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DEFORMASYON VEKTÖRÜNÜM İRDELENMESİ VE YORDMD 

1. Giriş Vevsel ATASOY 

Büyük mühendislik yapılarında veya yer kabuğunun bazı bölgelerinde 

oluşabilecek hareketlerin belirlenmesi, son yıllarda yapılan jeodezik 

araştırmaların ağırlık noktasını oluşturmaktadır. Genel olarak bir 

deformasyon araştırma işlemi, izleme ağının kurulması, ilk ve belirlenecek 

peryotlarda yapılacak gözlemler, gözlemlerin değerlendirilmesi, çeşitli 

ilkelere göre yapılacak deformasyon analizi ve son olarak da istatistiksel 

olarak değişim olduğuna karar verilen noktalarda hesaplanan fark 

vektörünün irdelenmesi ve yorumlama adımlarından oluşur. 

Statik modeller içersinde deformasyonlarm analiz ve yorumlama teknikleri, 

problemin yapısı gereği oldukça gelişmiştir. Daha çok jeodezik ağlarla 

soruna çözüm bulunması amaçlanan problemlerin tümünde statik modellerle 

anlamlı bir şekilde irdeleme yapılabilmektedir. Ancak söz konusu 

modellerde gözlemlerin, değerlendirilmeden önce amaca yönelik olarak dış 

etkilerden, zamana bağlı ve diğer yapay etkilerden ayıklanması 

gerekmektedir. Yorumlama, jeodezik bir ağın geometrisinin irdelenmesi ve 

bunların birbirleriyle karşılaştırılması başka bir söyleyişle ölçme 

peryotlarmın dengelenmesi ve sonuçlarının statik model içinde 

istatistiksel yönden karşılaştırılmasıdır. 

2. Deformasyon Vektörünün. İrdelenmesi 

Bir P noktasında hesaplanan d fark vektörü ve bu vektöre ilişkin varyans-

kovaryans matrisi K^ ile deformasyonlarm varlığı araştırılmaktadır, d 

fark yada deformasyon vektörü genelde 

d = dx + d2 + d3 (1) 

şeklinde üç ayrı bileşenden oluşur. (1) eşitliğinde; 

d^  :  Noktadaki olası deformasyonu, 
&2  '•  Noktadaki yerel kayıklığı, 
d^  :  Rasgele ölçü hataları sonucunda oluşan farkı 

gösterirler. d£ içindeki yerel kayıklıklar ya da ölçü hataları sonuçların 

yorumlanmasında etkili olmalarına rağmen gerçek deformasyonlar olarak 
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alınmamalıdır. Örneğin kurulan modelin uygun olmamasından 

kaynaklanabilirler ve bölgesel deformasyon olarak hesaplanan farklara 

doğrudan etki ederler. Yine pilyelere yapılan dış zorlamalar, 

merkezlendirme hataları vb. olaylar sonucunda oluşan değişimler d2 vektörü 

içinde ele alınmaktadır. 

d vektörünün istatistiksel özelliklerini tanımlayabilmek için ele alman 

objenin t^ ve t^+^ ölçüleri sırasında bir yerine m kez gözlenmiş oldukları 

varsayılır. Yine çok büyük olan m adet gözlemde de ölçme yöntem ve 

duyarlıklarının aynı kaldığı varsayılırsa obje noktalarındaki yerel 

kayıklıklar dar sınırlar içinde değişirler. Bu şekli ile m kez elde 

edilerek d vektörünün sınır değeri olarak hesaplanacak ümit değeri 

E I d\ = lim (l/m)jg,  dk (2) 
k=l 

şeklindedir. (2) eşitliği yakından incelenirse, objelerde oluşan m 

sayıdaki (d^)^ şekil değişimleri birbirlerine yakın değerlerdir ve genelde 

d± ile gösterilirler. Buna göre yerel kayıklıklar ve ölçü hatalarının ümit 

değeri sıfıra eşittir ve 

Eî d} = d± (3) 

eşitliği elde edilir. Deformasyon analizinin amacı, bu d-^ büyüklüğünün 
belirlenmesidir. Ancak gerçek uygulamada m sayıdaki d^ yerine bir adet 

