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KIRSAL ALAN DÜZENLEMELERİNDE YÖNEYLEM 
ARAŞTIRMASI TEKNİKLERİNİN UYGULANMASI 
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Aziz ŞİŞMAN ** 

ÖZET 

Günümüzde yapılan bütün çalışma-
larda temel amaç, çalışmanın en verimli 
şekilde yürütülmesi ve en verimli sonu-
cun almabilmesidir. Çalışmalarda yük-
sek verim, tüm girdilerin en uygun şekil-
de kullanılması ile sağlanabilir. 

Arazi toplulaştırması, bir çok meslek 
grubunun bir arada çalıştığı, sonuçta bü-
yük üretim kan oluşturan fakat çalışma 
süresince üretimi aksatan, geniş kapsamlı 
bir çalışmadır. Bir çok meslek grubunun 
bir arada çalışması, çalışma süresince 
üretimin duraklaması, bu çalışmalarda 
bir planlamaya gerek duyulduğunu 
gösterir. 

Bu nedenle hem çalışmalarda iş akı-
şının kontrolü için, hem de herkesi 
memnun edebilecek, bilimsel esaslara 
dayalı bir parselasyon deseninin oluştu-
rulabilmesi için yöneylem araştırmaları 
tekniklerinden faydalanılmalıdır. 

GİRİŞ 

Hızla artan nüfus ve bu nüfusun ihti-
yaçlarının karşılanması insanoğlunun en 
büyük problemlerinden biridir. İnsanla- 

rın ihtiyaç duydukları besinlerin büyük 
bir kısmının temininde kullanılan tarım-
sal arazilerin sabit, ihtiyacın ise devamlı 
artış halinde olması sorunun en önemli 
noktasıdır. Aynı miktardaki tanmsaİ ara-
ziden, hızla artan ihtiyaca cevap verebil-
mek için çeşitli önlemler alınmalıdır. Bu 
önlemlerin başında, tarımsal arazinin 
kullanımım düzenleyerek verim artışı 
sağlayan arazi toplulaştırması çalışmala-
rı gelmektedir. 

Arazi toplulaştırma çalışmalarında, 
parsellerin yerlerinin ve zaman zaman 
da alanlarının değişmesi gerekmektedir. 
Bu değişimleri, nesillerdir aynı topraklar 
üzerinde çalışan insanlara kabul ettire-
bilmek, arazi toplulaştırması çalışmala-
rındaki insan ilişkilerini ve diğer uygula-
malardan farkını ortaya çıkarmaktadır. 
Aynı zamanda arazi toplulaştırması, 
meslekler arası bir uygulamadır. Bütün 
bu özelliklerinden dolayı, arazi toplulaş-
tırması çalışmalarının bilimsel esaslara 
dayalı olarak yapılmasının gerekliliği de 
görünmektedir. 

Arazi toplulaştırması projelerinde, 
hem projenin uygulama aşamasındaki 
rutin işlemlerin hızla çözümü için, hem 

 

82 



 

 

de arazide tarımsal faaliyetler başladık-
tan sonra faaliyetlerin toplam taşıma, iş-
gücü ve zaman harcamalarını en aza in-
direbilmek için yöneylem araştırması 
tekniklerinden yararlanılmalıdır. 

Yöneylem araştırması tekniklerin-
den, doğrusal programlamanın özel bir 
hali olan ulaştırma modeli, tarımsal ara-
zilerin düzenlenmesi projelerinde kulla-
nılabilir. Ulaştırma modelinin, arazi top-
lulaştırma çalışmalarında uygulanması 
sureti ile, toplulaştırmanın en zor aşaması 
olan parselasyon, hızla tamamlanır, 
bilimsel esaslara göre yapılmış olur ve 
uygulama hayata geçirilince zaman ve 
işgücü kazancı sağlanır. 

1. ARAZİ 
TOPLULAŞTIRMASI 
ÇALIŞMALARI 

Bir tarım işletmesinin sahip olduğu 
arazilerin, çok sayıda parçaya bölünmüş 
ve birbirinden uzak yerlere dağılmış ol-
ması; üretimin azalması, işgücü ve za-
man kayıplarının artması, makineleşme, 
sulama gibi teknolojik üretim faktörleri-
nin uygulama imkanlarının azalması ve-
ya ortadan kalkması, ulaşımın ve işletme 
organizasyonunun güçleşmesi gibi 
olumsuz etkileri beraberinde getirir. Bu-
nunla beraber, tarımsal işletme sahibinin 
çalışma şevki kalmaz, üretimi artırıcı ya-
tırımlardan vazgeçer. Bu ise, tarım sek-
töründe üretim yetersizliğine, bu sektöre 
ilginin azalmasına ve köylerden kentlere 
göçün artmasına sebep olur . 

Tarım işletmelerinin, küçük parçalar 
halinde değişik yerlere dağılmış olan 

arazilerinin uygun olanlarını, üretimi ve 
verimi artıracak şekilde birleştirilmesi 
dar anlamda arazi toplulaştırmasıdır. 

