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DÜZENLEMELER VE POLİTİKALAR 
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Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. A. Sema GÜN 
 

Türkiye’de 1923-2018 döneminde Hazine taşınmazlarının; iskân, çiftçiyi topraklandırma ve 

toprak reformu gibi amaçlarla muhacirlere, göçerlere, yeterli arazisi olmayan veya arazisiz 

köylülere dağıtımları çeşitli yasal düzenlemelerle yapılmıştır. Arazi mülkiyeti konusunda yapılan 

araştırmalar Cumhuriyet’in kuruluşu esnasında ve sonrasında da ciddi bir arazisiz köylüler sorunu 

olduğunu göstermiştir. Bu çalışmada; kaynak araştırması ve idari kayıtlar kullanılarak 

Cumhuriyet’in ilanından bu yana Hazine arazilerinin dağıtım yöntemleri incelenmiş, Hazine 

mülkiyetindeki taşınmazların iskân çalışmaları neticesinde çiftçilerin topraklandırılması, Hazine 

mülkiyetindeki tarım arazilerinin çeşitli kanunlar kapsamında satılması yoluyla çiftçilerin arazi 

edinmelerinin sağlanması ile tarım reformu çalışmalarının sonuçları değerlendirilmiştir. 

Öncelikle Cumhuriyet döneminde 2510 sayılı İskân Kanunu ve son yıllarda ise 5543 sayılı İskan 

Kanununa göre yapılan iskan çalışmaları, Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan yerler, Hazine 

adına tescilli edilmiş olan tarım arazileri, çeşitli kanunlarla mülkiyeti Hazineye kazandırılmış olan 

tarım arazileri, orman dışına çıkartılan tarım arazilerinin atıl kalmasının önlenmesi ve ekonomiye 

kazandırılması için yapılan satışları incelenmiştir. Mülkiyeti devlete ait olan arazilerin 2924 Sayılı 

Kanun, 4070 Sayılı Kanun, 4072 Sayılı Kanun, 4706 Sayılı Kanun ve 6292 sayılı Kanun 

kapsamındaki satış işlemleri ve uygulama sorunları değerlendirilmiştir. Toprak reformu 

kapsamında 4753 Sayılı Kanun, 1757 Sayılı Kanun, 3083 Sayılı Kanun 5403 sayılı Kanuna göre 

yapılan çalışmalar ve sonuçları ortaya konulmuştur. Cumhuriyetin ilk yıllarında iskan ve toprak 

reformu ile kırsal yerleşimlerdeki işsizliği çözmek, şehre göçü azaltmak ve yeni kurulmuş olan 

Devlete karşı isyan çıkarılmasını önüne geçmek hedeflenmiştir. Cumhuriyetin kurulduğu 

yıllardan günümüze kadar olan dönemde uygulanan tarımsal politikaların temel hedefi; tarım 

arazilerinin verimliliğinin artırılması, çiftçiliğin özendirilmesi, tarımsal üretim için gerekli asgari 

arazi büyüklüğünün tespiti ve parçalanmasının önlenmesi ile kırsal kesimde yaşayanların gelir ve 

refah düzeylerinin artırılması olmuş, ancak uygulanan politikaların bazı başarılı veya başarısız 

sonuçları birlikte gözlenmiştir. Tarımsal politikaların etkinliği ve verimliliğinin artırılması, arazi 

kaynakların etkin kullanımı ve üretici gelirinin artırılmasına yönelik politikaların başarılı 

olabilmesi için entegre arazi yönetimi ve kırsal kalkınma modelinin geliştirilmesi ve arazi 

yönetiminde diğer disiplinlerin yanında üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

bölümlerinin lisans ve lisansüstü programlarından mezun olmuş uzmanların da istihdam 

edilmesinin gerekli görüldüğü ortaya çıkmaktadır.  

 

Temmuz 2018, 40 Sayfa  

 

Anahtar Kelimeler: Hazine arazilerinin dağıtımı, iskân kanunları, arazisiz ve az arazili çiftçilerin 

topaklandırılması, hazine arazilerinin satışı ve toprak reformu uygulamaları. 
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Supervisor: Prof. Dr. A. Sema GÜN 

 
The usage of treasury (or state) land in Turkey has stared during the 1923-2018 to cover  different 

purposes such as distribution of land for immigrants, farmers, nomads, landlessness or villagers, for 

settlement purposes and also peasants who do not have sufficient land, and these actions do involves 

a lot of land reforms and various legal regulations. Researches on land ownership have shown that 

there was a serious problem of landless peasants during and after the establishment of the Republic 

(Turkey). In this study by using resource research and administrative records, the distribution methods 

of the treasury lands have been examined since the establishment of the republic, provision of land 

from the treasury-owned real estate as a result of the settlement activities, the acquisition of land by 

the farmers through the sale of the treasury-owned agricultural lands under various laws, and the 

results of the agricultural reform were evaluated. 

 

First of all, the resettlement action plans carried out under the Settlement Law No.2510 during the 

republic period and, in recent years, according to the Settlement Law No.5543, the places under the 

provision and protection of the State, the agricultural lands registered under the treasury, the 

agricultural lands that was acquired by various laws by the treasury, the agricultural lands taken out 

of the forest, and also the sales of agricultural lands taken out of the forest to prevent them from being 

unproductive and to bring them into the economy have been examined. The sales procedures and 

implementation problems of the lands owned by the state were evaluated within the scope of Law No. 

2924, Law No. 4070, Law No. 4072, Law No. 4706, and Law No. 6292. Within the scope of the land 

reform, the study works, and results of the Law No. 4753, Law No. 1757, Law No. 3083, and Law 

No. 5403 were presented. In the first years of the Republic, it was aimed to solve unemployment and 

land reforms in rural settlements, to reduce migration to the city and to prevent revolution and uprising 

resistances against the newly established state. The main objective of the agricultural policies 

implemented from the republic period to now; increasing the productivity to agricultural lands, 

encouraging farming activities , determining the minimum land size required for agricultural 

production and preventing land fragmentation, increasing the income and welfare levels of rural 

residents, however, some successful or unsuccessful results of the policies implemented were observed 

all together. In order to improve the effectiveness and efficiency of agricultural policies and enabling 

effective use of land resources so as to make policies to be effective and rise income to famers; it is 

necessary to develop integrated land management and rural development model and employ specialists 

who have graduated from undergraduate and graduate programs of the real estate development and 

management departments of universities, as well as other disciplines related to land management. 

. 

June 2018, 40 pages 

 
Keywords: Distribution of treasury lands, settlement laws, provision land for landless and low-land 

farmers, sale of treasury lands and land reform practices. 
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1.GİRİŞ 

Hazine kavramı birçok yerde “Milli Emlak” ile aynı anlamda kullanılmaktadır. Milli 

Emlak; devletin hüküm ve tasarrufundaki yerler ve Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazları kapsar. Taşınmaz kavramı ise; tarla, konut, işyeri gibi arazi üzerinde yer 

değiştirmeyen malları ifade eder. Farklı yasal düzenlemelerde taşınmaz kavramının 

kapsamı farklılık göstermektedir. Taşınmaz piyasalarına ilişkin temel düzenleme olması 

nedeni ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanununa göre taşınmaz kavramının kapsamına; 

arazi, kat mülkiyetine tabi bağımsız bölümlerin her biri ile tapu kütüğünde ayrı sayfa 

kaydedilmiş sürekli ve bağımsız haklar dahil olmaktadır.   

Mülkiyet yapısı yönünden taşınmazlar kamu ve özel taşınmazlar olarak iki gruba 

ayrılmaktadır. Türk Hukuk Sisteminde kamu taşınmazı tanımı yapılmamış olmakla 

birlikte milli emlak ve hazine taşınmazı kavramları tanımı yapılmıştır. Özetle Hazine 

malları; mülkiyeti tescilli veya tescilsiz olarak Hazine’ye (Devlete) ait olup, hizmet amacı 

ile kamu kullanımına sunulan taşınır veya taşınmazlardır.  Hazine malları devletin işleyişi 

bakımından halkın kullanımını, kamu hizmet unsurları olan okul, hastane vb. gibi 

unsurlar olarak kullanımını, finansal amaçlı gelirinden faydalanmanın yanında yatırım 

amaçlarıyla kullanımını kapsar. Ayrıca, Hazine mülkiyetinde olan taşınmazlar, arazisiz 

çiftçilerin topraklandırılmasında ve kendi kendilerine yetebilir hale gelmelerinin 

sağlanmasında da araç olarak kullanılmıştır. 

Hazine taşınmazları, iskân, çiftçiyi topraklandırma ve toprak reformu gibi amaçlarla 

muhacirlere, göçerlere, yeterli arazisi olmayan ve arazisiz köylülere dağıtımları 1923-

2018 yılları arasında çeşitli kanunlar ile yapılmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde, 

mülkiyeti devlete ait olan, kullanıcı olarak babadan oğula geçen ve arazisini aralıksız 

işlenmesini sağlayan köylünün, kullandığı arazinin sahibi olması hedeflenmiştir. Türk 

Medeni Kanunun 1926 yılında kabul edilmesinden sonra devlete ait olup, kullanıcısı 

bulunan arazilerde özel mülk çerçevesinde değerlendirilmiştir. Köylü, kullanıcısı olduğu 

arazide hakkını devretme, mirasçıların kendi aralarında özel mülkiyet gibi paylaşmalarına 

olanak sağlamıştır. Böylece Medeni Kanun ile köylünün kullanımında bulunan ve üç yıl 

üst üste ekilmeyen arazi varlığı çiftçinin elinden alınamayacaktır. 



2 
 

Cumhuriyetin kuruluşundan sonra ülke içinde bölgelere göre farklılık göstermekle 

birlikte önemli bir arazi ve iskan sorununun yaşanması nedeni ilk yapılan 

düzenlemelerden biri iskan ile ilgili olmuştur. Önce 31 Mayıs 1926 tarihli ve 885 Sayılı 

Kanun ve daha sonra 14 Haziran 1934 tarihli ve 2510 sayılı İskan Kanunu yürürlüğe 

girmiştir. Aradan geçen uzun zaman 2510 Sayılı Kanuna göre işlem yapılmış ve 2006 

tarihinde 5543 sayılı İskan Kanunu yürürlüğe konulmuştur. Bu arada 1945 yılından sonra 

kırsal kalkınma ve tarım reformu ile ilgili dört temel düzenlemenin yapıldığı, ancak tarı 

reformu uygulamasının büyük ölçüde yapılamadığı dikkati çekmektedir (Aksoy 1984, 

Taraklı 1976, Gün 2003 Sarı 2011). Bu çalışmada, Cumhuriyet’in ilanından bu yana 

Hazine arazilerinin dağıtım yöntemleri incelenmiş ve bu bağlamda Hazine 

mülkiyetindeki taşınmazların iskân kanunları ve iskân çalışmalarının neticesinde 

çiftçilerin topraklandırılması, Hazine’ye ait tarım arazilerinin çeşitli kanunlar kapsamında 

satılması yoluyla çiftçilerin arazi edinmelerinin sağlanması ile tarım reformu 

çalışmalarının sonuçları incelenmiştir. Buna ilave olarak çalışma kapsamında ayrıca 

araştırma yöntemi olarak, mevzuat taranmış ve uygulama sonuçları incelenmiştir.  

Kaynak araştırması ve idari kayıtların değerlendirilmesine dayalı olarak yapılan bu 

çalışmanın sonuçları beş bölüm olarak sunulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde 

Atatürk döneminde yapılan iskan çalışmaları ele alınmış, bu dönemde yapılan iskân 

çalışmaları ile Türk kültürünü kuvvetlendirmek, memlekette nüfusun dağılışının 

değiştirilmesine katkı yapılması ve hiç arazisi olmayan veya yeter miktarda arazi 

varlığına sahip olmayan çiftçi aileleri, yaşama şartları iyi olmayan köyleri daha iyi yerlere 

taşımak, kültürel, siyasal ve askeri bakımdan da bazı yerleri boşaltma uygulamaları 

yapılmıştır. Bu dönemde iki İskan Kanunu 885 Sayılı Kanun ve 2510 sayılı İskân Kanunu 

yürürlüğe girmiştir. 2006 yılında ise 5543 sayılı İskan Kanunu yürürlüğe girmiş olup, usul 

ve esaslar uygulamalarıyla birlikte ele alınmıştır. Çalışmanın ikinci bölümünde ise 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve Hazine adına tescilli olan tarım arazileri, 

orman dışına çıkartılan tarım arazilerinin atıl olarak durmalarını önlemek ve ekonomiye 

kazandırılması amacıyla çeşitli kanunlar ile satışları yapılmış ve satışı düzenleyen 

mevzuat bu bölümde ele alınmıştır. Çalışmanın üçüncü bölümünde, toprak reformu 

kanunlarında arazi dağıtımı incelenmiş olup, toprak reformu kavramı ile amacı ele 

alınmıştır. Yapılan çalışmanın neticesinde elde edilen bulgular ve öneriler ise son 

bölümde ele alınmıştır.  
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2. İSKÂN KANUNLARINDA ARAZİ DAĞITIMI 

Türk Dil Kurumu’na göre iskân “yurtlandırma” demektir. Genel anlamda ise sakin; 

“kılma, oturma, ev sahibi etmek” anlamında kullanılmaktadır. Türkiye Cumhuriyeti 

kurulduğu günden günümüze kadar muhtelif sayıda İskân Kanunu çıkarılmıştır. Bu 

kanunların asıl amacı, yurt dışından göçerek mübadele ile Türkiye’ye gelen muhacirlerin 

yerleştirilmesi, yurt dışından gelen Türk kökenli mültecilerin yerleştirilmesi, yurt içinde 

göçer halde olanların yerleşik hayata geçirilerek topluma kazandırılmaları sağlanmıştır. 

