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Bu çalışmada; arazi toplulaştırmasının Türkiye’de başladığı 1961 yılından 2017 yılı 

Aralık ayına kadar toplulaştırma alanında kalan ve uygulayıcı kuruluşun talebi uyarınca 

Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nce tahsis edilen hazinenin özel 

mülkiyetindeki taşınmazlar ile uygulama sonrasında hazineye iade edilen taşınmazların 

analiz ve değerlendirmeleri yapılmıştır. Milli Emlak Otomasyon Projesi (MEOP) 

programı ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı kurumsal internet sayfasından 

alınan veriler karşılaştırılmıştır. Toplulaştırma alanındaki hazine taşınmazlarının 

kullanımının uygulayıcı kuruluş ve hazine üzerine etkileri ile yaşanan sorunlar tespit 

edilmiş ve öneriler sıralanmıştır.  

Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de 1961-2015 yılları arasında 5.082.785 ha alanda 

arazi toplulaştırmasının gerçekleştirildiği, bu alanda toplulaştırmaya alınan hazinenin 

özel mülkiyetindeki taşınmazların 147.667 ha olduğu ve hazine taşınmazlarının arazi 

toplulaştırma alanında kalan taşınmazların 2015 yılı itibariyle % 3’ünü kapsadığı, 

toplam hazine taşınmazlarının ise % 0,7’sinin arazi toplulaştırmasına tahsis edildiği 

tespit edilmiştir. Hazine taşınmazları ile ilgili yaşanan sorunların başında zilyetliğe 

dayalı açılan davalar sonucunda mahkemelerce şahıslar veya hazine lehine verilen 

kararların, mahkemelerce konulan ihtiyati tedbir şerhlerinin dikkate alınmaması 

nedeniyle, tapuda uygulama imkanının olmamasından ve hazinenin paylı mülkiyete 

konu edilmesinden kaynaklandığı, Kanun’da yapılacak yasal düzenlemeler ile bu 

davaların önüne geçilebileceği, diğer bir sorunun da toplulaştırma proje sınırlarının 

yanlış uygulanması sonucu oluşan mükerrer tapular olduğu, yapılacak arazi 

toplulaştırma çalışmalarında teknik ve idari yönlerden gerekli dikkat ve özenin 

gösterilmesi halinde sorunun giderilebileceği öngörülmüştür.  

Arazi toplulaştırma alanında kalan hazine taşınmazlarının, ortak tesisler için ayrılan 

ancak katılım payından karşılanamayan kısmının hazine taşınmazlarından karşılanması 

veya paylı mülkiyete konu edilmesi ile uygulayıcı kuruluşun kamulaştırma maliyetine 

katlanmasına engel olunması yönünden toplulaştırmanın maliyetinin azalmasına neden 

olunduğu ve kamuya yüklenecek külfetin önüne geçildiği, yerinde korunması gereken 

tesislerin sahibinin onayıyla hazine ile paylı mülkiyete konu edilmesinin projenin 
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uygulanmasını kolaylaştırdığı ve toprağı veya yeter toprağı olmayan çiftçinin 

topraklandırılmasının hazine taşınmazlarından karşılandığı, yapılan arazi 

toplulaştırmaları ile de hazine taşınmazlarına yönelik yapılan işgallerin önüne geçildiği 

ve taşınmazların kayıt altına alınmasının sağlandığı ancak toplulaştırma alanında kalan 

hazine taşınmazlarına karşılık eş değerde taşınmaz verilip verilmediği ve hangi 

amaçlarda kullanıldığı konusunda hazinece yapılan denetim mekanizmasının yeterli 

olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. 

 

Şubat 2018, 58 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Hazine arazileri, arazi toplulaştırması, arazisiz haneler ve hazine 

arazilerinin korunması ve yönetimi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



iii 
 

ABSTRACT 

Term Project 

 

AN EVALUATION OF CONSOLIDATION OF TREASURY REAL ESTATE 

PRACTICES 

 

Hülya ELGİN 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 

 

In this study, the analysis and evaluations of the real estate belonging to the Treasury 

which was allocated by the Ministry of Finance, General Directorate of National Real 

Estate in accordance with the request of the implementing institution as well as those 

returned to treasure after application, which were in the area of consolidation from 

1961, when land consolidation started in Turkey, until December of 2017, were carried 

out. Data obtained from the National Real Estates Automation Project (MEOP) program 

and from the website of the Ministry of Food, Agriculture and Livestock are compared. 