İlk uygulamaları, kenarları düzgün 
olmayan parsellerin sınır düzeltmesi ve-
ya birden çok parselin bir araya getiril-
mesi şeklinde yapılan arazi toplulaştır-
masının kapsamı zamanla genişlemiştir. 
Bugün, kültür teknik tedbirler denilen 
tarımsal yollar, sulama ve drenaj şebeke-
leri, toprak muhafaza tedbirleri, arazi ıs-
lahı ve tesviyesi, kırsal yerleşim yeri 
planlanması ve hatta artık suların değer-
lendirilmesi gibi tarım sektöründeki tüm 
altyapı tesisleri ile üretim artırıcı diğer 
tedbir ve planlamaların hepsi arazi top-
lulaştırması çalışmalarının içinde ele 
alınmaktadırlar /I/. 

Bu açıdan değerlendirildiğinde arazi 
toplulaştırması "tarımda üretimin artı-
rılması, tarım sektörünün geliştirilmesi 
ve modern tarım tekniklerinin kullanıla-
bilmesi amacıyla tarımsal yerleşme bi-
rimlerinde kişi ve işletmelere ait olan 
küçük parseller halinde, birden çok par-
çaya bölünmüş ve değişik yerlere dağıl-
mış veya elverişsiz biçimde şekillenmiş 
arazilerin modern tarım işletmeciliği 
esaslarına göre en uygun şekilde birleş-
tirmesi, şekillendirilmesi, düzenlenmesi 
ve kültür teknik hizmetlerinin getirilme-
si" olarak tanımlanabilir. 

Bu tanımın ışığı altında arazi toplu-
laştırmasının amaçlan; 

8 Fazla parçalanmış, dağılmış arazi-
lerin modern işletmecilik esaslarına göre 
birleştirilmesi, 
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• Tarla içi yol şebekesinin, tahliye 
sisteminin, drenaj ve sulama tesislerinin 
inşası, 

• Gerekli arazi tesviyesi ve toprak ıs 
lahının yapılması, 

9 Toplulaştırma ile kırsal alanın ko-
runması, yeşil alanların düzenlenmesi, 
gerekli yerlerde teraslama ve ağaçlandır-
ma gibi toprak muhafaza tedbirlerinin 
alınması, 

• Köylerin yeniden düzenlenmesi, 
çevre planlaması, iskan, ve kamu hizmet 
alanlarının oluşturulması, gerekli altyapı 
hizmetlerinin yapılması, 

8 işletmelerin ıslahı ve yeniden dü-
zenlenmesi, işletmelerin rasyonel bir şe-
kilde çalışmalarının temini için gerekli 
tedbirlerin alınması 121. 

1.1 Arazi Parçalanması ye Etkileri 

Parçalanma, bir tarım işletmesine ait 
arazinin geniş bir alan üzerinde muhtelif 
yerlerde birbirinden ayrı, çok sayıda par-
çalara ayrılmış olmasını ifade eder. İşlet-
meye ait toplam arazinin, birbirinden 
uzak, küçük parçalardan oluşması ve ve-
rasetle işletmenin küçülmesi sonucunda 
arazi parçalanması oluşur. 

Arazi parçalanması sonucunda, işlet-
me başına düşen parsel sayısı artar. Bu-
na paralel olarak yolu olmayan, kendisi-
ne doğrudan ulaşım sağlanamayan par-
sellerin de sayısı artar, parsellerin çoğu 
düzgün geometrik şekillerini kaybeder-
ler. Parsellere ulaşımda zaman ve işgücü 
kaybı olur. Bununla beraber, parsel üze- 

rinde çalışan tarımsal makinelerin kulla-
nımının ekonomikliğini olumsuz yönde 
etkilenir, Parsel sayısı arttıkça bununla 
beraber toplam kenar şeridi miktarı da 
artar. Bu da yine kullanılmayan arazi 
miktarındaki artışa neden olur. 

12 Arazi Toplulaştırmasını Ge-
rektiren Sebepler 

Arazi parçalanmasını ortaya çıkardı-
ğı olumsuz etkiler arazi toplulaştırması 
yapılmasının en temel sebebidir. 

• Arazi parçalanmasının, tarım işlet 
melerinin üretimini, verimliliğini etkile 
yecek şekilde artmış olması, 

• Bölgedeki parsellerin bir kısmının 
mevcut yol ve kanallardan yararlanama 
ması, yeni kanal ve yol projelerinin par 
selleri daha da parçalayacak durumda ol 
ması, 

• Parsellerin, arazi üzerinde gerekli 
kültür teknik tedbirlerinin alınmasını en 
gelleyecek kadar küçülmüş olması, 

9 Proje alanındaki topografik duru-
mun, parsel sınırlarına bağlı kalmadan 
arazi tesviyesi gerektirmesi, gibi sebep-
lerden dolayı arazi toplulaştırma çalış-
maları yapılmaktadır. 

13. Arazi Toplulaştırmasının Sağ-
ladığı Faydalar 

• Arazi toplulaştırması sulama, ku 
rutma ve yol şebekesinin kurulmasını 
kolaylaştırır, kamulaştırmaya gerek kal 
madan uygulamalar yapılabilir. Yatırım 
masraflarını azaltır. Parsellerin şekilleri, 
parsellere ulaşım ve parsellerin topogra- 
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fîk yapısı toplulaştırma sonrası düzeldiği 
için sulama oranlan artar. 

• Sulama kanalı, tahliye kanalıjcara- 
yolu, demiryolu gibi kamuya ait fiziki 
tesislerin sebep olduğu parçalanmalar 
ortadan kalkmaktadır. 