Bu iskân kanunlarının temel hedeflerinden bir diğeri de, Türk kültürünü kabul edenlerin 

iskân edilmesini sağlamak olmuştur.  

İskân ile ilgili yasal düzenlemeler kapsamında, sadece muhacir, mülteci ve göçerlerin 

yerleştirilmesinin yanında, hiç toprağı olmayan veya yeter toprağı olmayan kiracı, ortakçı 

ve kullanıcıların topraklandırılmasına ilişkin çalışmalar da yapılmıştır. Ayrıca Türkiye’de 

Cumhuriyetin kurulduğu yıllarda doğu ve güneydoğu Anadolu bölgelerinde çıkan 

isyanlar ve sıkıntılar sebebiyle de bölgesel iskânlar yapıldığı tespit edilmiştir. Bu iskânlar 

ve topaklandırma çalışmaları genel anlamda Hazine mülkiyetindeki taşınmazlar veya 

iskânlar sebebiyle Hazine mülkiyetine geçen taşınmazlar kullanılarak yapılmıştır.  

2.1 Atatürk Döneminde İskân 

Atatürk dönemi iskân çalışmalarında 1945 yılında kabul edilen Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu öncesi dönemde insanların yurtlandırılmalarının yanında ekonomik olarak 

geçimlerini sağlayabilmeleri için yeterli arazisi olmayan ve arazisiz köylülerin 

topraklandırılmaları da yapılmıştır. Atatürk döneminde çıkartılan bütün iskân kanunları 

ya bir olay için ya da bölgesel sorunları çözmek amacıyla çıkarılmıştır. 

Türkiye’de 1923-38 döneminde yurt dışından gelen mübadillerin yanında ülke içerisinde 

de çeşitli sebeplerden dolayı iskân hareketliliği yaşanmıştır. Yunanistan ile Türkiye 

arasında 1923 yılında başlayan mübadele ile Türkiye’ye yaklaşık 500.000 kişi gelmiş ve 

mübadeleye konu kişilerin iskânları uzunca bir süre dönemin hükümetini oyalamıştır. 

Atatürk döneminde uygulanmış olan iç iskânın, Atatürk’ün iskân politikasında önemli bir 
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yeri bulunmaktadır. Bu dönemde iç iskân faaliyetleri 1926 tarihinden itibaren düzenli 

olarak uygulanmaya başlanmış ve 1930’lu yıllarda da aynı şekilde devam etmiştir. İç 

Anadolu, Karadeniz ile Doğu Anadolu’da bu faaliyetler yoğun olarak yaşanmıştır. 

Göçebe vaziyette yaşayan aşiretler, geçimlerini bulundukları yerlerde temin edemeyenler, 

güvenlik sebebiyle yapılan iskânlar ile şark mültecileri bu dönemde iç iskânın unsurlarını 

oluşturmuşlardır. Yapılan iskân çalışmaları neticesinde, ülke nüfusu muhtelif yerlerde 

kendilerine uygun daha medenî ve daha homojen bir görünüm kazanmasına sebep 

olmuştur (Sarı 2011). 

Atatürk döneminde izlenen iskân politikasının başlıca hedeflerinden biri; Türk 

kültürünün güçlendirilmesi için memlekete Türk kültürüne bağlı muhacir getirtilmesi ve 

böylece Türk kültürüne sahip nüfusun yoğunlaştırılması ile Türk kültürünün 

sağlamlaştırılması hedeflenmiştir. Diğer bir amaç ise ekonomik, siyasal ve askeri 

bakımdan memlekette nüfusun dağılış şeklini değiştirmek, bunun için ise, hiç arazisi 

olmayan veya yeter miktarda arazisi olmayan çiftçi aileleri, yaşama şartları iyi olmayan 

köyleri daha iyi yerlere taşımak, kültürel, siyasal ve askeri bakımdan da bazı yerleri 

boşaltma uygulamaları yapılmıştır (Sarı 2011). 

Belirtilen dönemdeki hükümetler tarafından benimsenmiş olan iskân politikalarının 

uygulanmasında, dışarıdan gelen mübadillerin iskânı kadar, iç iskân da önemli bir konu 

olmuştur. Çünkü ülke içerisinde bulunan bazı aşiretler veya aileler, ya göçebe vaziyette 

hem kendilerine, hem de devlete yararsız bir halde bulunmakta ya da isyan, eşkıyalık ve 

kaçakçılık gibi sebeplerle devleti boş yere meşgul etmekteydiler. Bunu millî ve medenî 

bir devlet için büyük bir sakınca olarak gören Cumhuriyet hükümetleri, bu işi kati bir 

şekilde halletmek için 1923 yılından itibaren iskan faaliyetlerine başlamıştır (Sarı 2011).  

2.2 885 Sayılı İskân Kanunu 

Türkiye’de iskân amaçlı çıkartılan ilk Kanun olan 885 sayılı “İskân Kanunu” 31 Mayıs 

1926’da çıkartılmıştır. 885 Sayılı Kanun ile göçebe olarak yaşayan aile ve aşiretleri, 

sağlık koşulları ve geçim sıkıntısı yaşayan köyleri veya aileleri, sınır bölgelerinde 

casusluklarından şüphe edilenleri, dağınık haldeki köy ve mezraları bir araya toplamak 



5 
 

adına iç bölgelere iskânları sağlanmıştır. Daha sonra nüfus yoğunluğu olan bölgelerdeki 

kişileri nüfusun az olduğu bölgelere iskân ettirmeyi de bu Kanun kapsamına alarak ileride 

geçim, sağlık gibi sıkıntılarla karşılaşılması önlenmeye çalışılmıştır. 

Yeni kurulmuş olan Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş bir devlet olmayı hedeflediğinden, 

göçebe hayat süren aile ve aşiretlerin durumu, çağdaş devlet olma ilkesi ile bağdaşmadığı 

anlaşılmıştır. Göçer vaziyetteki aile veya aşiretler, toplumsal sorun olmalarının yanında 

ülkenin ekonomisine de katkıları olmadığından, üretim, işgücü ve istihdam olarak 

ekonomiye kazandırılmaları gereken önemli bir unsur olarak görülmüştür. Bu amaçla, 

ülke içerisinde göçebe vaziyette bulunan grupların iskânı beklenmeden yapılmış ve 

mümkün olduğu ölçüde göçebe vaziyette yaşadıkları yerlere yakın alanların iskân sahası 

olarak seçilmesi sağlanmıştır. Yine büyük çoğunluğu hayvancılıkla geçinen bu gruplar, 

geçim durumları göz önünde tutularak merası olan yerlere yerleştirilmişlerdir (Sarı 2011). 

885 Sayılı Kanun ile Türkiye’de iskâna konu kişilerin uygun olan yerlerde iskânları 

sağlanırken, Türkiye dışından gelen muhacir ve mültecilerin de Anadolu’nun çeşitli 

bölgelerinde iskânları sağlanmıştır. Muş vilayetinde 1923-1936 yılları arasında 1.263 

hanede 6.050 göçmene 110.802 dekar arazi dağıtılmıştır (Çağlayan 2015). Bitlis ilindeki 

iskân çalışmalarında 3.962 göçmen nüfus iskân edilmiş ve 13.042 dekar arazi dağıtımı 

yapılmıştır (Çağlayan 2015). 

Arazi mülkiyet biçimleri açısından feodal ve yarı feodal ilişkilerin tasfiyesi, Cumhuriyet 

hükümetlerini uğraştıran bir diğer konu olmuştur. 1925 yılındaki Şeyh Sait İsyanı, 

1930’lu yıllarda Ağrı ve yöresinde görülen isyanlar, 1927’de 1.500 ailenin zorunlu olarak 

iskân edilmesine neden olmuş ve bu amaçla 1929 yılında doğu bölgesindeki büyük arazi 

sahiplerinden değerinin üstünde bedel ödenerek kamulaştırılan 20.000 dönüm arazinin 

11.000 dönümü arazisiz köylülere dağıtılmıştır (Erdost 2010). 1934 yılına kadar çeşitli 

kanunlara göre, çiftçi ve göçmenlere toplam olarak 6.787.234 dönüm arazi dağıtımı 

yapılmıştır. Dağıtılan arazilerin 4.482.567 dönümlük büyük bir çoğunluğu ise yerleri 

değiştirilenlere verilmiştir (Çevik 2017). 
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2.3 2510 Sayılı İskân Kanunu 

1934 yılında çıkarılmış olan 2510 sayılı İskân Kanunu, iskân konusunda çıkarılmış en 

önemli Kanun olarak görülmektedir. Anılan Kanun kapsamında göçmen kavramı ayrıntılı 

olarak tanımlanmış, söz konusu kavram ile Türkiye’ye yerleşmek amacıyla gelen Türk 

soyundan olup, tek başlarına veya ailesiyle birlikte ya da aşiretler olarak gelen Türk 

kültürüne bağlı göçebe veya yerleşik kişilerin göçmen olarak ifade edilmiştir.  

Anarşistler, casuslar, ülkeden sürgün edilmiş olanlar, göçebe olan Çingeneler ve Türk 

kültürüne sahip olmayan kişi ve aileler göçmen olarak kabul edilmemişlerdir. Adı geçen 

Kanun ile göçmenler ve bunların iskânlarının temel ilkelerini belirleyip Anadolu’ya Türk 

kültürüne sahip kişilerin yerleştirilmesini sağlayarak Türk nüfus ve kültürünü 

kuvvetlendirilmesi hedeflenmiştir. 

2510 Sayılı Kanun, Türkiye tabiiyetinde bulunan gezginci çingenelerin ve Türk kültürüne 

bağlı olmayan göçebelerin, Türk kültürüne sahip köylere dağıtılmasını ve 

yerleştirilmesinin gerekliliğini vurgulamıştır. Bunun yanında, casus olduklarından 

şüphelenenlerin, başka ülke uyruğunda olan gezginci çingenelerin ve Türk kültürüne 

bağlı olmayan göçebelerin, millî sınırlar dışına çıkarmaya hükümetin yetkili olduğu ifade 

edilmiştir (Sarı 2011). Kanun uygulaması kapsamında iskânı sağlanan ailelere, iskân 

edilmesi planlanan bölgelere ulaştıkları süreden itibaren üç ay içinde yerleşecekleri yapı 

ve yerler teslim edilip, toprak tevzi defterlerine kayıtları yapılarak tapularının verilmeleri 

sağlanmıştır. 

2510 sayılı İskân Kanununa göre iskân edilenlere sağlanacak arsa ve araziler aşağıda 

sıralanmıştır: 

 i) Devletin hüküm ve tasarrufundaki taşınmazlar,  

ii) Kamu hizmetinde kullanılmayan devlete ait özel mülkler,  

iii) İhtiyaç fazlası olduğu gerekçesiyle Hazine adına tescilleri yapılan orta mallar, 

iv) Belediyelere bedelsiz devredilip herhangi bir şekilde kullanılmayan ve Gecekondu 

Kanunu kapsamında kullanılmayacak yerler,  
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v) Göl ve nehirlerin kurutulması veya doldurulmasıyla kazanılan yerler,  

vi) Bataklıkların kurutulması sonucu kazanılan yerler,  

vii) Taşlık ve kayalık olan yerler ile tuzlu olması sebebiyle devlet eliyle ıslah ve imar 

edilen yerlerdir. 

2510 sayılı İskân Kanunu kapsamında, arazisi olmayan veya az arazisi olan köylülerin 

topraklandırılması çok fazla sağlanamamıştır. 1934-1938 yılları arasında 88.695 göçmen 

ve çiftçi ailesine toplam 2.999.825 dekar Hazine arazisi dağıtılmış ve bunlardan 

1.101.305 dekar arazinin tapu işlemleri tamamlanmıştır (Çevik 2017). 

1940-1944 tarihleri arasında, Maliye Bakanlığı tarafından kurulan gezici komisyonları 

tarafından yapılan çalışmalar ile 619 köyde, 197.000 nüfuslu 53.000 aileye toplam 

875.000 dekar Hazine arazisi dağıtılmıştır. 2510 sayılı İskân Kanunu hükümlerine göre, 

1949-1952 tarihleri arasında yapılan dağıtım çalışmalarıyla 98.037 dekar Hazine arazisi 

80.606 çiftçi ailesine dağıtılmıştır (Çevik 2017). 

2510 sayılı İskân Kanunu, yürürlükten kaldırıldığı 2006 yılına kadar hem iskân işlemleri, 

hem de topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerinin topraklandırılması çalışmalarında 

kullanılan önemli bir kanun olmuştur. 

2.4 5543 Sayılı İskân Kanunu 

İskân konusunda en son çıkartılan ve 19 Eylül 2006 yılında yürürlüğe giren 5543 sayılı 

İskân Kanunu olmuştur. 5543 Sayılı Kanunun amacı; Türkiye’ye yerleşmek amacıyla 

Türk soyundan olup, tek aile veya aile topluluğu olarak gelen Türk kültürüne bağlı göçebe 

veya göçmenlerin iskân edilmeleri, ayrıca yatırımlar kapsamında taşınmazların da 

kamulaştırma yapılanlar ile milli güvenlik sebebiyle iskâna tabi tutulanların iskânı ve 

iskân bölgelerinin fiziksel şartlarının iyileştirilmesini sağlamaktır.  