T deformasyon vektörü 
elde edilir. Bu durumda dd  çarpımının ümit değeri 
incelenir. (1) eşitliği ile yapılacak çarpım içinde deformasyon olayını 

gösteren nokta hareketleri ana bileşenleri oluştururlar ve rasgele 

büyüklükler değildirler. Buna karşın d2 ve, d 3 vektörleri rasgele 

özelliklidir ve ümit değerleri bu vektörlerin varyans-kovaryans 

matrislerini vermektedir, ölçü hataları ile nokta konum değişimleri 

arasındaki korelasyonlar göz ardı edilirse 

E {ddT3 = d^1 + Kd2d2 + Kd3d3 (4) 

ümit değer bağıntısı yazılır. Buradaki Kd^d^ varyans-kovaryans matrisi, 

dengeleme işlemi sonunda bulunan m
o ^dd ^■'•e eşdeğerdir. Noktaların 

koordinat doğrultusundaki tek tek konum değişimlerinin korelasyonsuz 

oldukları varsayımı ile 
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şeklinde yazılabilir. En son şekli ile (4) eşitliği genelde 

E {ddT} = d^j1 + Kd2d2 + mo
2Qdd (6> 

biçimine dönüşür. Böylece deformasyon analizi yöntemlerinde uygulanan (3) 

eşltliğindeki hipotezin stokastik özelliği ve olası deformasyonlar 

hakkında bilgi edinilebilir (Pelzer, 1976). 

3. Olası Kayıklıklarm Belirlenmesi 

Yanılma payı azaltılmış genel bir yorumlama için t^ ve t±+± ölçü 

periyotları sonucunda hesaplanan ve (1) eşitliğine göre üç ayrı bileşenden 

oluşan d fark vektörü içindeki d-^ olası kayıklıklarm bilinmesi gerekir. 

Bu işlem, yaklaşık bir yol olan grafik yöntemle ya da uygun bir şekilde 

kurulacak maematik yöntemle gerçekleştirilir. Tek tek obje noktalarındaki 

deformasyon vektörlerinin anlamlı olmaları halinde bu büyüklükler 

deformasyon olarak yorumlanırlar. Genelde, deformasyon vektörlerinin 

analizi ile ilgili olarak kaynaklarda iki yöntem önerilmekte ve 

kullanılmaktadır. 

Bu yöntemlerden birincisinde, bir P. noktasındaki kayıklıklarm x,y ve 

z yönündeki bileşenleri ele alınır. Fark vektörü â* ve bu fark vektörüne 

ilişkin ağırlık alt matrisi Qd^ ile (3) eşitliğindeki hipotez, test 

büyüklüğü ile birlikte yazılan olasılık bağıntısı bir elipsoidin 

çevrelediği alanı gösterir. Bur elipsoidin elemanları, her bir p^ obje 

noktası için hesaplanan îv^ özdeğerleri büyükten küçüğe doğru 

dizildiklerinde, güven elipsoidinin yarı eksen uzunlukları 

A=mo /55T[; B=mo,/F% C=moVıfl^; F=3Ff >f ^^ (7) 

şeklinde bulunur (Wolf, 1968), (Atasoy, 1987). Bu yarı eksenlerin 

doğrultuları, doğrultu kosinüsleri teoremiyle 
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olarak koordinat sistemine göre, «.; x ekseninden olan dönüklükleri, fl ;y 

ekseninden olan dönüklükleri t ;z ekseninden olan dönüklükleri 

göstermektedir. (8) eşitliğindeki katsayılar, d* noktasına ilişkin bir 

periyottaki Qd^ matrisinden yararlanarak 
 

şeklinde elde edilmektedir. 

dj. vektörü içinde E [ d ) = O hipotezini sağlayan olası kayıklıklarm, ancak 

seçilen << yanılma olasılığı kadar bir olasılıkla bu elipsoidin dışına 

taşabilecekleri söylenebilir. Elipsoidin elemanları ile kendine özgü bir 

x,y,z merkezil sistemdeki elipsoid denklemi 

 

şeklindedir. Birbirlerine göre yalnızca dönüklükleri bulunan iki farklı 

sistemdeki deformasyon vektörü ile elipsoidin kesişme yerinin 

bulunabilmesi için bir dönüşüm işlemi gereklidir. Genelde kolaylığı 

nedeniyle dj vektörü elipsoid sistemine dönüştürülür. dx,dy,dz deformasyon 

bileşenlerine karşılık elipsoidin merkezil koordinat sistemindeki da,db,dc 

bileşenleri 

 