• Toplulaştırma ile beraber yapılan 
sulama projelerinde, kanal ve yolların 
geçtiği parsellerdeki arazi kayıpları or 
tak tesislere katılma payı ile proje saha 
sındaki bütün parsellere eşit oranda da 
ğıtılmaktadır. Böylelikle kamulaştırma 
ya gerek kalmamakta ve adaletli bir şe 
kilde arazi kesintisi yapılmaktadır. 

• İşletme merkezi ile parseller arasın 
daki mesafeler azalmakta ve bütün par 
seller yola bağlanmaktadır. Bunun neti 
cesinde zaman ve işgücü tasarrufu sağ 
lanmaktadır, 

• Toplulaştırma ile parsel şekilleri 
düzeldiğinden net arazi kullanımı ve bi 
rim alandan elde edilen gelirde büyük 
miktarda artışlar meydana gelmektedir 
121. 

14. Türkiye'de Arazi Toplulaştır-
ma Uygulamaları 

Türkiye'deki arazi düzenleme çalış-
maları Köy Hizmetleri Genel Müdürlü-
ğü (KHGM) ve Tarım Reformu Genel 
Müdürlüğü (TRGM) tarafından yürütül-
mektedir. 

Arazi toplulaştırması yapılabilmesi 
için proje sahasında; toplulaştırmaya 
teknik ekonomik ve sosyal yönden ihti-
yaç duyulması, işletme sahiplerince is- 

tek ve talebin olması ve yeterli muvafa-
katin sağlanması veya zorunluluk bulun-
ması gerekmektedir. 

15. Arazi Toplulaştırması Çalış-
malarındaki İş Akışı 

15.1 Ön etütlerin yapılması % Ara-
zi malikleri ile ön görüşmelerin yapılma-
sı, kadastro işlemleri, proje alanının sını-
rının tespiti, ATİ (Düzenlemeye giren 
parsellerin parsel sıralı listesi) ve AT2 
(Düzenlemeye giren parsellerin malik sı-
ralı listesi) listelerinin tanzimi, arazi ma-
liklerinden muvafakat alınması, ön etüt 
raporunun hazırlanması, bakanlar kurulu 
kararının alınması işlemleri yapılır. 

152. Planlama: Toplulaştırma ala 
nının ilanı ve tapuya şerh verilmesi »pro 
je sahasının halihazır durumunun tespiti, 
mülkiyet etütlerinin yapılması, toprak 
etütlerinin yapılması ve derecelendirme, 
yol ve su ağının planlaması, blokların 
teşkil edilmesi, sabit tesislerin tespit 
edilmesi, ortak tesislere katılma payının 
bulunması, planlama raporunun tanzimi 
planlama aşamasında yapılmaktadır 131. 

153. Projeleme : Planlama raporu 
nun tetkik ve tasdikinden sonra proje ça 
lışmalarına başlanır. Parselasyon planla 
masına başlamadan önce proje alanına 
ait mülkiyet listelerindeki maliklerin du 
rumu tapu kayıtlarından bir daha kontrol 
edilmelidir. Bu listelerin düzenlenme 
sinden sonra aradan geçen süre zarfında, 
alım-satım ve ifrazlardan dolayı değişik 
likler olmuş olabilir. Son duruma göre 
gerekli düzeltmeler yapılmalıdır. Müla 
kat Formlarının (AT4) Doldurulması 
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Yeni Parselasyon Planının Yapılma-
sı: 

Yeni parsel planlamasında göz 
önünde bulundurulacak konular şöyle sı-
ralanabilir. 

- Maliklere mümkün olduğu ölçüde 
eski arazisine eşdeğer ve tek parselde 
arazi verilmeye çalışılır. 

- Maliklerin istekleri dikkate alına 
rak arazisinin yoğun olduğu bölgede ve 
ya en büyük parselin etrafında toplana 
rak arazi verilir. 

- Toplulaştırma alanındaki işletme 
yapı ve tesisleri ile bağ, bahçe vb. sabit 
tesisler imkan ölçüsünde maliklerine ve 
rilir. Birden fazla sabit tesisi bulunan 
malikler bu arazi parçalarından birinin 
etrafında tercih vermek zorundadırlar. 
Sahibine bırakılmayan sabit tesislerin 
değeri dikkate alınır ve hısım ve hasım 
ilişkilerine dikkat edilir. 

- Her parsel yol ve sudan faydalana 
cak şekilde planlanır. Küçük işletmelere 
ait parseller yol ve sudan faydalanabil 
mesi için gerektiğinde hisselendirilir. 

- Parsel şeklinin (zorunlu durumlar 
dışında) dikdörtgen olmasına ve en / boy 
oranının 1/2-1/7 arasında olmasına dik 
kat edilmelidir. 

- Proje sahasında bulunan her köy 
kendi sınırlan içerisinde bir toplulaştır 
ma birimidir. Toplulaştırma yapılan 
köyler arasında sınır düzeltmesi 3083 sa 
yılı kanunun 14. maddesine göre veya 
değer eşitliği sağlanarak 442 sayılı Köy 

Kanununa göre yapılır. Değişiklik yapıl-
dığında köy sınırlarının yol, kanal gibi 
sabit tesislere dayandırılması sağlanır, 
ancak zorunlu hallerde parsel sınırı köy 
sının olarak da değerlendirilir. 