Devlet tarafından kamu yararı bulunduğu gerekçesiyle yapılan ve yapılacak olan baraj, 

havalimanı ve organize sanayi bölgeleri gibi kamu yatırımları sebebiyle yerleri 
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kamulaştırılanlar, tarih, tabiat ve doğa varlıklarının korunması amacıyla özel kanunlar ile 

yerleri kısmen kamulaştırılanlar veya yerlerini terk etmek zorunda kalan ailelerin 

iskânları da bu Kanun kapsamında gerçekleştirilmektedir. Ayrıca Kanun kapsamında bir 

aileye tarımsal iskân projesinde belirlenen miktarda tarım arazisi, işletme binası, konut, 

geçimini sağlayabilmesi için hayvan, araç-gereç, tezgâh ve krediler verilebilmektedir. 

Anılan Kanun kapsamında “Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü Ceylanpınar Tarım 

İşletmesi Müdürlüğüne ait arazi içinde, mahallinde göçer olarak adlandırılan ve nüfus 

kayıtlarına bağlı kalınarak 31.12.2003 tarihi itibariyle arazi içinde yaşadıkları ve 

hayvancılık dışında başka bir işle iştigal etmedikleri, Şanlıurfa Valisi’nin Başkanlığında 

oluşturulan Komisyon tarafından bireyleriyle birlikte tespit edilen aileler”, söz konusu 

Kanun hükümlerince hak sahibi sayıldılar.  

Kanunda, işletme içerisindeki göçer ailelerin iskânı için gereken kısımların ayrılarak 

bedel alınmaksızın hak sahiplerine verilmek üzere Hazine adına tescil edilen 141.793.751 

metrekare yüzölçümlü taşınmazın, Maliye Bakanlığınca kanun kapsamında 

değerlendirilmek üzere ilgili Bakanlığa tahsis edileceği belirtilmiştir. 
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3. SATIŞ KANUNLARINDA ARAZİ DAĞITIMI 

Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan Hazine adına tescilli tarım arazileri, çeşitli 

kanunlar ile mülkiyeti Hazineye kazandırılmış olup, kullanım amacı değişen tarım 

arazileri, orman kadastro komisyonlarınca orman dışına çıkartılan tarım arazilerinin atıl 

olarak durmalarını önlemek ve ekonomiye kazandırmak amacıyla çeşitli kanunlar ile 

satışları yapılmaktadır. 

Hazineye ait taşınmazlar; arazisiz çiftçileri arazi sahibi yapmak (veya topraklandırmak), 

orman köylülerinin desteklenmesi, daha önce kişilerin kullanımında olup, çeşitli kanunlar 

ile Hazineye geçen kısımların ekonomiye kazandırılması amacıyla satılabilmektedir. 

Belirtilen taşınmazlardan miktar fazlası olanlar, tapulama çalışmaları esnasında Hazine 

adına tescilleri yapılmıştır.   

3.1 2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında 

Kanun 

2924 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Kanun, 17 

Ekim 1983 tarihinde kabul edilmiş olup, yürürlüğe giriş tarihi 1 Ocak 1984 olmuştur. 

Kanun, 6292 Sayılı Kanunun kabulü ile yürürlükten kaldırılmıştır. 2924 Sayılı Kanunun 

amacı; yerleşim birimlerinin orman içinde kaldığı gerekçesiyle orman içi köylülerinin 

nakilleri, orman vasfını kaybetmiş olduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılmış 

veya çıkartılacak olan yerlerin değerlendirilerek orman köylülerinin kalkınmalarını 

sağlamaktır. 2924 Sayılı Kanun kapsamında orman olmadığı gerekçesiyle orman dışına 

çıkarılan bağ, bahçe, zeytinlik ve tarla gibi tarımsal arazilerin, kullanılmasını sağlayarak 

orman köylülerinin kalkınmaları amaçlanmıştır.   

2924 Sayılı Kanun, 6831 Sayılı Kanunun 22. maddesine göre orman kadastro 

komisyonları tarafından 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman sınırı dışına çıkarılan 

bilim ve fen açısından orman olarak değerlendirilmeyip tarımsal alanlara 

dönüştürülmesinde fayda olan sahalar ile köy, kasaba ve şehir yapılarının toplu olarak 
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bulunduğu alanları kapsamaktadır. Orman kadastro komisyonlarınca, 31 Aralık 1981 

tarihinden önce açılmış olduğu tespit edilen ve orman sınırı dışına çıkarılan 6831 sayılı 

Orman Kanunu kapsamında 2/a ve 2/b olan yerler, Orman Bakanlığı çalışmalarının 

sonucunda Hazine adına tescil edilmektedir. Belirtilen orman içi yerleşim alanları, Kanun 

hükümlerinin uygulanması şartıyla Orman Bakanlığı emrine geçmektedir. 

3.1.1 Orman içi köyler halkının nakil ve yerleştirilmesi 

Kanun kapsamında orman olmadığı gerekçesiyle orman dışına çıkartılarak orman içi 

köylerin yerleştirilmesi yapılacak alanlar Hazine adına tescil edilir. İlgili bakanlıklarca 

ise bölgenin iklimsel durumu ve toprak yapısına en uygun tarım arazisine dönüştürülerek 

ve yerleşim yeri olarak kullanılabilmesi için ıslah ve imar ve ihyası sağlanmıştır. 

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından ıslah, imar ve ihya edilen taşınmazlar, zemin 

kullanımı, verim ve yerleşim planı dikkate alınarak ifraz edilmektedir. İfraz edilen bu 

yerlere yerleştirme işlemleri 6831 sayılı Orman Kanunu ve 2510 sayılı İskân Kanunu 

hükümleri kapsamında yapılmıştır. 

3.1.2 Değerlendirme işlemleri 

2924 Sayılı Kanun kapsamında orman olmadığı gerekçesi ile orman sınırları dışına 

çıkarılan bağ, bahçe, tarla gibi tarım alanları ve üzerlerindeki yapılar, kullanım kadastrosu 

yapılmak suretiyle fiili zemine göre ifraz edilmektedir. Kullanım kadastrosu yapılan bu 

yerlerin satışı rayiç bedeller üzerinden yapılmaktadır. 

3402 sayılı Kadastro Kanununa göre, 2/b olduğu gerekçesiyle orman sınırları dışına 

çıkarılan yerlerin kadastro çalışmalarının öncelikli olarak yapılması esastır.  Mülkiyeti 

Hazineye ait olan yerlerde, fiili zemine göre ölçü sınırlandırması yapılarak kullanıcı 

tespitleri yapılmaktadır. Kadastro tutanağının beyanlar hanesine, taşınmazların 

kullanıcılarının kim olduğuna ilişkin belirtilme yer almaktadır. Anılan Kanun ile kişiler 

adına kullanıcı tespiti yapılabilmesi için çalışma yapılan orman köyü nüfusunda kayıtlı 
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olarak en az 5 yıldır ikamet etmesi gerekmektedir. Bu Kanun kapsamında, 1992-2001 

yılları arasında kullanım kadastrosu bitirilen 43.962 hektar 2/b parselinden, 6.700 

hektarlık 14.235 adet parsel orman köylüsüne satılmıştır (Karaca 2018). 

3.2 4070 Sayılı Hazineye Ait Tarım Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun 

Dünyadaki hızla nüfus artışının neden olduğu gıda ihtiyaçlarını karşılayabilmek için tarım 

arazileri büyük önem taşımaktadır. Bu kapsamda, Türkiye’de tarım arazilerinin kullanımı 

ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 16 Şubat 1995 yılında kabul edilmiş olan 4070 

Sayılı Kanun hazırlanmış ve 6292 Sayılı Kanunun kabul edilmesiyle birlikte yürürlükten 

kaldırılmıştır. 4070 Sayılı Kanun, yaşadığı köy ile sosyal ve ekonomik bağlarını 

kesmeyen Hazine parseli kullanıcısı, kiracısı ve hissedarlarına kullandığı, kiraladığı veya 

hissedarı olduğu taşınmazın satın alması için gerekli usul esasları düzenlemiştir. 

3.2.1 4070 sayılı Kanun kapsamında kalan taşınmazlar 

4070 Sayılı Kanun, tapu kütüğündeki cinsi tarım arazisi olan Hazine arazileri ile birlikte 

çalılık, taşlık gibi imar ve ihya ile tarım arazisine dönüştürülebilen taşınmazların 

satışlarını da kapsamaktadır. Kanun kapsamında satışı yapılacak taşınmazda konut, 

kümes gibi yapıların bulunması halinde asıl amacın tarımsal kullanım ve tarımsal arazi 

satışı olacağı için herhangi bir ifraza gerek olmaksınız tamamı satılabilir. Ancak tarımsal 

amaçlı olarak kullanılacak taşınmaz üzerinde fabrika, depo ticarethane gibi yapılar olması 

halinde ise, bu kısmın ifrazı yapıldıktan sonra kalan tarımsal alanda gerekli işlem 

yapılmaktadır. 

3.2.2 Kanun kapsamında kalmayan taşınmazlar 

Kadastroya tabi tutulmamış alanlar, kamu hizmetine tahsis edilmiş ve fiilen kullanılan 

taşınmazlar, kamu kurumlarına ait hazırlanan planlarında tarım dışı kullanım öngören 

alanlar, imar planı içinde ve mücavir alan içinde kalan taşınmazlar 4070 Sayılı Kanun 

kapsamında bulunmamaktadır. Ayrıca, kamu hizmetlerinde kullanılacak birbirine bitişik 
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sulanabilir arazide 600 dekar, kuru arazide 2.000 dekar olan yerler ve çeşitli kanunlar 

çerçevesinde bu Kanun kapsamına alınmaması gerektiği belirtilen yerlerde yine aynı 

kanun kapsamında bulunmamaktadır. 

3.2.3 Doğrudan satış 

4070 Sayılı Kanun kapsamında doğrudan satış yöntemi, yeterli arazisi olmayan Hazine 

parseli kullanıcıları ve kiracıları ile Hazine parseline hissedar olanlar bireylere 

uygulanmaktadır. Kanun kapsamında doğrudan satış işlemini gerçekleşmesi için tarım 

arazisi kullanıcısı, kiracısı ve hissedarlarının birikmiş borçlarının yüzde yirmi fazlasının 

ödenmesi gerekmektedir.  

 3.2.4 Kiracılara satış 

4070 Sayılı Kanun uyarınca hiç arazisi olmayan ve elindeki arazi varlığı yetersiz olması 

nedeni ile kendilerine Kanun kapsamında tarım arazisi kiraya verilen ve Kanunda 

belirtilen tarih itibariyle kiracı olarak görünen kişilere, rayiç bedel ile doğrudan satış 

yapılabilmektedir. Hiç arazisi olmayan ve elindeki arazi varlığı yetersiz olması nedeni ile 

Hazine parsellerinde kiracı olan çiftçi ailelerine doğrudan satışta, söz konusu 

taşınmazların kanunda belirtilen süre öncesi beş yıllık kullanım şartı aranmamaktadır. 

3.2.5 Hissedarlara satış 

4070 Sayılı Kanun kapsamında Hazineye ait tarım arazisinde hissedar olan kişiler 

hisselerini rayiç bedel ile satın alabileceklerdir. Hazineye ait hisseli tarım arazisinde 

kullanıcı olması durumunda satın alma önceliği hissedarlardadır. Hissedarların satın 

almaması durumunda kullanıcı ve kiracılara satılmaktadır. Hazine parselini birden fazla 

hissedar satın almak ister ise bu taşınmaz hisseleri oranında hissedarlara satılmaktadır. 

3.2.6 Tarımsal amaçlı kullananlara satış 

Kanun kapsamında tarımsal amaçlı kullanılan taşınmazların kullanıcılarına doğrudan 

satılabilmesi için Kanunda belirtilen 31.12.2002 tarihi itibarıyla beş yıl boyunca fiilen 
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kullanılması ve bu kullanımın Milli Emlak Müdürlükleri veya Mal Müdürlükleri 

tarafından tespit edilmiş olması gerekmektedir. Hazineye ait tarımsal amaçlı kullanılan 

taşınmazlar üzerinde birden fazla kullanıcı olması durumunda fiili kullanıma göre ifraz 

edildikten sonra satış işlemi gerçekleşmektedir. Ancak kullanıcılar kendi aralarında 

anlaşırlar ise, ifraz yapılmadan hisseli satış yapılabilmektedir. Ayrıca, taşınmazın 

kullanılmayan kısmı varsa ve bu kısmın müstakil olarak kullanılmasının Hazineye 

herhangi bir yararı olmadığı durumlarda, bu yer için satın alma talebi olması durumunda 

kullanılmayan kısmın satışı yapılabilmektedir. 

3.2.7 Mülga 766 sayılı Kanunun 37. maddesi gereğince tapuda adına şerh 

bulunanlara satış 

766 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 37. maddesi hükümlerine göre devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olan ve herhangi bir kamusal hizmette kullanılmayan 

taşınmazlardan imar ve ihya yolu ile emek ve para harcanarak oluşturulan taşınmazların 

Hazine adına tescilleri sağlanmakta olup, kullanıcıları adına tapu kütüğünün beyanlar 

hanesinde belirtmeleri yapılmaktadır. Anılan madde hükmü uyarınca belirtme yapılmış 

olan kişilerin Kanun kapsamında müracaat etmeleri durumunda taşınmazın satışı 

yapılabilmektedir. 

