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ÖZET 
 

Tarımsal faaliyetler, insanların yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan başlıca ekonomik faaliyet 

koludur. Hızlı nüfus artışına karşın, tarım alanlarının genişletilememesi ve tarımsal yapı bozukluğu 

gibi nedenlerden dolayı yeterli verim alınamaması Dünya`nın temel sorunlarının başında 

gelmektedir ve sınırlı arazilerden daha fazla verim alabilme yollarının aranması gerekmektedir. 

Arazi toplulaştırma çalışmaları günümüzde, tarımsal yapı bozukluğunu ortadan kaldırarak 

verimliliği ve ürün çeşitliliğini artırmak ve dolayısıyla üretimin sürdürülebilir olarak yapılmasını 

sağlamak için yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Bingöl İli Merkez İlçeye bağlı 

Ekinyolu, Sarıçiçek, Yeniköy, Dik, Gözeler, İncesu, Çeltiksuyu, Büyüktekören, Garip, Kumgeçit, 

Güveçli, Ormanardı, Çayağzı, Kılçadır, Gümüşlü ve Erdemli köylerinde uygulanmış olan arazi 

toplulaştırma projesi sonrasında bu köylerdeki yol ve parsel durumları proje öncesi koşullara göre 

değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Proje sonrası parsel sayısında, şeklinde, ortalama parsel alanında, 

parseller arasındaki yol güzergâh uzunluklarında oluşan değişimler belirlenmiş ve bu değişimlerin, 

kırsal alandaki tarımsal faaliyetlere getireceği avantajlar ortaya konulmaya çalışılmıştır. Çalışma 

sonunda, proje sahasında verimli bir tarım yapmayı zorlaştıran yamuk ve üçgen şekilli ve şekilsiz 

parsel sayısının %28.31 oranında azaldığı buna karşın verimli bir tarım yapmayı kolaylaştıran 

dikdörtgen şekilli parsel sayısının %28.96 oranında arttığı belirlenmiştir. Proje sonrasında oluşan 

tarla içi yol uzunluğu proje öncesine göre %282.11 oranında artmıştır. Proje uygulaması sırasında 

yeni mülkiyete geçilmiş olmasından dolayı ortalama parsel alanı azalmıştır (proje öncesi 15.60 da, 

proje sonrası 14.78 da) ve toplulaştırma oranı %-1.21, parsel azalım indeksi 0.99 olmuştur. Proje 

öncesi 10.63 m/ha olan yol ağı yoğunluğu, proje sonrasında 42.33 m/ha`a yükselmiştir.  
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