- İşletmeyi oluşturan maliklere ait 
arazi bir arada değerlendirilir. Malikle 
rin istekleri halinde tek parselde paylan 
oranında adlanna hisseli olarak tescil 
edilir. 

- Arazi maliklerinden birden fazla 
komşu köylerde arazisi bulunanlann ara 
zileri ikamet ettikleri köyün smınna ya 
kın olacak şekilde planlanır. 

- Bloklann düzgün şekilli olmayan 
kısımlanna büyük parseller yerleştirilir. 

- Düşük ve yüksek dereceli araziler 
eski sahiplerine bırakılır veya kendi ara- 
lannda toplulaştınlır. 

- Verasette iştirakçilerden aynı ma 
liklere ait olan arazi bir işletme olarak 
değerlendirilir. 

- Hisseli parsellerde, hisseler 5 de 
kardan küçük parçalara bölünmeyecek 
ve yola cephesi 25 metreden aşağı olma 
yacak şekilde yerleştirilmelidir IAI. 

İS.4.Uygulama : Bloklann arazide 
oluşturulması, su ve yol şebekesinin ap-
likasyonu, bloklann arazi tesviyesi ve 
yol kanal dolgulannın yapılması, yeni 
parsellerin aplikasyonu, geçici teslimle-
rin röleve tersim ve yeni tapulann hazır-
lanması ve tescil işlemleri. 
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2. YÖNEYLEM 
ARAŞTIRMASI 

Yöneylem araştırmaları, karşılanılan 
sorunları bir sistem bütünlüğü içerisinde 
ele alarak, inceleyen, çözen ve karar or-
ganına, karar verme aşamasında yardım-
cı olan sistemlerdir. Aynı zamanda yö-
neylem araştırmaları, matematik temel-
lere dayanarak sorunları çözümlemek 
için yöntem ve teknikler geliştirmek ola-
rak da tanımlanabilir. Günümüzde en sık 
kullanılan yöneylem araştırması teknik-
leri; kritik yol modelleri, CPM-PERT, 
kuyruk teorisi modelleri, envanter mo-
delleri doğrusal programlama modelleri 
vb'dir. 

2.1. Doğrusal Programlama Mo-
delleri : Doğrusal programlama, iş prob-
lemlerinin çözümünde faydası ispatla-
mış, son zamanlarda sıkça kullanılan bir 
yöntemdir. Bu sayısal metot iş operas-
yonları ve araştırmalarının çözümünde 
kullanılan matematiksel ve istatistiksel 
bir kavramdır. Farklı iş alanlarının uygu-
lamaları ve analitik yöntemler doğrusal 
programlamayı içermektedir. Buna bağlı 
olarak doğrusal programlama içerisinde 
özel uygulama yöntemleri gelişmekte-
dir. 

Doğrusal programlama geniş bir ka-
rar verme sisteminin bir organı olarak 
ifade edilebilir. Aynı zamanda, adım 
adım karar verme mekanizması olarak 
da kendisini gösterir 151. 

Araştırma düzeyinin günümüzdeki 
durumu ve pratikte uygulama olanakları 
açısından doğrusal programlama , yö- 

neylem araştırmalarının en önemli bir alt 
parçası olarak ele alınabilir. Burada ko-
nu olan, yapılan doğrusal eşitsizlik ve 
eşitliklere dayanan bir sistem ile ifade 
edilebilen, sorunların çözümüdür. 

allXl+a12X2+a13X3+..................... + aiA = bl 

a21Xı+ a22X2 + 853X3+.................. +a2nXn= b2 

.......... (D 

amlXı+am2X2+am3X3+....................+ amnXn= bm 

\ 
X17A,X#D,...   Xm^0,... Xn2:0         (2) 

taşıtları altında 

Z=C1X1+C2X2+.............. +CmXm+.............+CnXn   (3) 

amaç fonksiyonunu minimum ya da 
maksimum yapan XI, X2, .. Xm,.. Xn 
bilinmeyenlerini (değişkenlerini) belirt-
mek doğrusal programlama problemidir 
161. 

Doğrusal programlamanın bir modeli 
üç fonksiyonu veya fonksiyon grubunu 
ihtiva eder. 

- Amaç fonksiyonu : Amacı yani 
maksimum veya minimum olması iste 
nen değeri etkileyen ölçüler arasındaki 
fonksiyonel bağıntıyı belirtir. Ancak bu 
rada unutulmaması gereken bu bağıntıla 
rın doğrusal birer bağıntı olduğudur. 

- Yan koşullar: Doğrusal bir ilişki ol 
makla beraber eşitsizlik şeklinde gösteri 
lir. Böylece faaliyeti sınırlayan etkiler de 
devreye girmiş olur. 
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- Negatif Değer Almama : Modelde 
kullanılan bütün bilinmeyenlerin (yan 
koşullar dahil olmak üzere) negatif bir 
değer alamayacakları kuralıdır. Negatif 
değer kullanılırsa, denklemler matema-
tik olarak çözülür, fakat elde edilen so-
nuç anlamlı olmaz. Örneğin, negatif 
miktarda üretim yapılması. 

