plan  Sorunu Çözümü 
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Karabahad r Mahallesi’ ndeki 119 ve 127 bloklar n parselasyonunda ortaya ç kan bu 

problemin çözümü için bloklar yeniden düzenlenmi tir ( ekil 4.22). Yeni bloklarda blok 

kö eleri olabildi ince dik olarak verilmeye çal lm r. Böylece olu an parsel 

kö elerinin de dike yak n olmas  sa lanm r. Yeni planlamada, 416 nolu eski parsel 

119/1 parselde, 417 nolu parsel 119/3 parselde ve 418 noluparsel 127/1 parsel olarak 

verilmi tir. Böylece bu bloklarda 416, 417 ve 418 nolu parsel sahiplerinin yapt klar  

itirazlar giderilmi tir. 

 

Karabahad r Mahallesi’ ndeki bir di er sorunlu bölge ekil 4.23.’ te görüldü ü gibi 108 

ve 122 bloklar n ortak olarak kulland  ve kenar ndan P-7 sulama hatt n geçti i 

güzergahta hem arazi e imi çok diktir, hem de sulama güzergah  düzgün hat eklinde 

yap lmam r. Bu planlamaya göre, eski kadastro parsel numaras  526 olan parselin 

ortas ndan anaboru hatt  geçmi tir. Bu nedenle parselin ekli bozulmu  ve 3 parça olarak 

verilmi tir. ekil 4.23.’ te görüldü ü gibi bu parselin bulundu u bölgede e im oldukça 

fazlad r. 

 

 
 

ekil 4. 23. Karabahad r Mahallesi kinci Sulama Plan  Sorunu 

 

Karabahad r Mahallesi’nde 108 ve 122 bloklar aras ndaki bu probleme alternatif bir 

çözüm dü ünülebilir. Karabahad r Mahallesi’nde ekil 4.24.’ te görüldü ü gibi, anaboru 

güzargah  de tirmeden P-7 sulama hatt  daha düz hale getirerek parsellerin daha 

düzgün ekile sahip olarak verilmesi mümkün olabilecektir. Bu durumda, 122 ve 108 blok 

aras ndaki yol ve sulama boru güzergah  düzeltilmi  olacak, ayn  zamanda 526 ve 346 
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kadastro parsellerinin de yeni parselasyon planlanmas nda, 122/5 ve 108/1 parseller 

olarak daha düzgün ekillere sahip olmas  sa lanm  olacakt r. 

 

 
ekil 4. 24. Karabahad r Mahallesi kinci Sulama Plan  Sorunu Çözümü 

 

Karabahad r Mahallesi’ndeki DS ’ nin planlam  oldu u sulama projesinden dolay  

meydana gelen bir di er problem, ekil 4.25.’ te görüldü ü gibi 107 ve 109 bloklar n 

ortak yolu ve yolun kenar ndan 2 m pay b rak larak planlanan P-10 nolu sulama hatt ndan 

kaynaklanm r. Sulama hatt , topografya ve önceki arazi kullan m durumu dikkate 

al nmadan geçirilmi tir. Bu durum yeni parselasyonda arazilerin, eski yerinden 

uzakla mas na neden olmu tur. Bu bloklarda 410, 388, 331, 332 ve 333 nolu kadastro 

parsellerin sahipleri, itirazda bulunmu lard r.  

 

 
 

ekil 4. 25. Karabahad r Mahallesi Üçüncü Sulama Plan  Sorunu 
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Karabahad r Mahallesi’nde 107 ve 109 bloklardaki arazi e imi bak ndan s nt  olan 

alanlarda çiftçinin kulland  eski güzergahlar  yani mevcut olan yolu ve kullan m eklini 

korumak ya da eski durumuna en yak n ekilde planlanmas , ask  sürecinde gelen itiraz 

dilekçelerinin azalmas  sa layabilirdi. Örne in; ekil 4.26.’ da görüldü ü gibi 

mevcuttaki yolu geni letip sulama güzergah  kenar ndan 2 m geni lik b rak larak 

planlanabilir, sulama hatt  410 nolu parselin güneybat ndan güneydeki anaboruya 

ba lanabilir, bu ekilde soruna farkl  bir çözüm getirilebilir. Böylece planlanacak 

parsellerde üreticiler olabildi ince tesviye e rilerine paralel ekim yaparak üretimde 

erozyona neden olmazlar. Bloklar n ekli, parsellerinin eklini ve parsel sürüm yönünü 

etkilemektedir. Olu turulacak parsellerin tesviye e rilerine paralel sürümü te vik edecek 

ekilde olmas , k ymetli toprak varl n korunmas  için oldukça önemlidir.  Bu 

prensipin bütün toplula rma alan nda dikkate al nmas  gerekmektedir.  

 

 
 

ekil 4. 26. Karabahad r Mahallesi Üçüncü Sulama Plan  Çözümü 

 

4.3.7. Karagölet Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamas  

 

Karagölet Mahallesi’nde planlanan sulama sisteminde çe itli sorunlar vard r. ekil 4.27.’ 

de görüldü ü gibi 105 ada 1 nolu eski kadastro parseli, yeni durumda 128 ve 129 bloklar n 

ortas ndan geçen yol ve sulama hatt  güzergah ndan dolay  iki parça halinde verilmek 

durumunda kal nm r. Çiftçi toplula rma mant na ayk  bu durum için itiraz etmi tir. 