şeklinde elde edilir. Bu bileşenlere göre vektörün uzunluğu 

dj = (da2 + db2 + dc2)1/2 (12) 

olarak  hesaplanır.  da,  db  ve  de  bileşenlerinden  herhangi birinin 
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karşılaştırılan elipsoidin yarı ekseninden büyük olması durumunda 

deformasyon vardır. Genel olarak olası kayıklık, elipsoidin dışında kalan 

uzunluktur ve 

d± - dj - (xe
2 + ye

2 + zg2)1/2 (13) 

olarak hesaplanır. Burada xe, ye, ze fark vektörünün elipsoidi deldiği 

noktaya ilişkin koordinatlardır ve 

xe = (l/wo)
ı/2   ; wx = db/da 

ye = 
x
e
wl        > W2 = dc/da (14) 

ze = xew2        ; WQ = l/A
2+wı

2/B2+w2
2/C2 

şeklinde hesaplanmaktadır. Elipsoid dışına çıkan deformasyon vektörünün 

gerçek yönü, bilinen şekilde dx, dy ve dz bileşenleri ile hesaplanır. 

İkinci yöntemde, d deformasyon vektörü elemanlarının stokastik yönden 

birbirleriyle bağımsız olmamaları sonucunda oluşan olumsuzluklar nedeniyle 

d vektörü yerine bu vektörün fonksiyonu olan bir fi büyüklüğünün 

irdelenmesi yoluna gidilir. Bu nedenle stokastik yönden bağımsız olan bir 

fonksiyon 

f =[fı,f2,...,fp]
T= F d (15) 

eşitliği ile verilebilir. (15) eşitliğine hata yayılma kuralının 

uygulanması ve serbest fonksiyonları veren F matrisinin belirlenmesi 

sonucunda d vektörü 

d = G f = S D1/2 f (16) 

olarak yazılır. Buradaki G matrisinin sütün vektörleri ana varyans 

bileşenleridir (Pelzer, 1976). 

Bilindiği gibi ana varyans bileşenleri ağın gözlem planına ve yapılan 

gözlemlerin duyarlıklarına bağlıdırlar. Yine bu bileşenlerin doğrultusu, 

ağdaki ölçoülerin t^ ve t£+^ gibi periyotlarda yapılan ölçüler sonucunda 

rasgele hataların etkisi ile oluşabilecek konum değişikliklerini 

vermektedir (Öztürk, 1987). Hesaplanan dj fark vektörü yönündeki ana 

59 



varyaas bileşenleri bilinirse noktadaki kayıklıklar, 

.  (d±) = dj - s^)
1/2 (17) 

şeklinde elde edilir. Ancak nirengi ağlarının dengelenmesi sonucunda 

hesaplanan ana varyans bileşenleri noktadan noktaya olduklarından d^ 

vektörünün yönü ile bire bir çakışmayabilirler. Bu durumda fark vektörünün 

doğrultusuna en yakın noktalara göre değerlendirme yapılmalıdır. 

4. Yoromlama 

Deformasyon araştırmasının son, ancak en önemli bölümünü sonuçların 

yorumlanması oluşturmaktadır. Farklı periyotlardaki ölçü ve hesaplamalar 

sonucu ortaya çıkan nokta kaymalarına ilişkin anlamlılık testleri ve 

grafik gösterimlerden sonra yapılacak yorumlamada genel amaç; 

. Karakteristik yer değiştirmelerin zamana bağlı olarak belirlenmesi, 

. Noktalarla  temsil  edilen  nesnelerdeki  yer  değiştirmelerin  kendi 
aralarındaki korelasyonlarının belirlenmesi, . Deformasyonları oluşturan 

yer değiştirmeler arasında zamana ve fiziksel 
parametrelere bağlı korelasyonların belirlenmesi, 

. Tek tek her bir noktada oluşan değişimlere bir fonksiyonla yaklaşma, . 

Yer değiştirmelerin ileriye yönelik gelişmeleri konusunda kestirimde 
bulunma, . İrdelenen nesnedeki deformasyonların tümüne göre bir 

genelleştirme yapma 
ya da eğilme, bükülme, dönme, öteleme gibi etkileri belirleme, . 

Araştırma konusu olan yapıdaki hareketlerin eğrilik yarıçapı, bükülme 
ve  torsiyon momentleri  gibi  statik ve geometrik özelliklerindeki 
değişimleri belirleme şeklinde sıralanabilmektedir (Milev, 1985). Bu 
genel amaçlara ek olarak irdelenen nesne ve kullanılan değerlendirme 
modellerine göre özel amaçlar da sıralanabilmektedir. 