22. Yeni Parselasyon Planının 
Hazırlanmasında Doğrusal Program 
lama Tekniğinin Uygulanması 

Arazi toplulaştırma çalışmalarının 
planlaması aşamasında önemli bir yeri 
olan ve aynı zamanda yoğun emek ve 
zaman isteyen işlem, toplulaştırmaya 
esas olacak parselasyon planının hazır-
lanmasıdır. Bu aşamada bilimsel esâsla-
ra dayalı bir parselasyon deseni elde 
edebilmek ve bütün maliklerin istekleri-
ne en uygun çözümü oluşturabilmek için 
doğrusal programlamanın özel bir türü 
olan ulaşım modeli kullanılabilir I Al. 

23. Yeni Parselasyon Planının 
Hazırlanmasında Doğrusal Program 
lamanın Uygulanış İlkeleri 

Yeni parselasyon planının doğrusal 
programlama ile hazırlanabilmesi için 
modelin girdi verilerinin çözüm aşama-
sından önce belirlenmiş olması gerek-
mektedir. Bu veriler işletme blok büyük-
lükleri ile işletme ve bloklar arasındaki 
uzaklık faktörleridir. 

İşletme büyüklüğü, ön etüdler sonu-
cunda, blok büyüklüğü ise yol ve sulama 
sistemlerinin planlanmasından sonra be-
lirlenir. Modelin diğer bir unsuru olan ve 
uzaklık faktörü olarak adlandırılan (Cij), 

i bloğu ile j işletmesi arasındaki uzaklığı 
ifade eder. Uzaklık faktörünün genel 
formülü; 

Gj = Sij +(l-)(1/2> 
Sij (4) 

eşitliği ile gösterilir. Burada; 

Cij= j işletmesinin i bloğuna olan 
uzaklık faktörü, 

Sy= j işletmesinin i bloğuna olan dü-
zeltilmiş uzaklığı (hm), 

= Toplulaştırma öncesinde j işletme-
sinden düzeltilmiş ortalama parsel uzak-
lığıdır(hm). 

Eşitlikte yer alan Sij elemanı mevcut 
ve gelecekteki yol ve sulama sistemleri 
dikkate alınarak hesaplanır. Bunun için 
bloklaması tamamlanmış haritalar üzeri-
ne, bloklara ulaşım sağlayan yolların aksı 
üzerinde ve blok için ortak bir ağırlık 
merkezi olarak kabul edilen noktalar be-
lirlenir. Bu noktalar ile işletme merkezi 
arasındaki gerçek uzaklıklar güzergah 
üzerinde ölçülür ve hesaplanır. Eğer, 
proje alanında değişik kalitede yol bulu-
nuyorsa bunlar dikkate alınarak düzeltil-
miş işletme-blok uzaklığı hesaplanır; 

m 
Sij=2DikKk 

tel (5) 

Dy = Gerçek yol uzunluğu(hm) 

Kk = Yol düzeltme faktörüdür. 

Uzaklık faktörünün diğer bir elemanı 
olan S: ise aşağıdaki genel eşitlik ile be-
lirlenir. 

88 



 

 

İ>p (6) 
p=l 

Burada; 

S: = Düzeltilmiş ortalama işletme-
parsel uzaklığı 

Ap = Parsel alanı (ha), 
D k = Gerçek yol uzunluğu (hm), 
Kk = Yol düzeltme faktörü, 
j = İşletme numarası 
p = parsel numarası 
n = j işletmesindeki parsel sayısı, 

np = j işletmesinin p. Parseline ula-
şımında yer alan yol nitelik sayısıdır 

Yukarıda açıklanan ve doğrusal 
programlamanın ulaşım modeline girdi 
olarak verilmesi gereken işletme ile blok 
büyüklükleri ve uzaklık faktörünün el ile 
hesaplanmasının olanaksız olması nede-
ni ile uygun bir yazılım ile hesaplanması 
gerekmektedir. Modelin çözümünde 
Simpleks yöntemi ve Atlama Taşı yönte-
mi kullanılabilir. 

24. Ulaştırma Modeli 

Ulaştırma problemi, belirli sayıdaki 
merkezlerden, yine belirli sayıdaki yer-
lere taşınacak aynı türdeki ürünlerin 
nakliye masraflarını minimum yapılacak 
şekilde düzenlenmesidir 151. 

Ulaşım modelinde önceden kabul 
edilmesi gereken bazı varsayımlar bu- 
lııntnnttaHır 

9 Üretim merkezlerinden tüketim 
merkezlerine gönderilecek malların ho-
mojen olması, 

* Üretim merkezlerinin toplam kapa 
sitelerinin tüketim merkezinin toplam ta 
lebine eşit olması, 

* Taşıma maliyetinin birim başına sa 
bit olması yani, maliyet fonksiyonunun 
birinci dereceden doğrusal olması de 
mektir III. 

Ulaştırma modelinin çözüm aşamaları 
şu şekilde verilebilir. 

- Eşitliğin sağlanması, 

- Başlangıç çözümünün bulunması, 

- Optimum çözümün bulunması. 

Geçerli başlangıç çözümünün bulun-
masından sonra, artık bu başlangıç çözü-
münün optimum çözüm olup olmadığı-
nın kontrol edilmesi veya başlangıç çö-
zümünden optimum çözümlerin nasıl el-
de edileceğinin tespit edilmesi gerekir. 