Parselin tek parça olarak verilmesini talep etmi tir. 
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ekil 4. 27. Karagölet Mahallesi Sulama Plan  Sorunu 

 

Bu sorunun çözümü için, öncelikle topografik duruma bak lm , topografik aç ndan 

rlay  bir faktör olmad  görüldükten sonra, 128 nolu blo un i letmenin parseline e  

büyüklü e getirilmesine karar verilmi tir. Böylece 128 nolu blo un güneyinde bulunan 

yol ve sulama güzergah n güneye do ru kayd lmas  sorunu çözecektir ( ekil 4.28). 

ekil 4.28.’ de görüldü ü gibi 105 ada 1 nolu parselin s n güneyinden geçirilip hem 

parselin tek parça olmas  sa lan r hem de 128 blok alan  büyütülmü  olacakt r. Bu 

düzenleme ile çiftçinin i gücü ve maliyet bak ndan zarara u ramas  da 

engellenebilecektir. 
 

 
 

ekil 4. 28. Karagölet Mahallesi Sulama Plan  Sorunu Çözümü 
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4.3.8. Hamidiye Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamalar  

 

Hamidiye Mahallesi’nde ekil 4.29.’ da görüldü ü gibi 171 ve 137 bloklar n aras nda 

bulunan ortak yolun kenar ndan planlanan sulama hatt n, eski kadastro numaras  1336 

olan parselin ikiye bölünmesine sebep olmu tur. Ask  sürecinde proje mühendisi 

taraf ndan bu s nt  dile getirilmi , DS ’ ye revize edilmesi için talepte bulunulmu tur. 

1336 nolu parsel sahipleri de bu durumdan rahats z olduklar , kullan mda s nt lar 

ya ayabileceklerini ve içerisinde manevi de eri yüksek olan a açlar n oldu unu ve 

gereksiz yere kesilmesine raz  olmad klar  bildiren bir itiraz dilekçesi yazm lard r. 

 

 
 

ekil 4. 29. Hamidiye Mahallesi Birinci Sulama Plan  Sorunu 

 

Hamidiye Mahallesi 137 ve 171 bloklar n aras ndaki sulama hatt n olu turdu u bu 

sorun, DS  taraf ndan de erlendirilip ekil 4.30.’ da belirtilen de iklik projeye 

lenmi tir. 1336 nolu parselin do usunda da i letme binalar  oldu undan onlar n s  

ve çitlerini bozmadan parselin tam s ndan blok yolunu ve sulama hatt  geçirerek 

hem parsellerin eklinin düzgün verilmesi hem de gereksiz yere a açlar n kesilmesi 

engellenmi tir. Bilindi i gibi arazi toplula rmas n bir di er amac  da düzenlemenin 

do al varl klara fazla zarar vermeden gerçekle tirilmesidir. 
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ekil 4. 30. Hamidiye Mahallesi Birinci Sorunun Çözümü 

 

Hamidiye Mahallesi’ ndeki bir di er sorunlu bölge ekil 4.31.’ de görülmektedir. 158 ve 

157 nolu bloklar n aras ndaki ortak yolun kenar ndan geçen sulama hatt , eski kadastro 

parseli 1059 olan Mera parselinin eklinin bozulmas na nden olmu tur. 

 

 
 

ekil 4. 31. Hamidiye Mahallesi kinci Sulama Plan  Sorunu 
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Bu sorunun çözümü için iki blok aras ndaki sulama hatt ekil 4.32.' de verildi i gibi 

düzenlenebilir. Böylece parselin eklinde önemli ölçüde düzelme sa lanacakt r.  

 

 
 

ekil 4. 32. Hamidiye Mahallesi kinci Sulama Plan  Sorunu Çözümü 

 

            
 

ekil 4. 33. Hamidiye Mahallesi Üçüncü Sulama Plan  Sorunu 
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Hamidiye Mahallesi’nde planlanm  olan Y8 boru hatt , ekil 4.33.’te görüldü ü gibi 862 

ve 859 nolu kadastro parsellerinin ortas ndan çapraz olarak geçirilmi tir. Ayn  zamanda 

ekil 4.34.’te görüldü ü gibi parsellerde sabit tesislerin olmas  yak nlar ndaki di er s ral  

parsellerinde eski kullan na ters olarak verilmesi hem parsellerin ekli bak ndan hem 

de parsel sahiplerinin ya ad  ma duriyet bak ndan sorunlu bir planlamad r. 

 

Blok planlama çal malar nda arazi e iminin yan nda, arazinin güncel kullan m durumu 

oldukça önemlidir. Güncel durumu belirlemek için arazilerin gezilmesi ve ortofotolardan 

yararlanmak gerekebilir. Sabit tesislerin koordinatlar n arazi ölçmeleri ile temin 

edilmesi gerekmektedir. Böylece olu turulacak yeni s rlar n sabit tesisler ile 

çak mamas  sa lanabilir.  

 

 
 

ekil 4. 34. Hamidiye Mahallesi Üçüncü Sulama Plan  Sorunu Ortofotolu 

 

Hamidiye Mahallesi’nde ekil 4.35.’ te görüldü ü gibi sulama hatt  862 ve 861 nolu 

parsellerin güney ve do u s ndan dik hatlarla geçirilerek parsellerin daha uygun 

ekilde olu mas  sa lanabilir. Bu bölgede sabit tesis olarak meyve a açlar  

bulunmaktad r. Sabit tesislerininde çal mada bloklar n olu turulmas nda kullan lmas  

gerekmektedir. 
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ekil 4. 35. Hamidiye Mahallesi Üçüncü Sulama Plan  Çözümü 

 

Hamidiye Mahallesi’nde 123, 124, 125 ve 126 nolu bloklar aras nda planlanan sulama 

hatt , parsellerin kö elerinin dik aç  olmas  engellemektedir.  Bu durum yeni olu an 

parsellerin eklinin üçgen ve yamuk gibi kullan z ekillere dönü mesine sebep 

olmu tur. Bu durum arazinin i letilmesinde sorunlar ortaya ç karabilmektedir. Bu tür 

parsel planlar , i letmelerin arazi toplula rmas na olan güvenini azaltmaktad r.              