Deformasyon ölçülerinin değerlendirilmesinde adı geçen yöntemlerin tümünde 

dengeleme sonuçlarının genel bir statik analizleri yapılmaktadır. Bu 

yöntemlerle yapılan irdelemede, ağın tamamında ya da sadece obje 

noktalarında anlamlı bir yer değiştirme olup olmadığı hipotez testleri 
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ile belirlenmektedir. Bu işlemle de kurulan modele göre hareketler, yerel 

ya da zamana bağlı olarak yorumlanmaktadır. 

Genelde yorumlama işlemi, matematik-geometrik yorumlama ve teknik-fiziksel 

yorumlama şeklinde ikiye ayrılmaktadır. Matematik-geometrik yorumlama 

jeodezik araştırmaların dayanak noktasını oluşturur. Bu yorumlama biçimi 

yalnızca jeodezicilerin yetişme ve becerilerine bağımlıdır. Yer yüzünde 

bir çok ülke tarafından benimsenmekte ve kullanılmaktadır. Bu yöntemde 

cisimlerin bölgesel deformasyonlarının belirlenmesi, önceden kestirilmesi, 

bir fonksiyonla gösterilmesi ve aralarındaki korelasyonların belirlenmesi 

gibi problemler de bulunmaktadır. 

Yineleme ölçülerinin statik yöntemlerle değerlendirilmesi, bir ağa ilişkin 

noktaların ya da denetlenen nesnedeki değişimlerin belirlenmesine yarar. 

Daha sonra yapılacak irdeleme adımında belirlenen hareketlerin matematik 

yönden modellendirilme ve sonuçların çeşitli amaçlara uygun olarak 

yorumlanması gerçekleştirilir. Bu yorumlama ve değerlendirme işlemi, yere 

ya da noktaya bağlı biçimde ve kinematik model biçiminde zamana /bağlı 

olarak ele alınır. Diğer taraftan zamana bağlı yorumlama, ancak yere bağlı 

olarak yapıldığında anlamlı olmaktadır. Bu nedenle değerlendirmeli*; çoğu 

kez aynı matematik modellerle yapılırlar. 

Zamana bağlı yersel yorumlama, tek tek noktalardaki hareketlerin izteamesi 

amacına yöneliktir ve denetlenen nokta bir kütle noktası olaSak ele 

alınır. Burada doğrusal aynı yapıda ya da doğrusal farklı yapıda Veya en 

genel biçimde eğrisel farklı yapıda hareket modelleri ile uyuşum sağlayıp 

sağlamadığı denetlenir. Sürekli hareketler birbirine dik üç doğrultuda 

öteleme, dönme ve genişleme ya da sıkışma şeklindedirler. Bunlaf bağıl 

hareketler içinde yer alırlar. Söz konusu bu yer değiştirmelerin 

belirlenmesi için sabit bir referans sistemi gerekmez. Buna karşın kayma 

ve dönmelerin belirlenebilmesi için sabit referans sistemi varsayımı 

gereklidir. 

Bir noktanın düzgün doğrusal hareketleri, birbirinden bağımsız olarak 

statik yönden ve sistemin yapısına bağlı kalmaksızın belirlenebilir. Ancak 

düzgün doğrusal hareketlerden sapmaların belirlenmesi söz konusu olduğunda 

61 



çözümler, genellikle çok anlamlıdır ve bir hipoteze bağlı kalmaksızın 

çözülemezler. Buna karşın deformasyon araştırması yapılan nesneye ilişkin 

bilgiler ve beklenen hareketlerin oluşma biçimi konusunda deneyimlerden 

yararlanarak yorumlama yapılabilir, örneğin büyük yapıların denetimi, 

buzul hareketleri, kitlesel kaymalar vb. bu yöntemlerle 

çözümlenebilmektedir. Yine yerkabuğu hareketlerinin belirlenmesi gibi 

durumlarda da bu çözümleme biçimi çok sınırlı olarak uygulanabilmektedir. 

Çünkü böyle nesnelerde zamana göre merkezlendirme gerekmektedir. 