Optimum çözümün bulunması için 
belli başlı iki metot mevcuttur. 

- Atlama taşı(Stepping-Stone) meto 
du 

- Simpleks metodu 

23. Yeni Parselasyon Planının Ha-
zırlanmasında Ulaşım Modelinin Ma-
tematiksel Fonksiyonu 

Yeni parselasyon planının hazırlan-
ması, diğer bir deyişle parçalanmış ara-
zilerin toplulaştırma işlemi, hangi işlet- 
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meye hangi blokta, ne kadar büyüklükte 
bir arazi parçasının verileceğine dair he-
saplamaları içerir. 

Örneğin bir toplulaştırma alanında 
büyüklükleri sırasıyla Blf B2, B3,....... Bm 
olan m sayıda blok ve yine büyüklükleri 
Aj, A2, A3, ..An olan n sayıda işletme 
olduğunu varsayalım. Burada problem i. 
bloktan j. işletmeye ayrılacak arazi par-
çasının büyüklüğünün saptanmasıdır. 
Bloklarda işletmelere ayrılacak olan bu 
arazi parçasının büyüklüğü Xy, ve buna 
ilişkin maliyet faktörü diğer bir deyişle 
uzaklık faktörü Cy ile belirlensin. Bu du-
rumda sorun; i bloklarında her bir j işlet-
mesine toplam taşıma uzaklığını mini-
mum düzeyde tutacak şekilde arazi par-
çası (parsel) büyüklüğünün belirlenme-
sidir. 

Çizelgeden de izlenebileceği gibi 1. 

Amaç fonksiyonu, 

m     n 
Zmİn=§SCijXiJ (5) 
Vftva 

Znün=CnXn+C12X12+....+ CimXmn   (7) 

2. Kısıtlayıcılar, 

m 

2 Xjj = BH,i=l,2, .....m 
j=ı 

fxij = Aij(j=l,2, ......n (8) 
i=l 

şeklindedir, j işletmenin büyüklüğü-
nü gösterir. Bu ise bir talep kısıtı olarak 
ifade edilir. Bu tür çalışmalarda negatif 
bir faaliyet olmayacağından, tüm i ve 
j'ler için XyS: 0 olur. 

Arazi toplulaştırmasında ulaşım mo-
delinin bir özelliği olarak modelin tutarlı 
olabilmesi için blokların toplam alanı ile 
işletmelerin toplam alanlarının eşit 
olması gereklidir /I/. 

3. UYGULAMA 

Yukarıda anlatılan teorik bilgilerin 
sonunda bir model oluşturularak uygula-
ma yapılmıştır. Uygulama bölgesi olarak 
Konya Dedemoğlu Arazi Toplulaştırma 
projesinin bir kısmı alınmıştır. Anılan 
bölgede 13 adet blok bulunmaktadır ve 
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alanları hesaplanmıştır ( Ek Tablo 1 ). 
Bu bölgede 43 adet işletme ve bu işlet-
melere bağlı olan 176 adet dağınık du-
rumda bulunan parsel vardır (Ek Şekil 
1). Proje alanında dereceleri 68 ve 75 
olan iki tür arazi grubu bulunmaktadır. 
Kurulacak modele veri olarak parsel de-
ğer sayısı ve uzaklık faktörleri hesaplan-
mıştır. 

Uygulama bölgesi olarak alınan böl-
gede toprak ve mülkiyet etütleri yapıl-
mış, bunlara göre yol ve su ağı planlan-
mış ve buna bağlı olarak bloklar oluştu-
rulmuştur (Ek Şekil 2). 

Uygulamada kullanılan model iki 
aşamadan oluşmuştur. 

I. aşamada işletmelerin bloklara olan 
uzaklık faktörleri ile parsel değer sayıları 
uygulamaya sokulmuştur. Uzaklık 
faktörleri işletmelerin merkezleri olan 
evlerden yeni planlanmış yol güzergah-
ları üzerinden blok ağırlık merkezlerine 
olan uzaklıkları ve ortalama eski parsel 
uzaklıklarına göre hesaplanmıştır. Mo-
delin uygulanmasından önce blokların 
da parsel değer sayılan hesaplanmıştır. 
Tarımsal bir alanda yapılan düzenleme-
nin gerçekçi olabilmesi için tüm veriler ( 
blok alanları ve işletme alanları) değere 
çevrilmiş ve 1. aşamada uygulamada, 
alan ile ilgili hiçbir veri göz önüne alın-
mamıştır, uygulama değer üzerinden ya-
pılmıştır. 

İşletmelerin gitmek istedikleri blok-
lar ve komşu olmak istemedikleri işlet-
meler uygulama öncesi yapılan görüş-
melere belirlenmiştir. Daha sonra işlet- 

melerin özellikle bulunmak istedikleri 
bloklara olan uzaklık faktörleri sıfır gi-
rilmiştir. Modelin toplam maliyeti en 
küçük elde etme özelliğinden faydalana-
rak (modeli zorlayarak) işletmelerin bu-
lunmak istedikleri bloğa gitmeleri sağ-
lanmıştır. Uygulamada öncelikle gözeti-
len işletmelerin özel istekleridir. Bu is-
teklere bağlı kalınarak optimizasyon tek-
niği uygulanmış ve sonuç istenilen doğ-
rultuda elde edilmiştir. 