3.2.8 Öncelikli alım hakkı 

4070 Sayılı Kanun kapsamında 31.12.2002 tarihinden önce tarımsal amaçlı kullanılanlar, 

doğrudan satıştan yararlanamayanlar ve idarece bu kullanımı kayıt altına alınmış 

olanların müracaat etmeleri halinde ihale ile satışa çıkartılan tarım arazilerini öncelikli 

alma hakkına sahiptirler. Öncelikli alım hakkı kazanmış kişiler, satın almaları için 

belirtilen süre zarfında üzerlerine düşen yükümlülükleri yerine getirmezler ise ihalede 

kalan diğer istekliye mevzuata göre tebligat yapılarak işlemler tamamlanacaktır. İhalede 

satın almak için istekli bulunmaz ise, bundan sonraki ihalelerde öncelikli alım hakkı 

kullandırılmayacaktır. 4070 Sayılı Kanunun yürürlükte kaldığı süre boyunca Hazineye ait 

309.462,78 dekar 26.190 adet tarım arazisinin satışı yapılmıştır (Anonim 2014). 
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3.3 4072 Sayılı Hazine Adına Tescil Edilen Miktar Fazlalıklarının İlgililerine Devri 

Hakkında Kanun  

Hazinenin mülkiyetinden çıkan ya da özel kanunlar kapsamına alınmış olan yerler ile 

sınırlı ayni hak tesis edilen yerler hariç olmak üzere; 2913 sayılı Tapu Tahrir Kanunu ve 

766 sayılı Tapulama Kanunu gereğince miktar fazlası olarak değerlendirip Hazine adına 

tescil edilen yerler senetsizden tescil edilen kısımları dâhil Kadastro Kanununda belirtilen 

sulu arazide 40 dönüm, kuru arazide 100 dönüme kadar olan kısmı belgelendirilmek 

koşuluyla zilyedine veya mirasçılarına Harçlar Kanunu kapsamında hesaplanacak değer 

üzerinden devredilebilmektedir. 

Hazineye ait olup, çeşitli kanunlar ile çiftçi ailelerine dağıtılmış olan veya satılmış olan 

taşınmazlarda kadastro çalışmalarında tespit edilen miktar fazlası olan kısımlarının 

Hazineye ait olması gerektiği için tapu kütüğünde beyan olarak “... fazlası Hazineye 

aittir” şerhi konulmuştur. Daha sonra bu parsellerin miktar fazlası kısımları ayrı parsel 

numarası ile Hazine adına tapuya tescil edilmiştir. Üzerinde şerh bulunduğu için ayrı 

parsel numarası alarak hazine adına tescil edilen miktar fazlası olan bu taşınmazlarda 

4072 Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. 

3.3.1 4072 sayılı Kanun kapsamında devri yapılamayacak taşınmazlar 

Kamu hizmetlerine tahsis edilen ve fiilen kullanılmakta olan taşınmazlar, orman sayılan 

yerler, kıyı kenar çizgisine denizde 1.000 metre, gölde 300 metreden yakın olanlar ile 

diğer kanunlar çerçevesinde bu Kanun kapsamında devri yapılamayacağı belirtilen yerler, 

4072 Sayılı Kanun kapsamında devre konu edilememektedir. 

3.3.2 4072 sayılı Kanun kapsamında devredilebilecek taşınmaz miktarı 

Anılan Kanun kapsamında miktar fazlası olduğu için Hazine adına tescili yapılan 

taşınmazlardan, kullanıcıları tarafından talep ve devri istenen taşınmaz miktarı Kadastro 

Kanunun belirtilen tapulama bölgesindeki sulanabilir arazilerde 40, kuru arazide 100 
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dönüm olan miktar sınırlarını aşamayacaktır. Yirmi yılan beri aralıksız kullanılan ve 

geçmişe ait herhangi bir evrakı olmadan senetsizden zilyedi adına tescil edilen miktarlar 

da göz önünde tutulacaktır.  

Özel nitelikli olan 4072 Sayılı Kanun kapsamında devri isteyen kişinin taşınmazın 

istediği kısmını belirttiği ve taşınmazların devri sırasında ifrazı gerektiren bir durum 

olduğunda ifraz işleminin kısıtlamalara tabi olmaksızın yapılması sağlanır.  Bu Kanun bir 

anlamda tapulama sırasındaki haksızlığın giderilmesi amacını taşımaktadır. 

3.3.3 Kanunun uygulama şekli 

2613 Sayılı Kanun ve 766 Sayılı Kanun esnasında miktar fazlası olduğu gerekçesiyle 

kesinti yapılarak Hazine adına tescilleri sağlanan taşınmazlarda kadastro tutanağında 

kullanıcı olarak belirtilen kişiler veya yasal mirasçıları, söz konusu yasal düzenlemeden 

yararlanabilecekken, kesinti yapılan ana taşınmazı sonradan edinen kişiler ise bu 

Kanundan yararlanamayacaklardır. 

3.4 4706 Sayılı Hazineye Ait Taşınmaz Malların Değerlendirilmesi ve Katma Değer 

Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun  

Türkiye’de 2001 yılında yaşanan büyük ekonomik kriz ile birlikte ekonomik kaynak elde 

etmek amacıyla atıl vaziyette duran Hazine arazilerinin satılarak ekonomiye 

kazandırılabilmesi amacıyla 2001 yılında çıkartılmıştır. 4706 Sayılı Kanun çıkartılırken 

kullanıcıları bulunup da kadastrosu yapılmayan Hazine parsellerinin kadastro 

çalışmalarına öncelik verilmesi öngörülmüştür.  

Ekonomik kriz içinde olan Türkiye’de Hazineye ait gayrimenkullerin satılarak kısa süre 

içerisinde ekonomiye kazandırılması, anılan Kanunun asıl amacını teşkil etmektedir. 

Hazineye ait taşınmazlar daha önce Hazineye ait olan, çeşitli kanunlar ile dağıtılan veya 

satılan yerlerde kadastro çalışmaları esnasında miktar fazlası olarak tespit edilip Hazine 
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adına tescil edilenler, tapu maliklerine veya mirasçısına belirlenen rayiç bedel üzerinden 

doğrudan satılabilmektedir. 

Hazineye ait tarım arazilerinin satışında 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanunu” kapsamındaki taşınmazların satılmaları için belirtilen kısıtlamalara tabi olan 

taşınmazlar hissedarına doğrudan veya birden fazla hissedar olması halinde hissedarlar 

arasında pazarlık usulüyle satılabilmektedir. Hissedarların, satılacak olan taşınmazı 

almak istememesi ve muvafakati resmi olarak alındığı takdirde tek hissedara da satılması 

mümkün olmaktadır.  

Satışı yapılan hazine parsellerinin bedeli taksitle de ödenebilmektedir. Taksitle ödenmek 

istenmesi durumunda, satış bedelinin yüzde yirmisi resmi sürenin başlamasının ardından 

en geç üç ay içinde, kalan miktarı ise kanuni faiziyle beş yıl içerisinde ve on taksit ile 

ödenebilmektedir. 4070 Sayılı Kanuna göre yapılan satışlarda taksitle ödemesi yapılan ya 

da yapılacak olan bedele yasal faiz uygulanmaz. 

3.5 6292 Sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine 

Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait 

Tarın Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun  

6292 Sayılı Kanunun 26 Nisan 2012 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte 2924 Sayılı 

Kanun ve 4070 Sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır. 6292 Sayılı Kanun ile orman 

kadastro komisyonları tarafından orman sınırları dışına çıkartılan Hazine parsellerini ve 

Hazine mülkiyetinde olan tarım arazilerinin satışı ile orman köylülerinin kalkınmalarının 

desteklemesi hususlarını kapsamaktadır. Kanun 2/b açısından ise kullanıcılarına 

doğrudan satış, daha önce orman olduğu gerekçesiyle önceki tapuları iptal edilenlere daha 

sonra yapılan çalışmalar kapsamında yeniden tapu iadelerini ve proje alanlarını 

kapsamaktadır. 

6292 Sayılı Kanunun amacı; yerleşim birimlerinin orman içinde kaldığı gerekçesiyle 

orman içi köylülerinin nakilleri, orman vasfını kaybetmiş olduğu gerekçesiyle Hazine 
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adına orman sınırları dışına çıkarılmış veya çıkartılacak olan 2/a ve 2/b parsellerinin 

değerlendirilerek kullanıcılarına satışı yoluyla orman köylülerinin kalkınmalarını 

sağlamak, ayrıca Hazine mülkiyetindeki tarım arazilerinin satışlarını sağlayabilmek 

olarak tanımlanmıştır.  

6292 Sayılı Kanun, 6831 sayılı Orman Kanununun 2. maddesinin a ve b bendi uyarınca 

orman kadastro komisyonları tarafından 31 Aralık 1981 tarihinden önce orman sınırları 

dışına çıkarılan, bilim ve fen açısından orman olarak değerlendirilmeyip tarımsal alanlara 

dönüştürülmesinde fayda olan sahalar ile köy, kasaba ve şehir yapılarının bulunduğu 

alanları kapsamaktadır. Diğer bir ifade ile 31 Aralık 1981 yılından sonra işgal edilen veya 

bir şekilde orman içi açıklık ile oluşan araziler 2/a ve 2/b parseli olarak 

değerlendirilmemektedir.  

Anılan Kanunun 2/b maddesi hükmü ile orman olmadığı gerekçesiyle orman kadastro 

komisyonlarınca Hazine adına orman sınırları dışına çıkarılan ve bu yerlerdeki önceki 

tapuları iptal edilen kullanıcılara tapularının iadesini ve imar plansız yerlerde çarpık 

kentleşmeyi önlemeyi amaçlamaktadır. Kanunun asıl amacı; kullanıcısı bulunan 

taşınmazlarda hukuki zemin ile gerçek fiili zeminin uyumlu hale getirilmesi, yıllardan 

beri tapusuz kullanılan taşınmazların tapuya dönüştürülmesi, devlet ile kullanıcı arasında 

geçmişten beri süre gelen mülkiyet davalarının bitirilmesidir. Ayrıca, vatandaşın 

atasından kalan ve her türlü ihyasını sağladığı taşınmazlarının düşük bedellerle satın 

alması amaçlanmıştır. Orman vasfını yitirmiş araziler (2/a arazisi) olarak tespit edilip de 

imar ve ihyası devlet eliyle yapılacak olan yerler, Orman Genel Müdürlüğünün; 2/b 

alanları olarak tarımsal arazileri kapsayan yerler ise Maliye Bakanlığının tasarrufuna 

geçerek değerlendirilmeleri sağlanmaktadır.  

3.5.1 Hak sahibinin başvuru ve doğrudan satış  

Orman kadastro komisyonları tarafından orman vasfını kaybettiği için orman sınırları 

dışına çıkarılan 2/b alanlarında 31 Aralık 2011 tarihinden önce kullanım kadastrosu 

yapılarak kullanıcısı tespit edilen, güncelleme kadastrosuyla kullanıcıları güncellenen, 
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mahkeme kararlarıyla oluşturulan tapu kütüklerinde gerekli beyanlar bulunanlar, süresi 

içinde ve satış bedelini dava konusu etmeden kabul edenler hak sahibi sayılmaktadır.  

Hak sahiplerine doğrudan satılacak olan taşınmazların satış bedeli; “dört yüz metrekareye 

kadar olan kısmı için rayiç bedelin yüzde ellisi, fazlası için rayiç bedelin yüzde yetmişi 

üzerinden hesaplanır. Birden fazla taşınmazda hak sahibi olunması hâlinde yüzde elli satış 

bedeli hesaplaması, hak sahibinin tercih edeceği sadece bir taşınmaz için uygulanır. Bir 

taşınmazdaki hak sahipliğinin devredilmesi hâlinde yüzde elli satış bedeli hesaplaması, 

taşınmazın sadece dört yüz metre karesi için ve hak sahiplerinin hisselerine oranlanarak 

uygulanır. Ancak tamamen ve münhasıran bilfiil tarımsal amaçlı olarak kullanılan ve 

üzerinde tarımsal amaçlı yapılar (mandıra, sera, ağıl, kümes gibi) ile sürekli ikamet 

amacıyla kullanılan konut hariç yapı bulunmayan yerler için satış bedeli, rayiç bedelin 

yüzde ellisi üzerinden hesaplanır, bu şekilde satılan taşınmazların sonradan farklı amaçla 

kullanılması hâlinde, taşınmazın satış tarihi itibariyle rayiç bedelinin yüzde yetmişi 

üzerinden hesaplanacak bedel esas alınarak aradaki fark kanuni faiziyle birlikte 

ecrimisilin tarih, tahakkuk ve tahsiline ilişkin hükümler uyarınca kayıt malikinden tahsil 

edilir.” şeklinde hüküm altına alınmıştır.  

Anılan Kanunun yürürlük tarihinden önce düzenlenmiş olan güncelleme listeler ile 

kullanım kadastrosu yapılarak Hazine adına tescili yapılan ve kullanıcıları belirlenmiş 

taşınmazlardaki satış işlemi 01.05.2010 tarihinden itibaren tespit edilen rayiç bedeller ile 

yapılmaktadır. Hazine parsellerinin hak sahiplerine satılması işlemi idare tarafından 

başvuru tarihinin bitmesinden sonra altı aylık süre zarfında sonuçlandırılır. Hak sahibi 

olduğu gerekçesiyle başvuru yapan, ancak bu Kanun kapsamından yararlanamayacak 

olan hak sahiplerine başvuru bedelleri faizsiz olarak iade edilmektedir. 