 

 
 

ekil 4. 36. Hamidiye Mahallesi Dördüncü Sulama Plan  Sorunu 
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ekil 4.37.’ te görüldü ü gibi sulama hatt  parsellerin s rlar ndan geçirerek hem 

bloklar n hem de parsellerin daha düzgün ve kullan ekillere dönü mesini sa lanabilir. 

Ayr ca parseller içindeki sabit tesislerde zarar görmemi  olacakt r.  

 

 
 
ekil 4. 37. Hamidiye Mahallesi Dördüncü Sulama Plan  Sorununun Çözümü 

 

4.3.9. Köprühisar Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamalar  

 

Köprühisar Mahallesi’ nde DS ’nin planlam  oldu u sulama sisteminin meydana 

getirdi i sorunlar vard r. ekil 4.38.’ de görüldü ü gibi 135/1 nolu kadastro parseli 193, 

192 ve 154 nolu bloklar n ortak yolu ve yolun kenar ndan geçen sulama hatt n 

güzergah ndan dolay  3 parça halinde verilmi tir. Çiftçiyi hem i  gücü hem de maliyet 

bak ndan zarara sokmaktad r. 
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ekil 4. 38. Köprühisar Mahallesi Birinci Sulama Plan  Sorunu 

 

Köprühisar Mahallesi’ nde bulunan ekil 4.38.’ te görüldü ü gibi 193, 192 ve 154 nolu 

bloklar n aras ndaki yol ve sulama güzergah n arazi e imi bak ndan da farkl k 

olmamas  gözönüne alarak ekil 4.39.’ da görüldü ü gibi 135 /1 nolu eski kadastro 

parselinin bat ndan geçirilerek hem parselin tek parça verilmesi hem de 192 ve 193 

bloklar  birle tirip blo un büyümesi sa lan r. Böylelikle 135/1 parsel sulamadan daha 

kolay yararlanacakt r. 

 

 
 

ekil 4. 39. Köprühisar Mahallesi Birinci Sulama Plan  Sorunu Çözümü 
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4.2.10. So uksu Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamas  

 

So uksu Mahallesi’ nde DS ’nin planlam  oldu u sulama sisteminin meydana getirdi i 

sorunlar vard r. ekil 4.40.’ ta görüldü ü gibi 101 ve 114 nolu bloklar n ortak 

kulland klar  yol ve Y5-22 nolu sulama hatt , kadastro parsellerinin kullan m ekli 

dü ünülmeden geçirilmi tir. Eski kadastro parsellerinde do u-bat  yönünden ekim-dikim 

çal mas  yap rken, yeni olu an parsel yap , kuzey-güney yönünde ekim-dikimi 

zorunlu k lm r. Bu durum parsel sahipleri ve icarc lar  (kirac lar ) taraf ndan kabul 

edilmemi  ve ask  sürecinde itiraz dilekçeleri verilmi tir. Özellikle yeni parsel nosu 10 ve 

11 nolu parseller sulama sistemi yüzünden ekilleri bozuk verilmi tir ve eski 

mevkilerinde verilmemi lerdir. 

 

 
 

ekil 4. 40. So uksu Mahallesi Sulama Plan  Sorunu 

 

So uksu Mahallesi’nde Y5-22 nolu sulama hatt ndan dolay  meydana gelen problemlere 

çözüm olarak ekil 4.41.’ de gösterilen plan uygulanabilir. Sulama hatt  101 ve 114 nolu 

bloklar n aras ndan kadastro parsellerinin kullan m ekline paralel olarak planlan rsa, 

örne in; 274 ve 273 nolu kadastro parsellerinin aras ndan geçecek ekilde planland nda 

do u-bat  yönünde kullan lan parsellerin yoldan faydalanmalar  için yine kuzey-güney 

yönünde kullan lacak ekilde vermemiz gerekebilir ancak bu ekilde parsellerin ekli 

daha düzgün ve kullan  planlanabilir. 
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ekil 4. 41. So uksu Mahallesi Sulama Plan  Çözümü 

 

4.3.11. Sungurpa a Mahallesi projesindeki sorun ve çözüm uygulamalar  

 

Sungurpa a Mahallesi’ nde DS  ‘nin planlam  oldu u sulama sistemi de baz  bloklarda 

problemlerin olu mas na sebep olmu tur. ekil 4.42.’ de görüldü ü gibi 163 ve 164 

bloklar n ortak olarak kulland klar  yol ve Y5-19 sulama hatt n belirli bir yerden sonra 

yönünün de mesi, eski 102/1 nolu kadastro parselinin bütünlü ünün bozulmas na neden 

olmu tur. Bu parselin içerisinde binalar ve sabit tesisler bulundu undan, birden fazla 

itiraz al nm r. 
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ekil 4. 42. Sungurpa a Mahallesi Birinci Sulama Plan  Sorunu 

Sungurpa a Mahallesi’nde ekil 4.43.’ te görüldü ü gibi Y5-19 sulama hatt n 

ba lant n kuzeyindeki köy s ndan gelmesi, 102/14 nolu parselin ikiye bölünmesine 

neden olmu tur. Genel güzergah de tirilememi tir. Ancak 102/1 nolu parseli 

kesmeyecek ekilde, sulama boru güzergah  do u yönüne kayd larak, itiraz oradan 

kald labilecektir. Bu sorunun olu mas nda temel neden, sulama boru güzergah  

planlan rken arazideki sabit tesislerin gözden kaçmas r. 