I. aşama sonunda blok bazında işlet 
meler optimum şekilde değer üzerinden 
dağıtılmıştır. Fakat bu aşamada, parsel 
lerin gittiği bloğun neresinde yer alması 
gerektiği ile ilgili bir bilgi yoktur. Par 
seller uygulamayı yapan kişinin isteğine 
bağlı olarak bloğa yerleştirilir. Bu du 
rum aradığımız optimum çözüm mantı 
ğına uygun değildir. Blok boyunun orta 
lama 1.5 - 2 km olduğu düşünülürse yak 
laşımın pek hassas olmadığı ortadadır. 
Bu nedenle parselin blokta alabileceği 
en uygun konumu belirlemek için mo 
delde 2. aşama uygulanmıştır. 

II. aşamada, I. aşama sonunda parsel 
lerin gittiği her blokta blok bazında yeni 
bir uygulama yapılmıştır. Öncelikle, 
bloklara giden parsellerin parsel değer 
sayılan alana çevrilir ve bu aşamada 
alan ve uzaklık faktörlerine bağlı olarak 
işlem yapılır. Ulaştırma modeli, belirli 
kaynaktan belirli hedefe mallann taşıma 
maliyetini optimize etme esasına dayan 
dığını daha önce belirtmiştik. Kaynak, I. 
aşama neticesinde bloğa giden alanlar 
dır, hedef olarak, blok içerisinde yeni 
alanlar tayin edilmelidir. Bu sebeple, 
blok içinde bulunan (1. dağıtım sonu- 

  



 

 

cunda) en küçük parsel alanına göre, 
blok yeni parçalara bölünerek, model 
için gerekli olan hedefler oluşturulmuş-
tur (Ek Şekil 3). Bazı bloklara giden 
alanların çok küçük olmasından dolayı, 
bloklar çok sayıda yeni parçaya bölüne-
ceğinden bu bloklar, yapılan hesaplar 
neticesinde, lOOm.'lik kısımlara ayrıl-
mıştır (Ek Tablo 2). Her işletmenin ye-
ni oluşan parçalara uzaklık faktörleri he-
saplanmıştır. 

II. aşamada işletmelerin komşu ol-
mak istediği ve istemediği işletmeler, iş-
letmelerin özellikle bulunmak istediği 
yerler ve komşu bloklardaki aynı işlet-
menin alacağı yerler göz önüne alınarak 
bu aşama uygulanmıştır. Komşu olmak 
istemeyen işletmelerin birisinin özellikle 
bulunmak istediği yer tespit edilir. Bu 
parçaya olan uzaklık faktörleri sıfır veri-
lir. Komşu olmak istemeyen diğer işlet-
menin bu parçaya ve buna komşu parça-
lara uzaklık faktörleri büyük bir değer 
verilir. (Bu uygulamada uzaklık faktör-
leri incelenerek bu büyük değer olarak 
100 alınmıştır.) İşletmelerin sabit tesis-
lerinin olduğu yerlere gitmeleri için, sa-
bit tesislerinin bulunduğu parçalara olan 
uzaklık faktörleri de sıfır verilmiştir. 
Model uygulandığında öncelikle 0 ve 
100 olan faktörlere göre ( özel isteklere 
göre ) parseller yerleştirilir. Daha sonra 
uzaklık faktörlerine göre parsellerin op-
timum yerleri belirlenir. Dağıtım sonu-
cunda bazı işletmelerin blok içerisinde 
birkaç parçaya ayrıldığı görülmüştür. 
Dağılan bu parçalar alanın büyük olduğu 
kısımda toplanır ve yeni parsel deseni 
blok içerisinde oluşturulur. Böylece top- 

lulaştırmanın esasına bağlı kalınarak op-
timum parsel deseni ortaya çıkarılmış 
olunur (Ek Şekil 4) (Ek Tablo 3 ) IAI. 

Yapılan bu iki aşamada da öncelikle 
çiftçi istekleri, daha sonra toplulaştırma-
nın ana esası olan; parsellerin bir araya 
getirilmesi ilkesi göz önüne alınmış, son 
olarak bu şartlara bağlı kalınarak optimi-
zasyon tekniği olan ulaştırma modelinin 
ilkeleri uygulanmıştır. 

Arazi toplulaştırması çalışma hayatı-
nın sürdüğü, tarımsal faaliyetlerin oldu-
ğu alanlarda yapılır. Projenin uzaması o 
bölgedeki çiftçilerin mağdur olmasına 
da sebep olur. Bu yüzden projenin hızla 
ve başarıyla hayata geçirilmesi gerekir. 
Böyle bir çalışmada hız ve doğruluğu 
ancak bilgisayar destekli çalışmalardan 
elde edebiliriz. Yöneylem araştırmaları 
çalışmalarından doğrusal programlama-
nın özel bir uygulaması olan ulaşım mo-
deli arazi toplulaştırma çalışmalarına hız 
ve doğruluk kazandırır. Ulaşım modeli 
yardımı ile oluşturulan parsel deseni bi-
limsel temellere dayanmış olur. Uygula-
nan model, toplam ulaşım masrafını en 
küçük kılma eğiliminde olduğundan do-
layı, proje hayata geçirildiği zaman ta-
rımsal faaliyetler esnasında işletmelerin 
bloklara gidiş-gelişte harcayacağı zaman 
ve işgücü de buna bağlı olarak önemli 
derecede azalır, aynı zamanda toplulaş-
tırma oranı da artar. 

