
   

   

Arazi Toplulaştırma ve TİGH Projeleri Kapsamında Üretilen Toprak Etütlerinde Kullanılan Hava 

Fotoğrafları Uydu Görüntüleri ve Sayısal Yükseklik Verilerine Dayanarak Oluk ve Oyuntu 

Erozyonunun Tespitinin Yapılabilmesinin Araştırılması Projesi 

 

Kurum Adı : T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 
Proje Durumu : Tamamlandı. 

 

 
 

Projenin Amacı: Özellikle tarım alanlarında arazi kullanımı, toprakların coğrafi konum ve özellikleri 

(topografya, toprak özellikleri, iklim, arazi örtüsü ve kullanımı vb) ile tarımsal mekanizasyon işlemleri, 

sürüm teknikleri ve sulama şekline bağlı olarak erozyona uğramaktadır. Bu alanlarda oluşan önemli 

erozyon türlerinden biri de oluk ve oyuntu erozyonudur. Gerekli önlemlerin alınmaması durumunda 

yüzeyden başlayan erozyon şiddetlenerek kanallar oluşmakta ve bunların büyümesiyle oyuntulara 

dönüşerek tarım alanlarında ciddi ölçülerde toprak kayıpları ve dolayısıyla önemli bir ekonomik kayıp 

ortaya çıkmaktadır. Projesi biten toplulaştırma alanlarda ise var olan oyuk ve oyuntuların 

doldurulması çözüm olmayabilir. Bu nedenle drenaj deseni göz önünde bulundurularak alanlarla ilgili 

olarak karar geliştirilmesi gerekmektedir. Özellikle kuru derelerin ıslah edilmesi ve su sanat yapılarının 

tasarımlarının yapılması gerekmektedir. Yol – Dere geçişleri köprü, menfez yapılarının arazi kullanım 

planları içerisinde değerlendirilmesi gerekir. 

Bu çerçevede; Uzaktan algılama ve coğrafi bilgi sistemleri teknikleri kullanılarak Arazi Toplulaştırma 

ve TİGH projeleri kapsamında yapılan toprak etütlerinde kullanılan mevcut hava fotoğrafları ve uydu 

görüntüleri, sayısal yükseklik verileri ve diğer yardımcı verilerden (noktasal toprak örnekleri, tarım 

parselleri, iklim verileri vb) yararlanarak tarım alanlarında oluk ve oyuntu erozyonunun tespitinin 

yapılabilmesinin araştırılması amaçlanmıştır. Bu kapsamda yapılacak işlerde havza veritabanı 

kurularak havza (su toplama alanı) bazında işlemlerin yapılması gerekmektedir. Çünkü yağışlar, 

gelecek su miktarları ve oluk oyuntular neticesinde oluşan toprak kayıplarının hesaplanmasında 

tamamen su toplama alanlarının bilinmesi gerekmektedir. 

 



   

   

Proje Bitiminde Amaçlanan Kazanım ve Sonuçlar: Proje sonucunda proje alanında bulunan belli 

ebatlara sahip tüm oluk ve oyuntular tespit edilecektir. Bu işlem esnasında CBS ve Uzaktan Algılama 

teknikleri kullanılacaktır. Bilindiği üzere arazi çalışmaları bu gibi çalışmalarda oldukça maliyetli ve 

külfetlidir. Bu nedenden ve özellikle bundan sonraki proje alanlarının da bu şekilde belirlenebilmesi 

amacıyla bu yöntem seçilmiştir. Arazi çalışması olarak sadece kontak noktalara gidilecek ve buralarda 

verinin doğruluğu kontrol edilecektir. Yapılacak çalışma sonrasında belirlenen oluk ve oyuntuların 

derinlik ve genişliklerinden hacmi hesaplanarak ne kadar toprak alandan taşınmıştır belirlenecektir. 

Aynı zamanda alanın toprak derinlikleri de belirlenerek alandaki sürdürülebilir toprak kayıpları 

hesaplanacaktır. Bu hesaplara göre alanın üst toprağını ne kadar sürede kaybedeceği belirlenecektir. 

Alanda gelişen oluk ve oyuntular belirlenecek bununla birlikte gelişme olasılığı bulunan potansiyel 

alanlar tespit edilecektir. Önlem alınması için karar geliştirilecektir.  

Oluk ve oyuntuların yoğunlaştığı alanlarda ne gibi mühendislik yapıları ile zararı minimuma 

indirgeneceği hesaplanacaktır. Mühendislik yapılarının tipi, şekli ve boyutları hakkında karar 

geliştirilecektir. 

 