Matematiksel olarak nesneleri temsil eden noktaların gerçeğe uygun ve 

optimum olarak yorumlanmasının gerçekleştirilebilmesi için çeşitli 

işlemler uygulanmaktadır. Bunlar genel bir regresyon analizi ve jeodezik 

hipotez testleri olarak sıralanabilir. Yine zamanın çokönemli olduğu 

durumlarda zaman serileri analizi uygulanır. Bu yöntem daha çok dinamik 

özellik göstermesine rağmen statik yöntemler de uygulanabilmektedir. Ancak 

zaman serileri analizinde jeodezik ölçü periyodu sayısının az olması, 

ölçüler arasında belirli bir trend değerinin bulunması, aralarında 

otokorelasyonlarm bulunması ve deformasyonlar ile bunları oluşturan 

etkiler arasında çok büyük korelasyonlar bulunması gibi olumsuzluklar 

bulunmaktadır (Milev, 1985). Bu nedenle uygulanabilir yöntemlerin en 

uygunu matematik statik kolokasyon yöntemidir. Söz konusu yöntem 

dengeleme, genelleme, filtreleme ve prediksiyon gibi yöntemlerin 

birleşiminden oluşur. Bu yöntemle, özellikle yer kabuğu hareketleri, büyük 

bölgesel yer değiştirmelerin belirlenmesi ve bunların yerel bozucu 

etkilerden ayrılması sağlanmaktadır (Welsch, 1981). 

Sonuçta yorumlamada tüm bakışlar, şu ana amaca yöneliktir. Bu amaç, diğer 

disiplinlerin temsilcileri ile birlikte deformasyonlarm kaynaklarının 

ve etkilerinin belirlenmesi, araştırılan nesnelerin sağlamlıklarının ve 

kararlılıklarının belirlenmesi, yapılardaki deformasyonlara ve yer 

kaymalarına karşı önlemlerin alınması vb. şeklinde sıralanabilir. 

Böylelikle yorumlama adımı jeodeziciler için önemli bir iş sahası olup 

inşaat mühendisleri, zemin mekanikçiler, jeologlar vb. gibi diğer 

disiplinlerdeki uzmanlaşmış kişilerle birlikte çalışmayı zorunlu hale 

getirmiştir. 
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GAP BÖLGESİNDE ARAZİ DÜZENLEME 

Hüseyin ERKAN 

1.  G  î  R  1  S 
1 

Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) bölgesi, Türkiye'nin 
güneydoğu kesiminde bulunan 8 ilin kapsamı olarak tanımlanmaktadır. 
Bu iller Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Siirt-, 
Sanlıur-Fa ve Sırnak illeridir. 

Gap bölgesi, Türkiye'nin az gelişmiş bölgelerinden biridir. 
Bölgenin 1985 yılındaki kişi başına gayrı sa-Fi bölgesel hasılası, 
Türkiye'nin kişi başına gayrı sa-Fi yurtiçi hasılasının yarısından 
daha azdır (7. 47,5). GAP Bölgesi'nin yüzölçümü ülke yüzölçümünün '/. 
9'u kadar olmasına karşılık, Bölge'deki tarım toprakları ülke tarım 
topraklarının 7. 20'sidir. Bölge'nin toprakları, Yukarı -
Mezopotamya'nın verimli topraklarıdır ve Türkiye topraklarına göre, 
cok kaliteli ve verimli topraklardır. Bunun sonucu olarak, GAP 
Bölgesi*nin kalkınmasında öncelik tarım kesimine verilmiştir. 

Türkiye'de tarıma açılmış topraklar 28 milyon Ha ve 
sulanabilecek topraklar 8,5 milyon Ha olduğuna göre, sulanabilecek 
topraklar tüm tarıma açılmış toprakların '/. 30 kadarı iken GAP 
Bölgesi'nde; tarımda kullanılan tüm toprak miktarı 3,4 milyon Ha, 
sulanacak toprak miktarı 1,75 milyon Ha'dır. Dolaysıyla 
sulanabilecek topraklar tüm toprakların % 50'si düzeyinde ve 
Tür-kiye ortalamasının cok üzerindedir. Bölge'de sulanacak ve 
dolaysıyla arazi düzenlemesi yapılacak toprak miktarı da 1,75 
milyon Hektardır. Yani, halen programa alınmış ve yürütülmekte 
olan toplam arazi düzenleme projelerinin 10 katından -Faz ladır. 

GAP Bölgesi'nde sulama tesislerinin tamamlanma tarihi, 
Master Plan'da 2002 yılı olarak belirlenmiştir. Dolaysıyla, arazi 
düzenleme projelerinin de tamamlanması gereken tarih budur. Sonuç 
olarak, 1,5 milyon hektar alanın 2002 yılına kadar arazi düzenleme 
işlemlerinin tamamlanması gerektiği ortaya çıkmaktadır. Bu 
durumda, cok kaba bir hesapla her yıl, bugün düzenleme yapılmakta 
olan toplam alan kadar alanın arazi düzenleme işlemlerinin 
tamamlanması gerekmektedir. 