Ulaşım modeli ile uygulanmış bir 
projenin daha önce yapılmış olan proje-
lerle karşılaştırılmasında şu sonuçlar el-
de edilir. 
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Tarımsal arazilerin düzenlenmesi ça-
lışmalarında yöneylem araştırma teknik-
lerinin kullanılmasının asıl amacı, tarım 
işletmelerinin organizasyon ve faaliyet-
lerinin ıslahı ve bunun neticesinde mev-
cut tarımsal kaynakların en verimli şe-
kilde kullanılmasıdır. Bununla beraber 
ortaya çıkan sonuçlar incelendiğinde, bu 
tür uygulamalarda daha yüksek toplulaş-
tırma oranı elde edilmektedir. 

4. SONUÇ 

Türkiye'de tarımın ekonomideki 
ağırlığı hala hissedilmektedir. Tarım ül-
kesi kimliğinden sıyrılıp sanayi ve hiz-
met sektörünün geliştiği bir ülke olma 
yolundadır. Ülke ekonomisinde tuttuğu 
yer ve önemi dikkate alındığında, diğer 
sektörlerle dengeli bir şekilde bütünleş-
miş bir tarım sektörü oluşturulmadan 
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ekonomide beklenen kalkınmanın ger-
çekleştirilmesi zordur. Bunun yapılabil-
mesi için, ülkenin kırsal kesimini sosyal 
ve ekonomik yönden, bilimsel esaslara 
dayalı kırsal kalkınma projeleri ile geliş-
tirmek gerekmektedir. 

Bütün bu yapılan çalışmalar ve kuru-
lan modeller sonucunda yöneylem araş-
tırmalarının önemi ortaya çıkmıştır. Pro-
jenin yürütülmesinde ortaya çıkan prob-
lemleri çözüp, projeyi düzenli bir şekil-
de devam ettirip boşa zaman geçirmeden 
en kısa sürede sonuca ulaşmayı sağlayan 
yöneylem araştırması uygulamaları (kri-
tik yol modelleri vb. ) sadece projenin 
uygulanması süresince etkilidir. Uygula-
ma esnasında yöneylem araştırması tek-
niklerinden öyle faydalanmalıyız ki, 
proje hayata geçtikten sonra da oluşan 
etkiler hem çiftçilerin gelirini artırmaya 
yönelik olsun, hem de ülke ekonomisine 
hizmet etsin. Bu tür yöneylem araştırma-
sı teknikleri ile beklenen kırsal kalkınma 
sağlanır ve ülke ekonomisinde de olum-
lu etkileri görülür. 

Uygulamada ikinci aşamada bazı 
parseller tam optimizasyonun sağlanma-
sı için bir kaç parçaya ayrılmışlardır. 
Bunları alanca en büyük olanının yanına 
taşıyarak yeni parsel deseni oluşturul-
muştur. Bunun nedeni, uygulamada ön-
celikle çiftçi isteklerinin yerine getiril-
mesi, daha sonra da toplulaştırma mantı-
ğına uygun bir şekilde hareket etme zo-
runluluğudur. Proje alanının küçük ol-
masından dolayı hesaplanan ortalama 
uzaklık faktörleri birbirine yakın-değer- 

ler çıkmıştır. Böylesi uzaklık faktörleri 
ile uygulanan ulaşım modelinin sonuçları 
normal uygulamalardan çok net farklı-
lıklar göstermemiştir. Bu metodla daha 
geniş alanlarda yapılacak uygulamalarda 
(bir kaç köy veya daha fazla), uzaklık 
faktörlerinin değerleri birbirinden farklı 
olacaktır. Bu tür bir uygulamada daha 
iyi sonuçlar elde edilecektir. 

Bu çalışmada arazi toplulaştırması-
nın ulaşım modeli ile bir uygulaması ya-
pılmıştır. İşletme merkezlerinden blok-
lara olan uzaklıklar hesaplanarak proje 
alanındaki işletme blok arası yolların 
uzunluğunun optimize edilmesi sağlan-
mıştır. Aynı zamanda modelin özellikle-
rinden faydalanılarak toplulaştırmanın 
"temel unsurlarından komşuluk ilişkileri 
de çözülmüştür. 

Arazi toplulaştırması tekrarlanan bir-
çok karmaşık işlemlerden oluşur. Günü-
müzde bu faaliyetleri yürütebilen bilgi-
sayar programlan vardır. Bu çalışmada 
AutoCAD R13, Excel 7.0 ve ulaşım mo-
delini atlama taşı metodu ile çözen basit 
bir program yoğun olarak kullanılmıştır. 
Fakat bu üç program birbiri ile veri alış-
verişi yapamamaktadırlar. Bu program-
ların yoğun olarak kullanılan kısımlarını 
tek bir çatı altında toplayan güçlü bir dil-
de yazılmış bir program üretildiği takdir-
de, kırsal ve kentsel arazi düzenlemeleri 
bilimsel esaslara dayalı olarak yapılacak 
ye parselasyona harcanan zaman en aza 
inecektir. 
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