3.5.2 Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin işlemler  

Kanun kapsamında “Hazineye ait tarım arazilerinin 31.12.2011 tarihi itibarıyla en az üç 

yıldan beri tarımsal amaçla kiralayan, kira sözleşmesi halen devam eden kiracıları veya 

bu arazileri aynı süreyle tarımsal amaçla kullanan ve kullanımlarının halen devam ettiği 

idarece belirlenen kullanıcıları ya da paydaşlarından; bu Kanunun yürürlüğe girdiği 
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tarihten itibaren iki yıl içerisinde arazileri bedeli karşılığında doğrudan satın almak için 

idareye başvuran ve idarece bu maddede belirtilen şekilde tespit ve tebliğ edilen satış 

bedelini itiraz etmeksizin kabul edenler hak sahibi sayılır” şeklinde ifade edilmiştir. 

Anılan Kanun kapsamında satışa yapılamayacak yerler aşağıda sıralanmıştır: 

i) Kamu hizmetine tahsis edilmiş ve fiilen kullanılan taşınmazlar,  

ii) Kanun yürürlüğe girdiği tarihte geçerli olan ve kamu kurumlarına ait hazırlanan 

planlarda tarım dışı kullanım öngören alanlar,  

iii) İmar planı içinde ve mücavir alan içinde kalan alanlar,  

iv) Denizlere beş bin metre, göllere beş yüz metre mesafedeki koruma alanlarında olan 

yerler,  

v) Arazi toplulaştırması yapılacak yerler,  

vi) Özel kanunlarca değerlendirilmesi gereken yerler ile Maliye Bakanlığınca belirlenen 

tarım arazileri bu Kanun kapsamında satılamaz.  

Kadastroya tabi tutulmamış yerlerin satışı kadastro çalışmalarından sonra, tescil harici 

alanların satışı ise parsellerin kadastro müdürlüklerince yapılan idari yoldan tescil 

çalışmalarının bitirilmesinden sonra değerlendirilebilmektedir. Ayrıca 26.04.2012 

tarihinden sonra belediyeler tarafından mücavir alan sınırları dışına çıkarılan yerler de bu 

maddeye göre değerlendirilmektedir. 

766 sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 37. maddesi hükmüne göre devletin 

hüküm ve tasarrufundaki ve herhangi bir kamusal hizmette kullanılmayan taşınmazlardan 

imar ve ihya yolu ile emek ve para harcanarak oluşturulan taşınmazlar Hazine adına 

tescilleri sağlanmakta olup, bu kişiler adına tapu kütüğünün beyanlar hanesinde 

belirtmeleri yapılmaktadır. Bahsedilen belirtme yapılmış olan kişilerden talebi 

bulunanlar, dava açılmamış olanlar ile davaları devam edenler kullanıcılardan davasından 

vazgeçilenler kanun kapsamında süresi içerisinde müracaat etmeleri durumunda 

taşınmazın doğrudan satışı yapılmaktadır. 
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Hazineye ait satışı yapılacak olan parselin birden çok kullanıcısının olması durumunda 

5403 Sayılı Kanunda belirtilen bölünebilir büyüklüğün altına düşmeden ifraz edilerek, 

bölünebilir büyüklüğün altında kalması halinde ise ifraz edilmeden diğer hak sahiplerinin 

muvafakati ile satış talep eden kullanıcıya doğrudan satışı yapılabilmektedir. 

3402 sayılı Kadastro Kanununun Ek 4. maddesi kapsamında yapılan çalışmalar 

neticesinde 2017 yıl sonu itibariyle Maliye Bakanlığı envanterinde 724.466 adet 2/b 

taşınmazı bulunmaktadır. 6292 Sayılı Kanun kapsamında 2017 yılı sonu itibariyle 

1.984.940,667 dekarlık Hazineye ait 503.026 adet 2/b arazisinin satış işlemi yapılmıştır 

(Anonim2018). Aynı Kanun kapsamında Hazineye ait tarım arazilerinin satışında, 2017 

yılı sonu itibarıyla, toplam 383.755,945 dekar yüzölçümlü 38.557 adet taşınmazın 45.666 

hak sahibine satış işlemi gerçekleştirilmiştir (Anonim 2018). 
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4. TOPRAK REFORMU KANUNLARINA GÖRE ARAZİ DAĞITIMI 

Az gelişmiş ülkelerde İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra toplumun, sosyal ekonomik ve 

politik yapısını değiştirmek amacıyla toprak reformu kanunları çıkarılmıştır. Bu ülkeler 

tarım ve toprak reformunu, içinde bulundukları ekonomik ve sosyal gerilikten 

kurtulmanın ve siyasal iktidarda köklü bir değişikliğin en önemli aracı olarak 

görmüşlerdir (Aksoy 1984). 

Toprak reformu sorununu doğuran, arazi mülkiyeti düzenindeki dengesizliktir. Diğer bir 

ifade ile bir tarafta en bereketli arazi varlıları geniş mülkler halinde elinde tutan bir 

azınlığa karşılık milyonlarca arazisiz ortakçı, kiracı ve tarım işçisinin Gandi’nin 

deyimiyle “zorunlu ve sürekli bir oruca” mahkûm bir yaşam sürmesidir (Aksoy 1984). 

Dar anlamda toprak reformu, büyük arazilerin devlet eliyle parçalanarak arazisiz 

çiftçilere dağıtılabilmesi için devletin aldığı tedbirleri kapsar (Çevik 2017). Bazen devlet 

müdahalesi, insanla arazi arasındaki düzende köklü değişmelerin nispeten kısa zamanda 

yapılması şeklinde tecelli etmektedir. Bu gibi müdahalelere genellikle toprak reformu 

denilmektedir (Aktan 1965). 

Geniş anlamda toprak reformu, arazi ile onu işleyen insanlar arasındaki münasebetleri 

ıslah etmek gayesiyle devlet tarafından alınan her türlü tedbirleri ve yapılan icraatları 

içerisine alır. Büyük arazi mülklerinin kamulaştırılma sonucunda parçalanması ve 

arazinin bunları işleyenlere dağıtılması, tarım arazisi üzerinde veya yakınında oturmadan 

buna sahip olma imkânının ortadan kaldırılması, toprakların işleyene mal edilmesini 

teşvik ve kiracı-ortakçılığı bu kimseleri arazi sahibi yapmaya çalışarak azaltmak, devlet 

arazilerinin arazisiz veya yeterli arazisi olmayan çiftçilere dağıtılması, devlet arazisi veya 

yeniden ıslah suretiyle kanılan tarım arazisi üzerinde planlı yerleşmeler yapılması, küçük 

parçalara bölünmüş arazi mülklerinin toplulaştırılması, mevzuat çıkarmak suretiyle 

müessir büyüklükteki tarım işletmelerinin oluşturulması ve bunların idame ettirilmesi, 

ortakçılık ve kiracılık şartlarının ıslahı gibi konulardır (Aktan 1965). 
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Toprak reformlarının amacı tarımsal verimlilik ve geliri artırmak, tarım yapısını ekonomi 

prensiplerine ve adalet esaslarına uygun hale getirmek, tarımsal faaliyetlerden geçimlerini 

sağlayan insanların gelirleri ve refah durumlarını, çalışma ve yaşama şartlarının 

iyileştirmektir. Böylece tarımla uğraşan yeni istihdamlar yaratılarak düzenli çalışma ve 

işsizliğin azaltılması ve şehirlere göçün önüne geçilmesi hedeflenmektedir. 

4.1 4753 Sayılı Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu 

15 Haziran 1945 tarihinde yürürlüğe giren 4753 sayılı Kanunun amacı; tarım ile uğraşıp 

arazisi olmayan ya da yeterli tarım arazisi olmayan çiftçilerin ailelerinin geçimlerini 

sağlayabilmesi, tarımsal iş potansiyellerinin değerlendirilerek yeterli toprağa 

ulaşmalarını sağlamaktır. Anılan Kanun kapsamında kendisinin veya ailesinin yeterli 

tarım arazisi olmayıp 3 yıldan beri belli bir bölgede yerleşmiş ücretli veya elde edilen 

hasattan pay almak koşulu ile geçimlerini sağlayan kişiler Kanun müellifi olmaktadır. 

4753 Sayılı Kanunun ülke topraklarında işlenemeyen atıl vaziyette arazi kalmaması 

amacı ile kendisine arazi verilerek yada yeterli arazisi bulunanlara tarım yapabilmesi için 

gerekli sermaye, hayvan ve ekipman verilerek ülke ekonomisine dahil etmektir. Kanun 

kapsamında dağıtımı yapılacak araziler devletin hüküm ve tasarrufundaki araziler, kamu 

hizmetinde kullanılmayan hazinenin özel mülkleri, ihtiyaç fazlası olduğu Tarım 

Bakanlığınca tespit edilen orta malları, sahipsiz araziler, göl ve nehirlerin kurutulması 

veya doldurulmasıyla kazanılan yerler, bataklıkların kurutulması sonucu kazanılan yerler, 

bu Kanun hükümlerine göre kamulaştırılacak arazilerdir.  

Hiç tarım arazisi olmayan veya yeterli miktarda tarım arazisi olmayan çiftçilerden bu 

Kanun kapsamında topraklandırılmayı kabul edenlere dağıtılmak üzere mazbut ve 

mülhak vakıf arazilerinin tamamı,  il özel idarelerinin ve belediyelerin olup, kamusal 

hizmetlerde kullanılmayıp atıl vaziyette bulunan tarım arazileri, beş bin dönümü geçen 

gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerin fazlalık kısımları, kanunun yürürlüğe giriş tarihi 

itibariyle işlenmeyen araziler üzerindeki zirai yapı ve tesisler ile birlikte Tarım Bakanlığı 

tarafından kamulaştırılır. Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerin zirai işletmeyle ilgisi 
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olmayanlar ile bağ, bahçe, zeytinlik ve palamutluk gibi ağaçlıklar kamulaştırma dışında 

bırakılır. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 17. maddesine göre; “topraksız ve az topraklı olan 

ortakçılar, kiracılar veya tarım işçileri tarafından işlenmekte bulunan arazi, dağıtmaya 

esas tutulan miktarın kendi seçtiği yerde üç katı sahibine bırakılmak şartıyla çiftçi ve 

işçilere dağıtılmak üzere kamulaştırılabilir. Sahibine bırakılacak arazi 50 dönümden aşağı 

olamaz” hükmü amirdir. Kanunun 14. maddesine göre topraksız ve az topraklı çiftçilere, 

devlet arazisi ile kamulaştırılacak 5.000 dönümün üstündeki arazi dağıtılacak, 17. 

maddede belirtilen tarım arazisi olmayan veya yeterli miktarda tarım arazisi olmayan 

ortakçı ve kiracıların işledikleri araziler, araziyi işleyen çiftçilere verilecektir. Kanun 

kapsamında topraklandırmak için çiftçiye verilecek arazinin üç katı, arazi malikine 

bırakılmakta olup, bu miktar 50 dönümden az olmayacaktır. 

Kanunun 39. maddesinde ise; “Hiç arazisi olmayanlara, bölgelere ve tarım çeşitlerine 

göre bir çiftçi ailesinin geçinmesine ve aile fertlerinin iş kuvvetlerinin 

değerlendirilmesine yetecek genişlik, kuvvet ve çeşitte olmak üzere küçük arazi haddi 

içinde arazi verilir. Arazisi yeterli olmayanların arazi varlıkları, Kanunun hükümleri 

dairesinde yeter miktara çıkarılır. Verilecek arazinin imkân nispetinde bir yerde ve toplu 

olması gözetilir. Toplu bir şekilde bağ ve bahçe yapılmasında fayda görülen yerlerde hiç 

arazisi olmayanlara, arazisi yetmeyenlere ve arazisi yeter derecede olanlara kendi 

ihtiyaçlarını karşılamak ve en çok üç dönümü geçmemek üzere Hazine topraklarından 

ayrıca bağ ve bahçe yeri verilebilir” şeklinde hüküm altına alınmıştır. 

“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” çerçevesinde uygulama yapılan dağıtma işlerine, 

Devlete ait arazi ve kamulaştırılacak araziden başlanması kurala bağlanmıştır. Arazisi 

olmayan veya yeterli arazisi olmayan ailelere yetecek kadar toprak bulunmaması halinde 

gerçek kişiler ile özel hukuk tüzel kişilerin mülkiyetinde olan orta malları 

kamulaştırmaktadır. Orta arazi sınıfında olup sahibi tarafından işlenmeyen 2.000 

dekardan fazla olan arazinin fazlalık kısmı kamulaştırılabilmektedir. Kamulaştırma 

sonrası kalan orta araziyi sahibi istediği gibi işletebilmektedir. Mahalli imkân ve şartlara 
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uygun yeterli tesis ve donanım sahibi tarafından düzenli olarak bilfiil işletilen orta arazi 

kamulaştırılamaz. 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu ile gerçek kişilerin geniş bölgelerde 5.000 dönümü, dar 

bölgelerde 2.000 dönümü geçen arazileri kamulaştırılabilecek, ortakçı veya kiracı 

çalıştıranların topraklarının dörtte biri o bölgede tarımsal üretim yapmak için gerekli arazi 

oranı saptandıktan sonra 50 dönümün altında toprak kalmamak koşuluyla 

dağıtılabilecektir. Bunlar yapılırken, orta araziye dokunulmayacak ve kamulaştırılan 

arazide ortakçılığa izin verilmeyecektir (Balta 2002). 