Bölgenin bütüncül kalkınmasını planlamak . amacıyla, 1986 
yılında DPT bünyesinde Güneydoğu Anadolu Projesi Grup Başkanlığı 
kurulmuş ve 1987 yılında da GAP Master Pîâ-n çalışması 
başlatılmıştır. 

GAP Master Plan çalışmasının temel amacirj "çeşitli devlet 
kuruluşları kalkınma çabalarının bütünleştirilmesi ve 
eşgüdümlendirilmesini kolaylaştıracak bir ac»ac sağlayarak GAP'in 
yürütülmesine destek olmak" biçiminde tanımlanmaktandır. 
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2. K A L K I N M A      S T R A T E J İ S İ  

"Ülkenin sosyo-ekonomik bütünlüğü içinde GAP bölgesinin 
göreli konumu, kalkınma potansiyeli, mevcut darboğazlar ve ulusal 
kalkınma amaçları çerçevesinde Bölge'nin kalkınma amaçları" 
aşağıdaki gibi i-fade edilmiştir; 

"(i) Bölge ile diğer bölgeler arasındaki gelir -farklılığını 
azaltmak amacıyla Bölgenin ekonomik yapısını 
iyi leştirerek gelir düzeyini yükseltmek, 

(ii)  Kırsal  alanlarda  verimliliği.......................  
artırmak, 

(........ .......... " 

Bölgenin kalkınmasında temel ekonomik kesim tarım kesimi 
olarak kabul edilmiş ve "Tarımsal Kalkınma için Temel Strateji" de 
özet biçimde aşağıdaki gibi gösterilmiştir! 

- sulama yapmak, 

- mevcut toprak mülkiyeti sistemini .... ıslah etmek, 

GAP bölgesinde tarımın uzun dönemli gelişmesi, büyük 
ölçüde, sulama projelerinin gerçekleştirilmesine bağlı görülmüş ve 
öngörülen "öncelikli Projeler" içinde sulama projeleri sürekli ilk 
sırayı almıştır. Aşağıdaki çizelgede Master Plan'in öngördüğü 
"Gelişme Alanları ve Öncelikli Projeler" listesinde sulama1 

projelerinin yerleri görülmektedirs 

', Diyar bak ı r-Batman      Sanlıur-fa        Gaziantep i   
Gelişme  Alanı      Gelişme Alanı   Gelişme Alanı 

I      ------  Urfa-Harran s.   Hancağız s. 
ÖNCELİKLİ  :      — ----  ...... ...... 

; Batman sag sahi İs.       ...... ................. 
PROJELER   : Batman sol sahil s.       ...... 

Siirt Adıyaman Mardin 
!     Gelişme alanı       Gelişme alanı      Gelişme alanı 

!     Garzan-Kozluk  s.    Adıyaman-Kahta-   Silopi-Nurduş s. 
! Çamgazı s. 

Nusaybin s. 

GAP Master Planı, özellikle küçük aile işletmelerinin hakim 
olduğu yerlerde, sulama alanlarının planlı ve verimli bir şekilde 
sulanabilmesi için Arazi  Toplulaştırması'nı  gerekli  bir  önkoşul 
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olarak kabul etmiştir. 

Master Plan, "Sulama suyunun yönetimi ve kullanımını akılcı  
ve verimli biçimde gerçekleştirebilmek için sulama birliklerinin 
kurulmasını gerekli" görmüştür. Master Plan'a göre, Pilot bir 
proje kapsamında, küçük çiftçilerin yoğunlukta olduğu ve/veya arazi 
toplulaştırmasının tamamlandığı bölgelerde örnek çiftlikler 
kurulmalı.; çiftçiler sulama -Faaliyetlerini ve yönetimini yürütecek 
icracı bir kurulusun bünyesinde organize edilmelidir. 

3. SULAMA - ARAZÎ DÜZENLEME ÎLîŞKISî 

Sulama ve arazi düzenleme çalışmalarının birbirlerine 
paralel gitmesi gereklidir. Bu anlayış, GAP Master Planı'nda da 
benimsenmiş ve örneğin 141 535 hektarlık URFA - HARRAN sulama 
projesinin tamamlanma tarihi ile aynı alanın arazi düzenleme 
çalışmalarının tamamlanma tarihi 1992 yılı olarak belirlenmiştir. 