 

 
 

ekil 4. 43. Sungurpa a Mahallesi Birinci Sulama Plan  Çözümü 
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Sungurpa a Mahallesi’nde sulama sistemi baz  bloklarda farkl  sorunlar n olu mas na 

neden olmu tur. ekil 4.44.’ te görüldü ü gibi 157 ve 158 nolu bloklar n ortak olarak 

kullanm  olduklar  yol ve sulama hatt , eski kadastro numaralar  101/67, 101/39, 101/40, 

101/41 ve 101/42 olan parsellerin uygun ekilli olmayan parseller eklinde bölünerek 

verilmesine neden olmu tur. Bu parsellerin sahipleri parsellerinin tek parça ve düzgün 

ekilde olmas  istemi lerdir. Arazilerine suyun gelmesi onlara hizmet oldu u için 

sulamadan dolay  "ikiye bölünse bile ekli düzgün olsun" gibi ikinci bir tercih 

vermi lerdir. 

 

 
 

ekil 4. 44. Sungurpa a Mahallesi kinci Sulama Plan  Sorunu 

 

Sungurpa a Mahallesi 157 ve 158 bloklardaki bu problemli alana çözüm yollar ndan biri 

olarak ekil 4.45.’ te uygulanan plan gösterilebilir. Sulama hatt , 101 ada 67-39-40-41 

nolu parsellerin güney s ndan geçirilerek blok revizesi yap lmal r. Buradaki e im 

fazla de ildir. Arazide korunmas  gereken sabit tesis bulunmamaktad r. Yeni blok plan  

parsellerin bölünmeden, tek parça ve ekli daha kullan  olarak planlanmas  

sa layabilecektir. Böylelikle ask  süreçleride itirazs z sonuçlanabilir. 

 



51 
 

  
 

ekil 4. 45. Sungurpa a Mahallesi kinci Sulama Plan  Çözümü 

Sungurpa a Mahallesi’ nde ekil 4.46.’ da görüldü ü gibi 180 ve 183 bloklardaki 

parseller uzun ve ince ekle sahiptir. Tesviye e rili haritada görüldü ü gibi, bu bloklar n 

bulundu u arazi oldukça e imli bir yap ya sahiptir. Burada ask  itirazlar n say  çok 

fazlad r. Bu bölgedeki farkl  olan konu eski durumda 133/28 ve 136/60 nolu arazi 

toplula rmas  standartlar na uygun olmayan incelikte verilen maliye parsellerinin 

oldu u alanda Nato Boru hatt  güzergah  bulunmaktad r. Nato Boru hatt n oldu u alan 

maliye hazinesi olarak verilmi tir Bu durum eski kadastro parsellerinin iki parça olmas na 

sebep olmaktad r. Nato boru hatt n s rlar n de tirilememesi ve henüz faaliyete 

geçmemesinden dolay  çiftçinin belirli bir süre içinde olsa parselinin aras nda kalan boru 

hatt n alan  i lemek istemektedir. Proje ask  sürecinde bu parselleri tek parça vermek 

için çal ma yap ld  ancak ask  itiraz süresinde çiftçilerinin itiraz  çok oldu. Bundan dolay  

iki parça olan s rlar n ayn ekilde kar kl  gelmesini istemeleri parsellerin toplu 

ekilde verilmesine engel olmaktad r. Bunun üzerine 180 ve 183 bloklar n ortak 

kulland  yoldan Y5-10 sulama hatt  eski parsel ekillerine ters ve e imlere uygun bir 

ekilde planlanm r. 
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ekil 4. 46. Sungurpa a Mahallesi Üçüncü Sulama Plan  Sorunu 

 

Bunun yerine 180 ve 183 bloklardaki soruna çözüm olarak ekil 4.47.’ de görüldü ü gibi 

arazi e imini kontrol ederek ve çiftçinin suyu parsellerine rahat alabilece i bir durum 

gerçekle tirilerek örne in; Y5-10 sulama hatt  ve yol 133/19 ve 133/20 nolu parsellerin 

ortak s ndan geçirilip güney taraf na do ru indirilip sulama güzergah nda sulama 

hatt n belirli bir yerden sonra yönünün de mesi ile 133/9 nolu parselin kuzeyinden 

geçirip mevcut yola ba lanabilir. Bu ekilde mevcut parseller s rlar nda kalm  olur, 

yolu olmayan parseller kal rsa onlara da ara yol (k lç k yol) planlanarak, bu bloklardaki 

parselasyon ask  süreci itirazs z geçirilmi  olacakt r. 
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ekil 4. 47. Sungurpa a Mahallesi Üçüncü Sulama Plan  Sorunu Çözümü 

 

Sonuç olarak, sulama projesinin toplula rma projesinden önce planlanmas n ve 

araziye uygulanmas n yaratt  sorunlar, a da maddeler halinde özetlenmi tir; 

1. Parsel sahiplerinin istekleri tam olarak gerçekle tirilememektedir. 

2. Ask larda oldukça fazla itiraz olmaktad r. 

3. Çiftçinin arazi toplula rmas na ve sulama projelerine ve yapan mühendislere 

olan güveninin azalmaktad r.  

4. tirazlar n fazla olmas , yer teslimini geciktirmektedir. Bu durum, çiftçinin 

maddi ve manevi zarara u ramas na neden olmaktad r.  

 

 

 

4.4. Hamidiye Mahallesi için Yap lan deal Sulama ve Blok Planlama Projesi  

 

4.4.1. Hamidiye Mahallesi’ nin eski ve yeni blok planlamas  

 

Arazi toplula rma projelerinde sulama ve blok sisteminin birlikte planlanmas  olas  

sorunlar n önlenmesi için oldukça önemlidir. Çal mada, sulama ve blok sisteminin 

birlikte ve farkl  yükleniciler taraf ndan yap ld  durumdaki farklar n belirlenmesi 
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amaçlanm r. Bu amaçla, Hamidiye mahallesi projesi ideal ko ullara uygun olacak 

ekilde, sulama ve blok sistemi birlikte planlanarak, hali haz rda yap lm  olan projenin 

blok sistemi ile kar la lm r (Çizelge 4.2, ekil 4.50, ekil 4.51). 