Adı geçen Kanun öncelikle kullanılmayan Hazine arazilerinden, yeter arazisi olmayan ya 

da arazisiz çiftçiye dağıtılmasını öngörmüştür. Dağıtım çalışmaları kapsamında 

kamulaştırılma yapılarak dağıtımdan ziyade daha çok Hazineye ait arazilerin dağıtımı 

yapılmıştır. Kanun kapsamında göçmenler de dâhil olmak üzere toplam 350 bin civarında 

aileye yaklaşık 18 milyon dönüm toprak dağıtılmıştır (Çevik 2017). Kanun kapsamında 

1947-1972 yılları arasında 24.919.367 dönüm arazinin Hazine adına tespiti yapılmış ve 

22.313.646 dönümü yerli halka dağıtılmıştır (Taraklı 1976). “Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunu” kapsamında en yoğun arazi dağıtımı 1950-1960 yılları arasında yapılmış olup, 

dağıtımı yapılan 18.737.536 dönümlük arazinin %96,6’sı Hazine taşınmazı, %2,6’sı vakıf 

taşınmazı ve %0,5’i de özel taşınmazlardan oluşmuştur (Erdost 2010). 

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun uygulanmasıyla tarımsal yapı üzerinde, özellikle 

mülkiyet yapısı üzerinde önemli bir değişiklik yapılmadığını, kamulaştırma rakamları 

açıkça göstermektedir. Kanunun uygulandığı 28 yıllık süreçte 153.588 dönüm arazinin 

kamulaştırma işlemi yapılmıştır. Toplam kamulaştırılan arazi genişliğinin, Hazine adına 

tescili yapılan arazi varlığının sadece %0.62’si oldukça düşük düzeyde kaldığının 

vurgulanması gerekir. Toplam 153.588 dönüm kamulaştırılan araziden %35.32’sinin 

gerçek kişilerden % 52.65’i Vakıflardan ve % 12.03’ünün özel idare ve belediyelerden 

alınmıştır (Taraklı 1976). Bu Kanun ile 1947-1972 döneminde bütün yurtta olmak üzere 

1.423 köyde 13.149 göçmen aileye ortalama 60,34 dekar ve toplam olarak da 793.405 

dönüm arazi dağıtımı yapılmıştır (Aksoy 1984). 
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“Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” özel mülkiyette bulunan taşınmazlardan 

kamulaştırma yapılarak arazisiz veya yeterli (az) arazisi olmayan kişilere dağıtım yapmak 

yerine Hazine arazilerinden dağıtım yapılarak sorunun giderilmesine çalışılmıştır. Adı 

geçen Kanundan önceki kanunlar ile arazisiz veya az arazili kişilere Hazine arazilerinin 

dağıtımı yapılmıştır. Dolayısıyla Kanun çıkış amacından uzaklaşmış ve beklenilen 

sonuçları verememiştir. Kanun ilk kabul edildiği haliyle uygulanmış olsaydı Türkiye’de 

hem arazisiz veya az arazili çiftçi sorununu giderebilecek, hem de ilk ve en temel toprak 

reformu olacaktı.  

Çiftçiyi Topraklandırma Kanununun 17. maddesi ile kiracı ve ortakçılar tarafından 

işletilen 50 dekar üzeri taşınmazların kamulaştırılarak yeniden dağıtımlarının 

yapılabileceği belirtilmiştir. Böylece diğer yönleriyle ılımlı olan tasarıya radikal bir 

durum kazandırılmıştır (Keyder ve Pamuk 1985). Ancak, Kanunun arazi dağıtımına 

ilişkin olarak onu işleyen kiracı, ortakçılara verilmesi esasını ve büyük mülklerin 

sınırlandırılmasını öngören 17. madde hükmünün, 1950 yılında 5618 Sayılı Kanun ile 

kaldırılmasıyla reform özelliğini kaybetmiştir.  

4.2 1757 Sayılı Toprak ve Tarım Reformu  

1961 Anayasası’nda yer alan; “Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 

gerçekleştirmek ve topraksız olan veya yeterli toprağı bulunmayan çiftçilere toprak 

sağlamak amacıyla gereken tedbirleri alır” hükmünden hareketle, yapılan toprak reformu 

kapsamındaki ikinci düzenleme 1973 yılında yürürlüğe giren 1757 sayılı Toprak ve Tarım 

Reformu Kanunu olmuştur. 1757 Sayılı Kanun; arazi varlığının verimli olarak işletilmesi, 

üretimin artırılması, ürün değerinin artırılması, pazarlanması ve milli kalkınmaya hız 

verecek tarımsal yapının kurulması, hiç arazisi olmayan ya da yetersiz arazi varlığına 

sahip çiftçi ailelerinin yeter gelirli tarımsal aile işletmeleri haline dönüştürülebilmesi için 

topraklandırılmaları, araç ve gereçlerle donatılmaları, desteklenmeleri ve 

örgütlenmelerini sağlamak üzere yürürlüğe girmiştir. Ayrıca Kanun, tarımsal kiracılık ve 

ortakçılığın düzenlenmesi, arazi varlığının parçalanmasından dolayı ekonomik üretimi 

zorlaştıran arazilerin toplulaştırılması, sahip oldukları tarım arazilerinin çiftçi ailelerinin 

geçimini sağlayamayacak boyutlara düşmesini önlemeyi amaçlamaktadır. 
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1757 Sayılı Kanun açısından toprak ve tarım reformu, toprak üzerindeki mülkiyet 

dağılımının, tasarruf ve işletme şeklinin ve işletmelerle ilgili yapının verimlilik ve sosyal 

adalet ilkelerine uygun olarak düzenlenmesini sağlamak üzere tesis edilmiştir. Sosyal 

adaletin sağlanması yönüyle arazinin yeniden dağıtımı ve mülkiyet ilişkisinin yeniden 

düzenlenmesi öngörülmektedir. Kamulaştırmalarda Çiftçiyi Topraklandırma 

Kanunundan farklı olarak özel mülkiyette bulunan araziler ilk sırayı oluşturmaktadır. 

Verimlilik boyutunda ise arazinin özel niteliklerine ve bulunduğu yerin ekonomik ve 

doğal imkân ve koşullarına uygun biçimde işlenmesi veya işletilmesi, su ve toprak 

kaynaklarının korunarak, toprak verimliliğinin artırılması bakımından zorunlu ve olağan 

tedbirlerin alınması da anılan Kanunun amaçları arasında yer almaktadır. 

1757 Sayılı Kanun kapsamında; (i) kamulaştırılan arazi, (ii) devletin hüküm ve 

tasarrufunda olup kamu hizmetlerinde kullanılmayan arazi, (iii) Tapulama Kanununun 

38. maddesine istinaden Hazine adına tespit ve tescil edilen arazi, (iv) kamu hizmeti 

olarak kullanımı sona eren Hazineye ait arazi, (v) mahalli idarelerin kullanım ve 

yararlanmasına bırakılan veya tahsis edilen mera, yaylak ve kışlaklar, (vi) mülkiyeti 

Hazineye ait olup özel kanunlarla bedelsiz olarak belediyelere devredilen ve yapılan 

güncel imar planlarına istinaden ihtiyaç fazlası olan arazi parçaları, (vii) orman 

sayılmayan arazi, göllerin ve bataklıkların kurutulması veya doldurulması ile meydana 

gelen arazi, (viii) iskân kanunlarına göre başka bir iskân bölgesine karşılıksız 

yerleştirilenlerin ve terk ettikleri arazinin tamamı uygulayıcı kuruluşun emrine geçip 

topraksız çiftçiye dağıtılabileceği gibi kanun kapsamında diğer amaçlarda 

kullanılabilecek araziler arasında sayılmıştır. Arazi dağıtımında bu toprakların kimlere ve 

ne şartlar ile verileceği kanunda açıkça yer almaktadır. 

Dağıtılacak arazi miktarı “1971 yılı toptan eşya endeksine göre yılda on beş bin liralık 

tarımsal gelir sağlayacak şekilde belirlenmiştir. Tarımsal gelir, brüt gelirden işçilik ve 

arazi borç taksitleri hariç üretim için gerekli diğer masrafların çıkarılmasından sonra 

kalan miktardır” şeklinde hüküm altına alınmış olup, Kanun kapsamında beş kişiden fazla 

olan her aile bireyi için yüzde on oranında tarımsal gelir payı artırılacağı hükme 

bağlanmıştır. 
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Arazisiz veya az arazisi olan çiftçi ailelerine verilecek olan arazi miktarı, Kanunda 

belirtilen sulu arazi ve kuru arazi miktarlarını geçemez ve mümkün olduğunca toplu 

olarak verilmesini sağlamak esastır. Bu kapsamda dağıtılacak olan araziler, tarımsal ürün 

çeşitliliği, ekonomik getiri çeşitliliği sağlayacak şekilde tarım ve hayvancılık işletmeleri 

kurulabilecek düzeyde olması önemli olmaktadır. Bu esaslara göre yeter miktarda arazisi 

olmayan çiftçilere toplu olarak arazi verildiğinde, çiftçinin sahibi olduğu eski tarım 

arazileri uygulayıcı kuruluş emrine geçmektedir. Uygulayıcı kuruluş emrine geçen arazi 

varlığı kamulaştırılır ve borçlandırılan miktardan düşülmektedir. 

Çiftçi ailesinin ikamet bölgesinde dağıtılabilecek toprak kalmadığı durumlarda, yeter 

arazisi bulunmayan çiftçi ailelerinin istediği takdirde Kanun kapsamında başka uygulama 

bölgesinde tarımsal iskâna tabi tutulmaları mümkündür. Başka bölgeden arazi verilen 

çiftçi ailesinin göç ettiği yerde kalan taşınmazları uygulayıcı kuruma geçmektedir. Kanun 

kapsamında kendisine arazi verilen veya yeterli arazi bırakılanlar bu taşınmazları işlemek 

zorundadırlar. Kanunun öngördüğü şekilde işlenmeyen, terk edilen arazi varlığı, verilen 

krediler ve araç gereçler geri alınmaktadır. Kanun kapsamında sahibine bırakılan ve 

işlenmediği tespit edilen araziler ise kamulaştırılmaktadır.  

Türkiye’de arazi ilişkilerinin en bozuk olduğu, feodal ilişkilerin ise en yoğun olduğu kent 

Urfa ili olmuştur. Toprak reformu uygulamasından önce Urfa’daki tarımsal yapı son 

derecede adaletsiz bir görünüme sahiptir. Kentte 1970 tarım sayımı sonuçlarına göre 5 

hektardan küçük işletmeler toplam işletmelerin %61’ini oluşturdukları halde, arazi 

varlığının sadece %6’sı işlenmekte, buna karşılık 50 hektardan büyük işletmeler toplam 

işletmelerin %5’ini oluşturmakta ancak arazi varlığının %60’ını işletmektedir. Kişi veya 

aşiretlere ait köy sayısı 123’e ulaşmakta, arazisiz ailelerin sayısı da 30.000’i aşmaktadır. 

Ancak Urfa’da 16 Mart ile 17 Nisan 1974 tarihleri arasında arazi talebinde bulunan 

ailelerin sayısı 70.100’dür (Tekelioğlu 2010). Ayrıca Reform çalışmaları sayesinde Urfa, 

Türkiye’de tapulama çalışmaları tamamlanan ilk ve tek il olma özelliğine sahiptir. 

Tapulama çalışmaları ile Şanlıurfa ilinde Hazine adına tescili sağlanan arazi miktarı ise 

1.166.677 dönüm olmuştur (Anonim 2016). 
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Bölgesel uygulamayı öngören 1757 Sayılı Kanunun uygulandığı bölge olan Şanlıurfa 

ilinde 1.690.105 dekar arazi özel kişilerden kamulaştırılma yoluyla elde edilmiş, ancak 

237.897 dekarı dağıtılabilmiştir. Uygulayıcı kuruluşun tasarrufuna geçen ve dağıtılmayan 

arazilerde ilginç bir uygulamayla çoğunlukla eski sahiplerine kiralanmıştır (Aksoy 1984). 

Dağıtımı yapılabilen arazi miktarı olan 237.897 dekar, 47 köye, 1.518 aileye dağıtılmış 

ve aile başına verilen ortalama arazi genişliği yaklaşık olarak 189,5 dekar olmuştur. Bu 

miktar Çiftçiyi Topraklandırma Kanununda 51,5 dekar olarak kalmıştır (Tekelioğlu 

2010). Kanun yürürlükte olduğu dönemde Urfa ilinde bölgesel olarak uygulanmıştır. 

Ayrıntılı bir biçimde 237 maddeden oluşan ve sadece 3 yıl yürürlükte kalan 1757 Sayılı 

Kanun, Anayasa Mahkemesi tarafından 1976 yılında iptal edilmiştir.  

4.3 3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu 

Kanunu 

4753 Sayılı Kanun ile kabul edilmiş olan “Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu” ile 

Cumhuriyet sonrası arazisiz ve az arazili çiftçilerin topraklandırılması için çalışmalar 

başlatılmıştır. Bu Kanunu, 1973 yılında yürürlüğe giren 1757 Sayılı “Toprak ve Tarım 

Reformu Kanunu” izlemektedir. Daha sonra 1757 Sayılı Kanunun da çeşitli nedenlerle 

yürürlükten kaldırılmasını müteakip 1984 yılında 3083 Sayılı “Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu” çıkarılmış ve halen çiftçilerin 

topraklandırılması bu Kanun kapsamında yürütülmektedir (Anonim 2017). 