Sulama projelerinin arazi düzenleme çalışması öncesinde 
uygulanması durumunda: 

- ya tarlalar daha da parçalanır, 

- ya da sulama kanal ve kanaletleri ile boşaltma  kanalları 
tarla  sınırlarını izleyecek biçimde projelendirilir;  bu 
taktirde  de  kanal,   kanalet   boyları   uzar,   sulama 
tesislerinin  maliyeti  cok  artar;  ayrıca  sulama  suyu 
ihtiyacı ve kaybı da daha -fazla olur. 

Sulama projelerinin arazi düzenleme sonrasında uygulanması 
durumunda da arazi düzenleme çalışması ile düzgün hale getirilen, 
yol bağlantısı kurulan tarlalar tekrar parçalanır ve şekilleri 
bozulur; dolaysıyla arazi düzenleme çalışmalarının etkisi tamamen 
kaybolur. 

Bu nedenlerle, sulama ve arazi düzenleme çalışmaları 
kesinlikle birbirlerine paralel biçimde projelendirilir ve 
uygulanır, 

Gap Master Planı da, aynı anlayışı benisemiş ve sulama ile 
arazi düzenleme çalışmalarının bir arada ya da eşgüdüm içinde 
yürütülmesini öngörmüştür. 

4. ARAZI DÜZENLEMESİ 

Arazi düzenleme, ya da zaman zaman ve daha sıkça söylendiği 
gibi, arazi toplulaştırması aşağıdaki gibi tanımlanabilir: 

- Arazi  düzenleme  kırsal  mekanın,   günün  gelişen tarım 
teknolojisinin  gereklerine  uygun  olarak, 

- Ekonomik  üretime  imkan  veremeyecek  şekilde  paylı  ve 
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parçalı arazilerin birleştirilmesi; 

- Az topraklı ya da topraksız çi-fçilerin topraklandırılması; 

- Büyük   toprak   maliklerine    bırakılacak   toprakların 

belirlenmesi ve -Fazlasının   kamulaştırılması; 

- Köy  yerleşiminin  geliştirilmesi 
gibi   toplumun  ve  bireylerin  ihtiyaçları doğrultusunda  yeniden 
düzenlenmesidir. 

Sulama sonrası beklenen tarım verimine ulaşılabilmesi için, 
tarla içi geliştirme hizmetlerinin yerine getirilmesi gereklidir. 
Tarla içi geliştirme hizmetleri olan sulama, arazi düzlemesi, taş 
toplama, vb. bütün hizmetler arazi düzenlemesini gerekli kılar. Bu 
nedenle, ekonomik ve verimli bir sulama gerçekleştirilebilmesi 
için, tarla içi .gel iştirme hizmetleri öncesinde toplulaştırmayı da 
kapsayan arazi düzenleme hizmetlerinin tamamlanması gereklidir, 

Türkiye'de günümüzde uygulanacak geniş kapsamlı bir  arazi 
düzenleme, aşağıda sayılan yatırım ve hizmetleri kapsamalıdır: 

a) Bir  tarım  işletmesine   ait   parçalanmış,   şekilleri 
bozulmuş  tarım  topraklarının  çağdaş  tarımsal işletme 
ilkeleri uyarınca biraraya  toplanması,  düzgün  şekilli 
tarlalar haline sokulması; 

b) Sulama  ve  drenaj tesislerinin birlikte  planlanması ve 
yapımı; tarım parsellerinin, en az bir kenarından sulama 
ve drenaj tesislerine bağlanması, 

c) Sulama kanalları boyunca  çi-Ptçilerin  tarlalarına  daha 
kolay   ulaşmalarına   yarayacak  ve  sulama  sisteminin 
işletme ve bakımını kolaylaştıracak yolların yapımı, 

d) Köyler arası,  köy içi ve tarlalar  arası  uygun  ulaşım 
ağının oluşturulması; 

e) Sulamanın  denetimini artırmak amacıyla toprak düzlemesi 
(tesviye) yapımı; 

f) Toprak  ve  su  koruma   önlemlerinin  alınması,   doğal 
dengenin ve çevrenin korunması s 

g) Değerli   tarım   topraklarının   tarım  dışı   amaçlara 
ayrılmasının  bir   denetim   altına   alınması;   tarım 
toprakları en uygun olacak biçimde kullanımı; 

h) Topraksız ya da yeter toprağı bulunmayanların dağıtım 
normu düzeyinde topraklandırıİmalarınıj 