 

Çizelge 4. 1. Hamidiye Mahallesi’ndeki Eski ve Yeni Durum Kar la lmas  

 
   Hamidiye Mahallesi 

  
Kar la rma 
Parametreleri Mevcut Olan Proje Örnek olarak 

Haz rlanan Proje 
1 Blok adedi 57 62 

2 
Toplam Blok Alan  
(Ha) 472,74 468,93 

3 Drenaj Uzunlu u(m) 5493,81 5493,81 

4 
Sulama Hatt  
Uzunlu u(m) 18598,54 16673.92 

 

Çizelge 4.2.’ de olu turulan tabloda Hamidiye Mahallesi’ nde uygulanan eski ve yeni 

planlamaya göre blok adetleri, toplam blok alanlar , drenaj uzunluklar  ve sulama hatt  

uzunluklar n de erleri görülmektedir. Drenaj güzergah  ayn  kabul edilerek yap lan 

yeni planlamada, blok say n eski plana göre daha fazla oldu unu ve sulama hatt n 

uzunlu unun eski projeye göre daha az oldu u görülmektedir. Yeni haz rlanan projede 

daha k sa sulama hatt  ve daha az blok olu turulmu tur. Önceki bloklar boyut olarak daha 

büyük ve ekilsiz planlam r, yeni bloklar biraz küçültülüp blok aras  yollarda art  ve 

geni leme yap lmas  nedeniyle yeni blok alanlar  eski bloklara göre daha az alan  

kapsamaktad r. Bu durum mahalleden al nan zaiyat oran  artt rm r ancak vatanda  

yollara önem verdi inden kesintinin artmas na itiraz etmemektedir. Parsellerin bloklara 

da  yeniden ayarlanarak, bloklar n standartlara uygun olmas  hem tarlan n 

lenmesini bak ndan hem de parsellerin ve bloklar n teslim kontrollerinde proje 

mühendisinin i i kolayla racakt r. 
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ekil 4. 48. Hamidiye Mahallesi çin Mevcutta Planlanan Bloklar n ekil Durumu 

 

 
 

ekil 4. 49. Hamidiye Mahallesi çin Örnek Olarak Planlanan Bloklar n ekil Durumu 
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Çizelge 4.2. Hamidiye Mahallesi’ndeki blok ekillerindeki de im 

 

 

 

Bir di er kar la rma olu an blok ekillerine ili kin olarak yap lm  ve Çizelge 4.3’ te 

özetlenmi tir. Bu tabloda da Hamidiye Mahallesi’nin mevcutta bulunan blok ekilleri ile 

yeni planlanan projedeki blok ekilleri kar la lm r. Bu sonuç bize yeni planlanan 

bloklarda ekli bozuk, üçgen ve yamuk eklinde olan blok say n daha az oldu unu 

göstermektedir. Bu durumda örnek projede planlanacak yeni parseller daha kullan  

ekillere sahip olacakt r. 

 

 
 

ekil 4. 50. Hamidiye Mahallesi Mevcut Blok Plan  

    
Hamidiye Mahallesi 
  

  
Blok ekilleri ve 
Adetleri Mevcut Olan Proje Örnek 

Haz rlanan Proje 
1 Üçgen 8 6 
2 Dikdörtgen 9 22 
3 Kare 0 8 
4 Yamuk 14 17 
5 ekilsiz 26 9 
  Toplam 57 62 
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ekil 4.51. Hamidiye Mahallesi için örnek olarak planlanan blok plan  

 

ekil 4.50‘ de  eski sulama sistemi esas al narak planlanan eski blok planlamas  

görülmektedir. ekil 4.52.‘ de ayr nt  olarak görülen eski sulama hatlar  baz  bölgelerde 

yönleri çok de ken ve parselleri ekilsiz bölecek ekilde planlanm r. Bundan dolay  

da blok ekilleri kullan z ve parselasyonlarda da sorunlara neden olmu tur. Bu sorunlar 

projelerin ask ya ç kma süreçlerinde, hem parsel sahibinin projeye olan güvenini 

sarsmakta, hem de projeyi yapan mühendislerin projede revizyon yapmas  zorunlu 

lmaktad r. 

 

ekil 4.51’ de Hamidiye Mahallesi’ ne planlanan yeni blok planlamas  görülmektedir. 

Blok plan nda parselleri bölmeden tarla s rlar n kullan lmas na ve sabit tesislerin 

korunmas na dikkat edilmi tir. Ayn  zamanda, kadastro kay tlar nda bulunan 

kullan labilir yollar, yeni planda da korunmu tur. Bu çal mada ekil 4.53’ de daha aç k 

olarak gösterilen yeni sulama hatlar n güzergahlar  belirlenmi tir. Bu güzergahlara 

uyularak blok ve yollar planlanm r. ekil 4.53‘ de görüldü ü gibi sulama hatlar  daha 

az k kla ve düzgün hatlarla mevcut planlamadaki su kapasitesini de tirmeden sulama 
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sahas  sulayacak biçimde planlanm r. Çizelge 4.3.’ te görüldü ü gibi, örnek olarak 

olu turulan bloklarda, daha kullan  parsel ekilleri olu turulmas  planlanmaktad r. 

