
   

   

Toplulaştırma Atlası Yapımı Kapsamında Uydu Görüntüleri ve Vektör Verilerin Düzenlenmesi ve 

Veri Tabanının Oluşturulması 

Kurum Adı  : T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Tarım Reformu Genel Müdürlüğü 
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Projenin Amacı:  

Ülkemizde mevcut tarım alanlarının ve sulama tesislerinin güncel uydu görüntüleri yardımı ile 

konumlarını belirleyerek, devam eden ve gelecekte yapılması planlanan Toplulaştırma çalışmalarına 

konu tarım alanları hakkında toprak, iklim, hidroloji, topografya ve toplulaştırmaya etken diğer 

bilgiler ışığında değerlendirmeler yapmak, istatistiki bilgiler elde etmek ve elde edilen bilgilere ait 

haritaların yapılmasını sağlamak. 

 

 

Projenin Tanımı: 

Genel Müdürlüğümüz, ilgili kanunların vermiş olduğu görev ve yetkileri yerine getirme safhasında, 

hâlihazır kaynaklarını en verimli şekilde kullanabilmek, hızlı ve kaliteli hizmeti vatandaşa 

ulaştırabilmek gayesiyle teknolojik imkânlardan maksimum seviyede faydalanmayı hedeflemektedir. 

Bu amaçla; Toplulaştırma yapılacak alanların seçiminde; elde mevcut bilgilerin güncel hale getirilerek, 
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bilgi sistemleri imkânları yardımı ile değerlendirildiği, analiz edilerek istatistiki rapor ve haritalama 

işlemlerinin yapılarak toplulaştırma alanlarına ilişkin görsel ve sözel bilgilerin toplandığı Toplulaştırma 

Atlası oluşturulacaktır. 

 

Projenin Faydaları :  

● En uygun koşullarda Toplulaştırma yapılacak tarım alanların tespit edilmesi,  

● Toplulaştırma yapılan tarım alanları hakkında istatistikî bilgilerin elde edilmesi, 

● Toplulaştırmada yer alan tarım alanlarının Toprak, İklim ve Topografya bilgilerine göre 

haritalanması, 

● WEB bazlı uygulama ile Diğer Kurum ve kuruluşların yapılan toplulaştırma çalışmaları 

hakkında bilgi sahibi olması, 

● Kurum kaynaklarının optimum şekilde kullanılmasının sağlanması. 

 



   

   

 

Projede kullanılacak veriler : 

● SPOT uydu görüntüleri, 

● GAP ortofoto, 

● GAP Tamamlanan Blok sınırları, 

● Tüm Türkiye Sayısal Arazi modeli, 

● CORINE 2006 Tarım alanları verileri, 

● Toplulaştırma çalışmaları sınırları, 

● DSİ sulanan alanlar Bilgileri, 

● DSİ sulanacak alanlar Bilgileri, 

● Mevcut sulama tesisleri Bilgileri, 

● Toprak verileri, 

● İklim verileri, 

● İl-İlçe-Yerleşim yeri Sınırları  

● Karayolu Ağı  

● 1/25 000 Topografik paftalar. 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Kapsamında yapılan çalışmalar 

● Verilerin toplanması(Uydu Görüntüsü, DEM, DSİ verileri, Toprak verileri, vd.), 

● SPOT Görüntülerine Pan Sharpened işleminin yapılması, 

● SPOT görüntülerinin Ortorektifikasyonu, 

● Kullanılacak tüm verilerin Koordinat/projeksiyon sistemlerinin kontrol edilmesi ve 

belirlenen ortak Koordinat/projeksiyon sistemine dönüştürülmesi, 

● CORİNE 2006 verilerinden kullanılacak olan tarım alanlarının ayıklanması,  

o Corine projesinde 25 ha. olarak belirlenen alt sınır nedeniyle hektar sınırlamasına 

takılan alanların sayısallaştırılması gerekir. 

o Tarım alanları dışında kalan karışık tarım alanlarından (yerleşim+meyve+tarım) 

sadece tarım alanları çıkarılmalıdır. 

● Projede Kullanılacak veri yapısına uygun veri tabanı tasarımının yapılması, 

Kullanılacak veri Katmanlarının ve Öznitelik Bilgilerinin Belirlenmesi(VT tasarımı) 

● Mevcut verilerde yer alan Tarım alanları, Sulama tesislerine ve diğer  bilgilerin Güncel 

Google Map üzerinden kontrolü/düzeltilmesi, 

● Uydu görüntüleri üzerinden tespit edilen ve mevcutta olmayan Yukarıdaki kategorilerde 

yer alan verilerin sayısallaştırılması ve öznitelik bilgilerinin girilmesi 

● WEB arayüzü tasarımı ve Verilerin WEB sunucusu için hazırlanması 

● Standart sorgulama araçlarının hazırlanması(Üst yönetici/dış kullanıcı) 

● Toplulaştırma Atlası sayfaları için tasarım 

○ Hardcopy 



   

   

○ Ekran 

 

 