4753 Sayılı Kanun ve 1757 Sayılı Kanun, ilk kabul edildikleri halleriyle arazisiz ve yeterli 

arazi varlığına sahip olmayan, çiftçiler ve tarım işçilerinin topraklandırılabilmesi adına 

kapsamlı olarak kamulaştırma işlemleri yapılmasını içeren toprak reformunu esas 

almışlardır. 3083 Sayılı Kanun ise tarımın bünyesindeki temel aksaklıkları gidermeye 

yönelik tedbirleri almak, teknolojik gelişme ve iktisadi verimliliği artırmayı hedefleyen, 

çiftçi gelirlerinin yükseltilmesini amaçlayan “tarım reformu” kavramını da kapsamaktadır 

(Anonim 2016). 

Tarım Reformu Genel Müdürlüğü, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu uyarınca, Bakanlar Kurulu Kararı ile 
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uygulama alanı ilan edilen yerlerde, 3083 Sayılı Kanunda belirtilen hükümler 

çerçevesinde faaliyetlerini sürdürmektedir. Bu hükümleri iki temel bölümde 

değerlendirmek mümkündür. Birinci bölümde kamulaştırma, arazi dağıtımı, arazi 

toplulaştırması, arazi kiralaması gibi mülkiyetle ilgili düzenlemeler, ikinci bölümde ise 

toprağın verimli şekilde işletilmesi, işletilmesinin korunması, tarımsal üretimin 

artırılması, tarımda istihdam imkânlarının geliştirilmesi, çiftçilerin desteklenmesi ve 

eğitilmesi, yerleşim yerlerinin düzenlenmesi gibi iktisadi verimlilik ilkeleri yer 

almaktadır (Anonim 2016).  

3083 Sayılı Kanun kapsamında yeter arazisi olmayan veya arazisiz çiftçilere arazi 

edindirilmesi adı altında kamulaştırma çalışmaları yapmak, ekonomik üretim açısından 

verimli olmayacak kadar parçalanmış toprakları toplulaştırılarak her açıdan verimli hale 

getirmek, arazisiz bireylerin topraklandırılması sonucu sahibine bırakılacak arazi 

parsellerinin belirlenmesi yapılmaktadır. Ancak Kanun kapsamında kamulaştırma 

olmasına rağmen kamulaştırma işlemi yapılmamıştır. 

Anılan Kanunda kamulaştırma ile ilgili olarak, toplulaştırma yapılan bölgelerde, gerçek 

ve tüzel kişilerin mülkiyetinde bulunan bağ, bahçe ve ağaçlık arazi ile örnek işletmeler 

hariç tutularak bakanlıkça belirlenen dağıtım normunun on katını aşan miktarın üstündeki 

taşınmazların üzerindeki yapı ve tesislerin bedeli peşin ödenmek koşulu ile 

kamulaştırılabileceği, kamulaştırma neticesinde dağıtım normu içinde kalan kısımların 

kendilerine bırakılabileceği ve ayrıca milli güvenlik gerekçesi ile uygulama alanlarındaki 

arazi ve gayrimenkullerin tamamının kamulaştırılabileceği öngörülmektedir. 

Kanun kapsamında taşınmazların geriye doğru 4 yılı esas alınarak gelir miktarı 

hesaplanmaktadır. Kanuna göre dağıtılacak olan arazi, geliri 1984 yılı toptan eşya 

fiyatları endeksine göre yıllık tarımsal işletme geliri bir milyon liradan aşağı olmayacak 

şekilde ayarlanmaktadır. Sahibine bırakılacak arazilerde sahibinin geçimini sağlayacağı 

şekilde sulu ve kuru tarım yapılan arazilerin durumuna göre gerekli hesaplamalar ile 

bırakılması gereken alan tespit edilecektir. Kamulaştırma işlemi yapılacak olan taşınmaz 

varlığının kamulaştırılmasında devlet eliyle sulanan arazilerin cinsi sulu arazi olarak esas 
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alınacak ve bu nitelik esas alınarak rayiç bedellerin tespiti işlemi ise, bedel tespit 

komisyonları tarafından tespit edilip ilgili kişilerin banka hesabına yatırılacaktır.  

Kanun kapsamında arazi seçilirken arazi sahiplerinin istediği yerden, kolay ulaşım imkanı 

olan ve mümkünse toplu olarak verilmesi esastır. Kamulaştırılacak taşınmaz, müşterek 

mülkiyetli ise kamulaştırılacak hisse için ifraz krokisi müşterek mülkiyet esaslarına göre 

hazırlanarak kişilere bildirilir ve tapu müdürlüğüne tescil için gönderilmektedir. 

Arazi dağıtım projesi ile tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının önlenmesi, tarım 

arazilerinin korunması ve geliştirilmesi, yeterli arazisi bulunmayan ve arazisiz çiftçilerin 

tarım işletmeleri kurabilmeleri için devletin mülkiyetinde bulunan arazi varlıkları ile 

topraklandırmaları, çiftçilerin desteklenmeleri, eğitilmeleri ve bilgilendirilmesinin 

arttırılması hedeflenmektedir. Ayrıca devam eden arazi dağıtım çalışmalarının 

tamamlanması ve devlete ait Hazine arazilerinin bulunduğu bölgelerde de az arazili ve 

arazisiz çiftçi ailelerinin yeter topraklı hale getirilmesi hedefler arasında yer almaktadır 

(Anonim 2017). 

Kanun kapsamında arazisiz veya yeter miktarda arazisi olmayan çiftçi ailelerinin 

geçimlerini sağlayabilecekleri miktarda topraklandırılmalarını sağlayarak, kırsal alandan 

kente kontrolsüz göçü önlemek ve kendi bölgelerinde istihdam edilmeleri sağlanarak 

ekonomiye katkı sağlamaları hedeflenmektedir (Anonim 2017). 

Türkiye’nin toprak reformu sürecinin son yasal düzenleme 3083 sayılı Sulama 

Alanlarında Tarım Reformu Uygulamasına Dair Kanun olmuştur. 1984 yılında yürürlüğe 

giren 3083 Sayılı Kanunda toprak reformunun temel ilkeleri genel başlıklar halinde ve 

kanunun diğer konuları ile kavram karışıklığı içinde düzenlenmiş olup, Kanunun 

uygulamasında ortaya çıkan eksiklikler daha sonra yönetmelik ve talimatnameler ile 

giderilmeye çalışılmıştır (Gün 2003). Tarım Reformu Genel Müdürlüğü verilerine göre 

3083 Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren geçen sürede özel mülkiyetten 

toprak reformu amacıyla bir kamulaştırma ve dağıtım işlemi yapılmamıştır. Kanunun 

uygulandığı alanlar daha çok arazi toplulaştırması ve 1757 Sayılı Kanun ile 

kamulaştırılan arazilerin eski sahiplerine geri verilmesi ile Hazine topraklarının 
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dağıtılması çalışmaları olmuştur. Kanunun geçici 1. maddesine göre 1757 Sayılı Kanun 

ile arazileri kamulaştırılanların altı ay içinde başvurmaları durumunda, kanunun sahibine 

bırakılacak araziye ilişkin kurallarının uygulanacağı öngörülmüştür. 3083 Sayılı Kanunda 

sahibine bırakılacak arazi genişliği normu 1757 Sayılı Kanuna göre yüksek tutulduğu 

için, böylece kamulaştırılan arazilerin eski sahiplerince geri alınabilmesi olanağı 

doğmuştur. 1757 Sayılı Kanun ile kamulaştırılan 1.690.105 dekar arazinin 950.226 

dekarlık bölümü eski sahiplerine geri verilmiştir (Gün 2003). Halen yürürlükte olan 3083 

Sayılı Kanunun uygulaması ile 1757 Sayılı Kanun ile kamulaştırılan ve dağıtılamayan 

arazilerin yeniden eski sahiplerine iade edilmesini sağlamanın, söz konusu kanunun 

çıkarılışının temel amacı olduğu vurgulanmaktadır (Aksoy 1994).    

4.3.1 Kanun kapsamında arazi dağıtım çalışmaları 

Kanunun uygulayıcısı olan Tarım Reformu Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre kanun 

kapsamında yapılan çalışmalar ile 2002 yılına kadar 115 köyde 5.555 çiftçi ailesine 

39.289 hektarlık Hazine arazisi dağıtılmıştır. Aynı Kanun kapsamında yapılan çalışmalar 

ile 2014 yılı sonuna kadar ise 180 köyde 14.159 çiftçi ailesine 93.519 hektar tarım arazi 

dağıtılmıştır. Kanun kapsamında 39 köyde toplam 3.392 hektar Hazineye ait tarım 

arazisinin dağıtım çalışmalarına devam edilmektedir. 

1987-2002 döneminde Urfa iline bağlı 94 köyde 234.000 dekar arazi 3.328 çiftçi ailesine 

dağıtılmış, 2003-2014 yılı sonuna kadar 101 köyde 2.709 bin dekar arazi 4.304 çiftçi 

ailesine dağıtılmıştır. 2015 yılında Şanlıurfa ilinde 79.000 dekar arazide dağıtım 

çalışmaları devam etmektedir (Anonim 2017). 

4.4 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

5403 Sayılı Kanunun amacı, toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin 

sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin 

belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal 

arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını 

sağlayacak usul ve esasları belirlemektir. 
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Anılan Kanunun usul ve esasları incelendiğinde, arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel 

esaslara uygun olarak sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin 

asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım 

planlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve 

çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış 

kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki 

ve sorumlulukların düzenlendiği tespit edilmiştir. 

5403 Sayılı Kanunun çıkarılış amacı, çiftçi ailesinin geçimini sağlayabileceği asgari arazi 

büyüklüklerinin belirlenmesinin sağlanmasıdır. Tarım Bakanlığı tarafından her köy için 

ayrı ayrı asgari arazi büyüklükleri saptanmıştır. Nitekim kanun kapsamında çiftçi 

ailesinin asgari geçimini sağlayabilmesi adına taşınmaz alım satımları, parsellerin 

bölünebilme şartlarına daha ağır yaptırımlar getirilerek bu işlemlerin sonuçlandırılması 

için Tarım Bakanlığının taşra kuruluşlarından gerekli onayın alınması gerekmektedir. 

Kanuna göre tarım arazisi bulunmayan veya yetersiz olan çiftçilerin geçimlerini 

sağlayabilecekleri ve ekonomik getiri sağlayabilecek tarımsal işletme kurabilmeleri için 

Bakanlık, Hazine adına tahsisli olan yerleri belirlenen bedelin ödemesi koşulu ile 

dağıtabilecek ve Kanun lafzında; “Bakanlık gerekli hâllerde asgari tarımsal arazi 

büyüklüğünün altındaki tarımsal arazileri toplulaştırabilir veya bu Kanun kapsamında 

değerlendirmek üzere kamulaştırabilir. Toplulaştırma uygulamalarında, tahsisli araziler 

asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki araziler ile birleştirilerek asgari büyüklükte 

yeni tarımsal araziler oluşturulabilir. Bu suretle oluşturulan araziler öncelikle 

toplulaştırma veya kamulaştırma konusu olan arazi maliklerine, bu kişiler satın almadığı 

takdirde, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğünde tarım arazisi bulunmayan yöre 

çiftçilerine rayiç bedeli üzerinden Bakanlığın talebi üzerine Maliye Bakanlığınca ilgili 

mevzuatına göre doğrudan satılabilir” hükmü yer almıştır.  

Çiftçileri topraklandırma çalışmalarında dağıtılacak arazi büyüklüğünde esas alınan 

norm, beş kişilik bir çiftçi ailesinin geçimini sağlayacak arazi büyüklüğüdür. Bu miktar 

her köy ya da kasaba için kuru tarım arazileri ve sulu tarım arazileri olarak ayrı ayrı 

saptanmaktadır. Tarım Reformu Genel Müdürlüğünce yürütülen dağıtım çalışmalarında 
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normlar 29 ile 252 dekar arasında değişmektedir. Arazi dağıtımında esas olan yeter gelir 

sağlayacak büyüklüğün tespit edilmesi olup, bu yolla kırsal alanda yaşayabilir 

işletmelerin oluşturulması mümkün olabilecektir. Verimli arazi varlığının amaç dışı 

kullanımının önlenmesi, belirli bir büyüklüğün altında kalan arazilerin bölünmesinin 

önlenmesi ve özellikle mirasta mevcut olan tarımsal işletmenin hak sahipleri arasında 

bölünmesi, yeter gelirli işletme büyüklüğünün tespiti ve mirasın yeter gelir vermemesi ve 

varis sayısının birden fazla olması halinde ehil mirasçının tespiti, arazinin değerleme 

işleminin yapılması ve arazinin aile şirketi, kooperatif veya şirket gibi işletme türleri ile 

etkin ve verimli olarak işlenmesinin sağlanması gibi konularda çalışma yapılmasına 

gereksinim olduğu görülmektedir. Belirtilen konuların tamamı gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi bölümlerinin ilgi alanına girmektedir. Bu alanda özellikle arazi yönetimi ve 

politikası kapsamındaki çalışmalara ağırlık verilmesi ve mümkün olduğu ölçüde saha 

çalışmalarına dayalı olarak yasal ve kurumsal düzenleme yapılması yoluna gidilmesi ve  

katılımcılığın sağlanması, başarılı model geliştirme ve uygulama yapma yönlerinden 

zorunlu görülmektedir.     
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5. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Hazine taşınmazları, iskân, çiftçiyi topraklandırma, toprak reformu gibi amaçlarla 

muhacirlere, göçerlere, yeterli arazisi olmayan veya arazisiz köylülere dağıtımları 1923-

2018 yılları arasında çeşitli kanunlar ile yapılmıştır. Cumhuriyet öncesi dönemde, 

mülkiyeti devlete ait olmakla birlikte kullanımının babadan oğula geçtiği ve arazinin 

aralıksız işlenmesini sağlayan köylünün, kullandığı toprağın sahibi olması 

hedeflenmiştir. Arazi mülkiyeti konusunda yapılan araştırmalar Cumhuriyet’in kuruluşu 

esnasında ve sonrasında da ciddi bir topraksızlık sorunu olduğunu göstermektedir.  