 

4.4.2. Hamidiye Mahallesinin eski ve yeni sulama sistemi plan  

 

 
 

ekil 4. 52. Hamidiye Mahallesi Eski Sulama Projesi 

 

ekil 4.52’de Hamidiye Mahallesi ’nin mevcut sulama hatlar n güzergah  ve sulama 

sahas  görülmektedir. Hatlarda olu turulan farkl  yönlerin say n fazla olmas  

parsellerde ekil bozukluklar na ve parçalanmalar gibi olumsuzluklara do al olarakta 

yo un biçimde maliklerin itirazlar na neden olmu tur. 
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ekil 4. 53. Hamidiye Mahallesi Yeni Planlanan Sulama Projesi 

 

ekil 4.53’ de Hamidiye Mahallesi’nin eski sulama projesinde ortaya ç kan parsellerdeki 

ekil bozukluklar  ve parçalanmalar gibi bir çok olumsuzluklar  azaltmak amaçl  

planlanan yeni sulama projesi, sulama hatlar n güzergah  ve sulama sahas  

görülmektedir. Blok plan nda parselleri bölmeden tarla s rlar n kullan lmas na ve 

sabit tesislere dikkat edilmi tir. Bu planlamay ekil 4.50.’ deki mevcut planlamayla 

kar la rd zda daha düzgün hatlar olu turuldu unu, sulama hatlar nda gereksiz yön 

de ikliklerinin olu mad  ve eski plana göre toplam  daha k sa bir sulama hatt  

olu tu u görülmektedir. 
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ekil 4. 54. Hamidiye Mahallesi Eski Parselasyon Durumuna Örnek 

 

Hamidiye Mahallesi' nde eski sulama ve blok planlamas  üzerine olu turulan parselasyon 

planlamas na örnek ekil 4.53' de verilmi tir. Bu çizimde 123, 124, 125 ve 126 bloklarda 

oldu u gibi bloklardaki genel ekil bozukluklar  görülmektedir. Planda en az 4 parselde 

ekil bozuklu u meydana gelmi tir. Bloklardaki ekil bozukluklar  do al olarak 

parselasyon ekillerinide etkilemektedir. Parsellerin eklinin kullan z verilmesi 

çiftçinin hem parseli sürmesini hem de sulamas  olumsuz etkilemektedir. Bu durum 

parsel sahiplerinin araziyi kullan  zorla rmakta, hem de i letme masraflar n 

artt rmaktad r. Bu nedenle i letmeler ask larda yo un biçimde itiraz dilekçesi 

vermi lerdir.  
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ekil 4. 55. Hamidiye Mahallesi Yeni Parselasyon Durumuna Örnek 

 

Hamidiye Mahallesi' nde ekil 4.53' deki gibi sorunlar n ya anmamas  için alternatif 

çözümler aranmal r. Bu duruma çözüm olarak ekil 4.54' te Hamidiye  Mahallesi için 

yeni planlanan blok ve sulama projesi dikkate al narak yap lan, örnek bir parselasyon 

projesi görülmektedir. Bu planlama yap rken, parsel eski s rlar n  ve sabit tesislerin 

korunmas na özen gösterilmi tir. ki parselasyon haritas  kar la ld nda, yeni planda 

ekil bozuklu u sorununun neredeyse tamamen çözülmü  oldu u görülmektedir. Sulama 

ve blok planlar  birlikte haz rland nda, çiftçi itirazlar  azalmakta, parseller i letmecilik 

aç dan daha uygun olarak verilebilmektedir.  
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5. SONUÇ 

 

5.1. Sonuçlar 

 

5.1.1. Çal man n genel de erlendirmesi 

 

Bu çal mada, Bursa Yeni ehir Bo azköy Baraj  Sulamas  Arazi Toplula rma Projesi 

kapsam nda, gerçekle tirilen sulama ve arazi toplula rma projesinde kar la lan 

sorunlar ele al nm , çözüm önerileri sunulmu tur. Sulama sistemi, kapal  bas nçl  sulama 

projesi olarak arazi toplula rma çal mas ndan önce haz rlanm , bir k sm  araziye 

uygulanm r. Bo azköy baraj  sulamas , toplam 32 mahalleyi kapsayacak ekilde 

projelendirilmi tir. Çal ma alan  olarak 11 mahalle seçilmi  ve bu mahallere ait projeler 

irdelenmi tir. Bu mahallerde sulama projeleri, DS  taraf ndan yüklenici firmalara 

haz rlat lm  ve projenin büyük bir k sm n arazi aplikasyonu gerçekle tirilmi tir. 

 

Bu mahallelerde toplula rma projesi ihalesi ise sulama projesinden sonra 

gerçekle tirilmi  ve farkl  firma taraf ndan yüklenilmi tir. Arazi toplula rma yüklenici 

firmas , kendisine verilen sulama projesini dikkate alarak yeni bloklar  ve parselleri 

olu turarak, arazi sahiplerinin projeyi görmesi için 1. ask  ya ç km r. Projenin bu 

amas nda 11 mahallenin %90’ nda sulama için planlanan sanat yap lar n araziye 

uygulanmas  gerçekle tirilmi tir. Ele al nan proje alan ndaki mahallelerde ask  sonucu 

projeye arazi sahiplerinin itirazlar n oldukça fazla oldu u görülmü tür. tirazlar n 