ı) Köy yerleşim merkezinin 'yeniden düzenlenmesi, 3367 
sayılı yasa gerekleri de dikkate alınarak köy gelişme 
alanlarının planlanması ve oluşturulması s köy düzeyinde 
olmak üzere yeni yerleşme alanları kurulmasi; 

i) Çevrenin   olanakları  da  dikkate  alınarak,   tarımsal 
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mekanda dinlenme, sağlık,  tedavi ve turistik tesislerin 
planlanması ve yapımı; 

j) Kırsal alanda gerçekleştirilecek bayındırlık hizmetler 
dolaysıyla, köyden gecen devlet yolu, kanal vb. tesisler 
için gerekli olan toprak ihtiyacının bütün toprak 
sahiplerinden uygun oranda kesinti yapılarak 
karşılanması   ve    böylece,    adaletsizlik    yaratan 

kamulaştırma     masrafları ile  işlemlerinin    ortadan 
kaldın İması, 

k) Köyün elektrik, itme ve kullanma suyu ve iletişim 
ihtiyaçlarının karşılanması, 

5.  GAP BÖLGESİNDE ARAZÎ DÜZENLEME 

6ap Bölgesinde arazi düzenleme projelerinin kapsamı, 3083 
sayılı "Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Re-formu 
Kanunu"nun adına ve amacına uygun olarak aşağıdaki sorunları 
öncelikle dikkate alan bir içerikte düzenlenmiştir: 

i. Özellikle sulama yapılacak alanlarda, sulama kanal ve 
kanaletleri ile boşaltma kanallarının yapımı nedeni ile 
tarımsal parsellerde oluşacak parçalanmanın tarımsal 
işlemeye olumsuz etkilerini gidermek ve çok hisseli 
durumda bulunan taşınmaz malları müstakil tapu kaydına 
bağlamak üzere arazi toplulaştırması ve arazi düzenlemesi 
yapmak, 

ii. Bütün tarım parsellerini yol, sulama ve boşaltma kanal 
ve kanaletleri ne bağlamak, 

iii.  Sulama hizmetlerinden tam yararlanabilmek  için  arazi 
düzlemesi yapmak, 

iv. Sulamanın olumsuz etkilerini ortadan kaldırabilmek ve 
toprakların sulama sonucu çoraklaşmasını önlemek üzere 
drenaj tesislerini projelendirmek. 

Nitekim, GAP Bölgesi'nde arazi düzenleme çalışmalarının 
hemen arkasından Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tarla 
içi geliştirme hizmetleri ihaleye verilmektedir. 

Bölge'de paylı mülkiyet çok yaygındır. Bazı köylerde bir 
parseldeki malik sayısı 90'lara varmaktadır. Örneğin Akçakale 
ilçesi Arıcan köyünün 1 numaralı parseli 90 malikli; Yukarıderan 
köyünün 33, 36, 37 numaralı parselleri 53*ar rnaliklidir. Harran 
ilçesine bağlı Tantana köyü toplam 13 parsellidir; parsellerin 8 
adedi itirazlı ve malikleri belli değildir; kalan 5 parseldeki 
toplam malik sayısı 131'dir. Bu duruma göre, Tantana köyünde 
ortalama bir parselin 26 maliki bulunmaktadır. 
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Bölge'de, toprak sahipleri çoğu zaman, hisseli mülkiyetten 
kurtulmak amacıyla, tarlaları kendi aralarında fiilen bölmüşlerdir 
(Kayden şay.i, mahallen mü-Frez durumu). Malikler, yıllardır aynı 
kısımları işlernektedi r ler. Bu açıdan bölgedeki arazi düzenleme 
calışması,sadece toprak sahiplerini müstakil tapulara kavuştursa 
ile bile önemli bir ihtiyacı karşılayacaktır. Bu bölüşmenin, 
parçalanmayı çok artırdığı açıkça gözlenmektedir. 

Bölgede, sulama tesislerinin yapımı sonucu parçalanmanın 
daha da artacağı kesindir. Hem parçalanmanın olumsuz etkilerini 
önlemek   ve   hem  de  sulama  sonucu  verimliliği  artacak  tarım 

topraklarını, günün gelişmiş teknolojisini kullanarak en verimli 
olacak şekilde işleyebilmek için sulama tesisleri ile eşgüdüm 
içinde "Arazi Düzenlemesi" öngörülmüştür. 

Türkiye'de ve bilindiği kadarı ile dünyada böylesine büyük 
boyutlu bir arazi düzenleme projesi bulunmamaktadır. 141 535 Ha.lık 
alan üc ayrı bölüm halinde gerçekleştirilmeye çalışılmaktadır. 
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