Toprak reformu ile kırsaldaki işsizliği çözmek, şehre göçü azaltmak ve yeni kurulmuş 

olan Devlete karşı isyan çıkarılmasını engellemeye çalışılmıştır. 

Çalışmanın birinci bölümünde Atatürk döneminde yapılan iskan çalışmaları ele alınmış, 

bu dönemde iskân politikasının başlıca hedefinin Türk kültürünü kuvvetlendirmek, 

olduğu ve ekonomik, siyasal ve askeri bakımdan memlekette nüfusun dağılış şeklini 

değiştirmeye çalışıldığı için, hiç arazisi olmayan veya yeter miktarda arazi varlığına sahip  

olmayan çiftçi aileleri, yaşama şartları iyi olmayan köyleri daha iyi yerlere taşımak, 

kültürel, siyasal ve askeri bakımdan da bazı yerleri boşaltma uygulamaları yapılmış 

olduğu görülmektedir (Sarı 2011). Dönemin ilk İskan Kanunu 885 Sayılı Kanun 

olmuştur. 885 Sayılı Kanun ile Türkiye’deki iskâna uygun kişilerin iskâna müsait olan 

yerlerde iskânları sağlanırken, Türkiye dışından gelen muhacir ve mültecilerin de 

Anadolu’nun çeşitli bölgelerinde iskânları sağlanmıştır. Yine Atatürk döneminde 

çıkarılan 2510 sayılı İskân Kanunu ise göçmenler ve bunların iskânlarının temel ilkelerini 

belirleyip Anadolu’ya Türk kültürüne sahip kişilerin yerleştirilmesini sağlayarak Türk 

nüfus ve kültürünü kuvvetlendirmeyi hedeflenmiştir. Konu hakkında çıkarılan bir diğer 

yasal düzenleme ise 5543 sayılı İskan Kanunu olup, bu Kanunun amacı; Türkiye’ye 

yerleşmek amacıyla Türk soyundan olup tek aile olarak veya aile toplulukları olarak gelen 

Türk kültürüne bağlı göçebe veya göçmenlerin iskân edilmeleri, ayrıca yatırımlar 

kapsamında taşınmazların da kamulaştırma yapılanlar ile milli güvenlik sebebiyle iskâna 

tabi tutulanların iskânı ve iskân bölgelerinin fiziksel şartlarının iyileştirilmesini sağlamak 

olarak tespit edilmiş ve buna göre uygulama yapılmıştır.   
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Devletin hüküm ve tasarrufu altında olan ve Hazine adına tescilli olan tarım arazileri, 

çeşitli kanunlar ile mülkiyeti Hazineye kazandırılmış olup, tarım arazileri, orman dışına 

çıkartılan tarım arazilerinin atıl olarak durmalarını önlemek ve ekonomiye kazandırılması 

amacıyla çeşitli kanunlar ile satışları yapılmış ve satışı düzenleyen mevzuat bu bölümde 

ele alınmıştır. Bu kapsamda 2924 Sayılı Kanun ile yerleşim birimlerinin orman içinde 

kaldığı gerekçesiyle orman içi köylülerinin nakilleri, orman vasfını kaybetmiş olduğu 

gerekçesiyle orman sınırları dışına çıkarılmış veya çıkartılacak olan yerlerin 

değerlendirilerek orman köylülerinin kalkınmaları sağlanmış, 4070 Sayılı Kanun ile de 

yaşadığı köy ile sosyal ve ekonomik bağlarını kesmeyen Hazine parseli kullanıcısı, 

kiracısı ve hissedarlarına kullandığı, kiraladığı veya hissedarı olduğu taşınmazı satın 

alması için gerekli usul esasları düzenlenmiştir. Bir diğer düzenlemede 4072 Sayılı Kanun 

ile miktar fazlası olduğu gerekçesiyle kesinti yapılarak Hazine adına tescilleri sağlanan 

taşınmazlarda kadastro tutanağında kullanıcı olarak belirtilen kişiler veya yasal 

mirasçıların yararlanması sağlanmıştır. 4706 Sayılı Kanun ile ekonomik krizle mücadele 

çerçevesinde Hazineye ait gayrimenkullerin satılarak kısa süre içerisinde ekonomiye 

kazandırılmasının sağlanması için daha önce Hazineye ait olan, çeşitli kanunlar ile 

dağıtılan veya satılan yerlerde kadastro çalışmaları esnasında miktar fazlası olarak tespit 

edilip hazine adına tescil edilen taşınmazlardaki fazlalıklar, tapu maliklerine veya 

mirasçısına belirlenen rayiç bedel üzerinden doğrudan satılabilmektedir. Son olarak ise 

6292 Sayılı Kanun uygulamaları değerlendirilmiştir. 

Toprak reformu kanunlarında arazi dağıtımı incelenmiş olup, toprak reformu kavramı ile 

amacı ele alınmıştır. Bu kapsamda öncelikle 4753 Sayılı Kanun ele alınmış, 

kullanılmayan Hazine arazilerinin yeterli miktarda arazi varlığına sahip olmayan ya da 

arazisiz çiftçiye dağıtılması planlanmış, ancak kamulaştırılma yöntemi yerine Hazineye 

ait toprakların dağıtımı yapıldığından Kanunun çıkış amacından uzaklaşarak beklenilen 

sonuçları alınamamıştır. 1757 Sayılı Kanun ile tarımsal kiracılık ve ortakçılığın 

düzenlenmesi, arazi varlığının parçalanmasından dolayı ekonomik üretimi zorlaştıran 

arazilerin birleştirilmesi gerekiyorsa, toplulaştırılması, sahip oldukları tarım arazilerinin 

çiftçi ailelerinin geçimini sağlayamayacak ve ailenin tarımsal potansiyelini 

kullanamayacağı kadar parçalanmasını ve küçülmesini önlemeyi amaçlanmış ve Urfa 

ilinde bölgesel olarak uygulanmıştır. 3083 Sayılı Kanun kapsamında ise yeterli miktarda 
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arazisi olmayan veya arazisiz çiftçilerin topraklandırılması için kamulaştırma çalışmaları 

yapmak, parçalanmış tarım arazilerini toplulaştırılarak her açıdan verimli hale getirmek 

ile köy yerleşim ve gelişim bölgelerinin belirlenmesi işlemi yapılmıştır. Ancak Kanun 

kapsamında kamulaştırma olmasına rağmen kamulaştırma yapılmamış, 1757 Sayılı 

Kanunla kamulaştırılan ve dağıtılamayan arazilerin yeniden eski sahiplerine iade 

edilmesini sağlamak kanunun çıkarılışının temel amacı olduğu tespit edilmiştir. 5403 

Sayılı Kanun kapsamında öncelikle çiftçi bir ailenin geçimini sağlayabileceği asgari arazi 

büyüklüklerinin belirlenmesinin sağlanmış, Tarım Bakanlığı tarafından her köyde ayrı 

ayrı söz konusu arazi büyüklükleri tespit edilmiştir. Nitekim anılan kanun kapsamında 

çiftçi ailesinin asgari geçimini sağlayabilmesi adına taşınmaz alım satımları, parsellerin 

bölünebilme şartlarına daha ağır yaptırımlar getirilerek bu işlemlerin sonuçlandırılması 

için Tarım Bakanlığı taşra teşkilatından gerekli onayın alınması gerektiği düzenlenmiştir. 

Tarım arazilerinin verimliliğinin artırılması, çiftçiliğin özendirilmesi, tarımsal üretim için 

gerekli asgari arazi büyüklüğünün tespiti ve parçalanmasının önüne geçilmesi için 

Cumhuriyet döneminde uygulanan tarımsal politikaların temel hedefi olmuştur. Bu 

hedefin gerçekleştirilmesi çeşitli yasal düzenlemeler yapılmış, ancak bazı hususlarda 

zaman içinde başarı kazanıldığı halde, bazı konuların hala sorun olarak kalmaya devam 

ettiği görülmüştür. Örneğin, bölünemez asgari arazi miktarı belirlenmiş ve uygulamaya 

başlanılmış iken, tarımsal politikalarda zaman zaman yapılan hatalarla çiftçilerin 

mesleklerini bırakmalarına ve şehre göç etmelerine neden olmuştur. Başka bir örnek 

toplulaştırma çalışmaları gerekli iken, yapılan toplulaştırma çalışmaları birçok çiftçiyi 

mutsuz etmiş ve itirazların ortaya çıkmasına yol açmıştır. Verilen örneklerden yapılan 

yasal düzenleme ve uygulama kararlarının yukarıdan aşağıya doğru yapılmasının etkili 

olduğu ve katılımcı bir yaklaşımla tabandan tavana uygulamaya geçilemediğinin temel 

göstergeleri olarak alınması gerekir.  

Cumhuriyet döneminde yapılan bütün çiftçileri topraklandırma veya tarım reformu 

uygulama çalışmalarında dağıtılacak arazi büyüklüğünün tespiti, arazinin kaynağı, 

dağıtılacak arazinin edinimi ve dağıtılan arazinin bedelinin ödenmesi ve kullanım 

ölçütleri ile ilgili tartışmaların yapıldığı gözlenmektedir. İncelenen yasal düzenlemelerde 

yeter gelir ölçütünün tanımlandığı ve bu ölçütlerin araştırma sonuçlarına dayanmaktan 

çok soyut fikirler veya olsa olsa kuralına dayalı olduğu görülmektedir. Arazi dağıtımında 
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esas olan yeter gelir sağlayacak büyüklüğün tespit edilmesi olup, bu yolla kırsal alanda 

yaşayabilir işletmelerin oluşturulması mümkün olabilecektir. Verimli arazi varlığının 

amaç dışı kullanımının önlenmesi, belirli bir büyüklüğün altında kalan arazilerin 

bölünmesinin önlenmesi ve özellikle mirasta mevcut olan tarımsal işletmenin hak 

sahipleri arasında bölünmesi, yeter gelirli işletme büyüklüğünün tespiti ve mirasın yeter 

gelir vermemesi ve varis sayısının birden fazla olması halinde ehil mirasçının tespiti, 

arazinin değerleme işleminin yapılması ve arazinin aile şirketi, kooperatif veya şirket gibi 

işletme türleri ile etkin ve verimli olarak işlenmesinin sağlanması gibi konularda çalışma 

yapılmasına gereksinim olduğu dikkati çekmektedir. Belirtilen konuların tamamı 

gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin ilgi alanına girmektedir. Bu alanda 

özellikle arazi yönetimi ve politikası kapsamındaki çalışmalara ağırlık verilmesi ve 

mümkün olduğu ölçüde saha çalışmalarına dayalı olarak yasal ve kurumsal düzenleme 

yapılması yoluna gidilmesi ve katılımcılığın sağlanması, başarılı model geliştirme ve 

uygulama yapma yönlerinden zorunlu olduğu ortaya çıkmaktadır.      

İnceleme sonuçlarına göre gerek mevzuat çalışmalarında, gerekse tarım reformu, 

toplulaştırma çalışma ve diğer arazi yönetimi uygulamalarına ilişkin kapsamlı saha 

çalışmalarına olan gereksinimin giderilmesi için üniversitelerin gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi bölümleri ile araştırma ve uygulama işbirliğinin yapılmasının gerekli ve 

yararlı olabileceği düşünülmektedir. Diğer yandan başta Tarım Reformu Genel 

Müdürlüğü ve Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü olmak üzere arazi yönetiminde görev 

alan bütün kurumlarda arazi yönetimi modelinin geliştirilmesi ve etkin uygulama 

yapabilmek için üniversitelerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi bölümlerinin lisans 

ve lisansüstü programlarından mezun olan uzmanların istihdam edilmesinin gerekli 

olduğu düşünülmektedir. Arazi yönetimi alanında görevli kurumlarda gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi ve paydaş kurumların 

kadrolarında nitelikli çalışanların istihdam edilmesi, kamusal faaliyetlerin verimliliğinin 

yükseltilmesi açısından da gerekli ve yararlı olacaktır. Son olarak arazi yönetimi yapan 

kurumlar arasında güçlü işbirliğinin tesisi, kurumların coğrafi bilgi sistemleri altyapısının 

güçlendirilmesi, mevcut verilerin bilgi sistemine entegrasyonu ve veri paylaşımının 

hızlandırılması yoluyla Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü taşra örgütlerinde daha hızlı 

alım-satım, rehin ve diğer işlemlerin yapılmasına hizmet edilmesi zorunluluğu da gözden 

uzak tutulmamalıdır.  
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