ço unlu u, sulama projesinin toplula rma çal mas ndan önce gerçekle tirmesi 

nedeniyle, sulama sistemi s rlar na uyum zorunlulu undan kaynaklanm r. Sulama 

sisteminin getirdi i k t, baz  parsellerin bölünmesine ve uygun olmayan ekillerde 

verilmesine neden olmu tur. tirazlar n giderilmesi için sulama sisteminde çok fazla 

de ikli e neden olmayacak, çözüm önerileri haz rlanm r. Ancak, baz  mahallelerde 

sulama sistemine ait sanat yap lar n aplikasyonu bitti inden önerilerin uygulanmas  

olana  olmam r. Arazi toplula rma çal mas  yüklenen firmada proje mühendisi 

olarak çal lmas  nedeniyle, sulama sistemine ait sanat yap lar n aplikasyonu 

gerçekle tirilmemi  mahallelerin projelerinde, çözüm önerilerine göre revizyona 

gidilerek itirazlar giderilmi tir. 
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Çal ma kapsam nda ele al nan mahallelerde yap lan çal malara dikkat edildi inde, arazi 

toplula rmas  mant n tam olarak uygulanmad  görmekteyiz. Toplula rman n 

temel amaçlar ndan birisi, parsel say n azalt larak, parsel alanlar n büyütülmesidir. 

Ayn  zamanda yeni olu an parsellere, yol ve sulama hizmetinin sa lanmas r. Çal ma 

alan zdaki projelere bakt zda, genellikle i letmeler parsellerinin yerinde kalmas  

talep etmi lerdir. Asl nda bu, arazi toplula rma amac na uygun olmayan bir 

uygulamad r. Çal ma alan nda, arazinin çok fazla e ime sahip olmas , farkl  bölgelerdeki 

arazilerin çok farkl  toprak özellikleri içermesi ve çiftçinin toplula rma konusunda 

yeterince bilgilendirilmemesi nedenleriyle i letmeler parsellerin yerinde kalmas  talep 

etmi lerdir. haleye ç lacak di er arazi toplula rma projelerinde ilgili kurumun, her 

proje için ayr  ayr  olmak üzere, proje hedefi belirlemelidir. Örne in ihale edilecek 

projede "toplula rma oran  belirlenen orandan az olamaz" gibi s rlamalar 

getirilmelidir. Böylece devletin yapt  yat m, yerini bulmu  olacakt r. Aksi halde 

sadece parsel ekillerinin düzeltilmesi eklinde uygulanan projelerde, sorun çözülmemi  

olarak devam edecektir. Daha proje bitmeden toplula rman n yenilenmesi gerekecektir. 

Çünkü yap lan i lem arazi toplula rmas  de il, parsel ekil düzeltmesidir. Devlet parsel 

ekilleri düzeltilsin diye bu projelere yat m yapmamaktad r. Devletin yapt  

yat mdaki amac , parsel say lar n azalt lmas , her i letme için mümkünse tek parsele 

dü ürülmesi, parsel eklinin makinal  tar msal i letmecilik ko ullar na uygun hale 

getirilmesi, parsellere su ve ula m sisteminin ula lmas r. Böylece gayri safi milli 

has laya tar msal alandan katk n artmas , i letme masraflar n azalt lmas , i letme 

refah n artt lmas , köyde kalmay  te vik etmektir. Sadece parsel eklinin düzeltilmesi 

ile i letmelerin geliri artmayaca  için, yap lan çal man n i letme refah  üzerinde etkisi 

olmayacakt r.    

   

Çal ma kapsam nda ele al nan mahallelerden Hamidiye (Koyunhisar) Mahallesi’ nde, 

sulama ve arazi toplula rma projesi birlikte haz rlanarak, önceki sulama ve arazi 

toplula rma projeleri ile kar la lm r. Böylece, sulama ve arazi toplula rma 

projelerinin birlikte haz rlanmas  durumunda ortaya ç kacak parsel yap  ile 1. ask daki 

parsel yap n kar la lmas  yap lm  olacakt r. ki projenin kar la lmas ndan 

elde edilen sonuçlara göre, sulama ve arazi toplula rma projesinin birlikte 
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projelendirilmesinin, parsellerin ekillerinin düzeltilmesinde, parsel say n 

azalt lmas nda daha fazla etkiye sahip oldu u görülmü tür. Böylece toplula rma 

sonucunda olu an parsel yap , tar msal i letmecilik aç ndan daha uygun olacakt r. 

Parsellerin i lenmesinde daha az masraf yap lmas na ihtiyaç duyulacakt r. 

 

Toplula rma projeleri, maliyetleri nedeniyle uzun y llar tekrarlanmas  mümkün 

olmayan çal malard r. Bu nedenle, toplula rma projelerinin geçekle tirilmesi 

amas nda, çal ma kapsam nda sözü edilen sulama ve arazi toplula rma projelerinin 

birlikte planlanmas na ek olarak, proje sahas nda ba ka kurumlar taraf ndan 

gerçekle tirilecek çal malar n da dikkate al nmas  gerekmektedir. Toplula rma 

çal mas  gerçekle tirilecek proje alanlar nda, çal ma yapmas  muhtemel tüm kurumlar n 

toplula rma çal mas ndan haberdar edilmesi gerekmektedir. Böylece yeni parsel 

yap n uzun y llar de meden hizmet vermesi sa lanm  olacakt r.  

 

Çizelge 5.1. Çal ma Alan ndaki Mahallelerin Toplula rma Oranlar  

 
 

Çal ma alan nda elde edilen toplula rma oranlar  Çizelge 5.1’de verilmi tir. 

Toplula rma oranlar  %8,38 ile % 42,55 aral nda de mektedir. Toplula rma 

oranlar n dü ük olmas  çe itli nedenlerden kaynaklanabilmektedir. Bunlara örnek 

olarak, çiftçilerin toplula rma konusundaki bilgi eksikli i, kurumlar aras  koordinasyon 

Adedi Mahalle
Eski Parsel 

Say
Yeni Parsel 

Say
Toplula rma 

Oran  (%)

1 Akdere 274 187 30,66
2 Çamönü 226 168 25,66
3 Çayr 1323 760 42,55
4 Çelebi 608 557 8,38
5 Ebeköy 1358 1107 18,48
6 Karabahad r 229 185 19,21
7 Karagölet 81 74 8,64
8 Koyunhisar 595 497 16,47
9 Köprühisar 815 604 25,88

10 So uksu 126 111 11,90
11 Sungurpa a 854 714 16,39
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yetersizli i, sulama ve toplula rma projelerinin birbirinden ba ms z ihale edilmesi gibi 

sebepler say labilir.  

 

5.1.2. Kat mc lar n görü leri 

 

Bursa Yeni ehir Bo azköy Baraj  Sulamas , Arazi Toplula rma Projesi kapsam nda olan 

mahallelerdeki toplam 100 çiftçi ile yap lan anket sonucunda; sulama projesi arazi 

toplula rma projesinden önce yap lmal  diyenlerin oran  %3, sulama projesi arazi 

toplula rma projesi ile paralel yap lmal  diyenlerin oran  %29’ iken, sulama projesi 

arazi toplula rma projesinden sonra yap lmal  diyenlerin oran  %68’ i bulmu tur. 

 

Yap lan anket sonucunu ve çiftçilerin yorumlar  dikkate ald zda sulama ve yol 

projesi planlanacak bir alana, önce arazi toplula rmas  getirilmesi i letme sahipleri 

taraf ndan tercih edilmektedir. Çiftçiler öncelikle arazi hisse problemlerinin çözülmesini, 

arazi birle tirilmelerinin yap lmas  ve her araziye yolun ula mas  beklemektedir. 

Ayr ca halihaz rdaki yollarla ve mevcut derelerle uyumlu olarak yeni drenaj kanallar n 

aç lmas  ve sulama borular n dö enmesi istemektedirler.   

 

5.1.3. Sulama sisteminin toplula rma projesinden önce planlanmas ndan 

kaynaklanan sorunlar 

 

Projelerin uyguland  sahalarda sulama projesinin arazi toplula rma projesinden önce 

planlanmas ndan dolay  sorunlar ortaya ç kmaktad r. Bunun nedenlerinden baz lar ; arazi 

kullan m durumuna bak lmadan ve eski parselasyon dikkate al nmadan sulama sistemi 

planlanmaktad r. Önceden araziye uygulanm  sulama projesinden sonra bu alana arazi 

toplula rma projesi getirilmesi, toplula rma projesinin istenilen standartlara sahip, 

uygun parsellerin olu turulmas  engellemektedir. Proje mühendisleri sulama sistemi 

taraf ndan k tland nda, toplula rma amac na uygun düzenlemeleri tam 

gerçekle tirememektedirler. Sulama sisteminin araziye aplikasyonunun yap lm  olmas , 

ortaya ç kacak sorunlar n ve itirazlar n çözümünü olanaks z k lmaktad r. Bu durum, arazi 
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sahiplerinin toplula rma çal mas na güvenini azaltmakta, parsellerin tar msal 

letmecili e uygun olmayan bir yap da verilmesine neden olmaktad r.  

 

5.2. Öneriler 

 

Çal mada ele al nan mahallelerde, tarla sahibi olan veya tarlan n kullan  olan 

çiftçilerden ald z itirazlar  inceledi imizde, hem kurum hem de çiftçi aç ndan 

ma duriyetin oldu unu ve ayn  zamanda çiftçide bilgi eksikli i oldu u tespit edilmi tir. 

Projelere ba lamadan önce ayr nt  bir ekilde çevre ara rmas  yap lmal , çiftçiler arazi 

toplula rmas  hakk nda yeteri kadar bilgilendirilmelidir. Bilgilendirmenin yetersiz 

oldu u projelerde, toplula rma projesi, istenilen ba ar ya ula amamaktad r. 

 

Sulama ve arazi toplula rma çal mas n farkl  zamanlarda ihale edilmesi kurumlarda 

ma duriyete neden olmaktad r. Projede in aat a amas nda yap lan revizyonlar, proje 

maliyetini artt rmaktad r. Ayn  zamanda proje mühendisinin tekrar tekrar ayn  proje 

üzerinde çal mas  zorunlu k ld ndan b kt  olabilmektedir. Arazi sahiplerinin 

rayabilece i ma duriyet ise, parsel eklinin bozulmas , parsel say n artmas , 

yap lan revize projeler nedeniyle arazinin tesliminin gecikmesi ekonomik kayb  

artt rmaktad r. Ayn  zamanda uygun olmayan parsel ekilleri tar msal i letme maliyetini 

artt rmaktad r.  

 

Çal ma alan nda kar la lan sorunlar dikkate al narak, arazi toplula rma projesi 

gerçekle tirilecek arazilerde, sulama projesinin arazi toplula rma ile birlikte 

projelendirilmesi ya da sulama projesinin arazi toplula rma projesinden sonra 

projelendirilmesi tercih edilmelidir. Suyun baraj, göl, nehir vb. gibi su kaynaklar ndan 

sa lanaca  projelerde, sulama projesi ile arazi toplula rma projesinin paralel 

yürütülmesi daha uygun olacakt r. Bu paralellik sayesinde proje süresince olu abilecek 

uyu mazl klar n ve yap lm  olan hatal  uygulamalar n zaman nda çözülmesi olanakl  

hale gelecektir. Böylece çiftçi memnuniyeti yüksek, sulama tekni ine ve tar msal 

letmecilik tekni ine uygun projeler haz rlanm  olacakt r. Böylece 1. ask da 

olabildi ince az itiraz ile kar la lacak, 2. ask da ise hiç itiraz gelmemesi projenin 

ba ar  gösterecektir. 
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