The effects of the use of treasury real estate in the area of consolidation on the 

implementing organization and treasury and the encountered problems are identified 

and the recommendations are listed.  

According to the research results that it has been identified that between 1961 and 2015, 

5,082,785 hectares of land consolidation was carried out in Turkey, that consolidated 

lands in treasury private property in this area were 147,667 hectares and as of 2015, 

treasury real estate consisted of 3% of the lands that remained in the consolidation area, 

and that 0.7% of total treasury real estate was allocated to land consolidation. The 

problems encountered with treasury real estate are mainly due to the fact that the 

judgments given by the courts in favor of persons or the treasury as the result of the 

lawsuits based on possession are not implementable at title registry offices due to the 

fact that the precautionary quotes are not taken into account and the treasure is subjected 

to shared property. 

These lawsuits can be prevented by legal regulations to be made. Another problem is 

duplicate title deeds that result from misapplication of consolidation project boundaries. 

It has been envisaged that these problems can be solved if necessary attention and care 

is given to technical and administrative aspects in the land consolidation works to be 

done. It has been concluded that the cost of consolidation of treasury real estate 

remaining in the field of land consolidation is reduced and the burden to be borne by the 

public is prevented as portions that are reserved for common facilities but cannot be 

covered for participation are covered by treasury real estate or are subject to public 

property and as such, the cost of expropriation of the implementing organization is 

prevented. The fact that the facilities which must be protected on site are subject to 
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shared property with the treasury with the approval of the owner makes the 

implementation of the projects easier. The allocation of land to farmers without land or 

sufficient land is covered by treasury real estate. With land consolidation, the 

occupation of the treasury real estate is prevented and the immovable properties are 

recorded. However, the treasury control mechanism is not sufficient for whether 

treasury real estate in the area of consolidation is equivalent to real estate given and for 

which purpose it is used. 

 

February 2018, 58 pages 

 

Keywords: Treasury land, land consolidation, landlessness households and 

conservation and management of Treasury land.   
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1. GİRİŞ 

1.1 Araştırmanın Önemi ve Amacı 

Arazi kaynakları çok amaçlı olarak kullanılmakta ve zaman içinde nüfus baskısı ve 

diğer nedenlerle –önlem alınmaması halinde- arazi varlığı hızla parçalanmaktadır. Artan 

nüfusun gıda maddeleri talebinin karşılanması için kırsal arazi varlığının etkin 

kullanımına yönelik yöntemlerin geliştirilmesine gereksinim bulunmaktadır. Türkiye 

İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 2006 yılında 40,4 milyon ha olan Türkiye’nin 

tarım alanının 2016 yılı sonunda ekilen ve dikilen tarım alanının 23,8 milyon ha, çayır 

ve mera arazileriyle birlikte toplam tarım alanının 38,4 milyon ha olduğu ve toplam 

tarım alanının % 5,22 (2,1 milyon ha) azaldığı görülmektedir. Dünya Bankası verilerine 

göre, yüzölçümü Türkiye’nin kaybettiği tarım alanlarından daha küçük 87 ülkenin 

mevcut olması tarım alanında yaşanan kaybın ne kadar büyük olduğunu göstermektedir. 

Tarım alanlarını tehdit eden insandan kaynaklanan sorunların aynı zamanda sosyo-

ekonomik sorunları da beraberinde getirdiği muhakkaktır (Özcanlı vd. 2018). Bu 

çalışmada, tarım alanlarının kaybının önlenmesi, en etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılmasını sağlamak amacıyla alınan önlemlerden biri olan arazi toplulaştırmasına 

Türkiye’de toplulaştırmanın başladığı 1961 yılı başından 2017 yılı sonuna kadar 

hazinece tahsis edilen taşınmazların arazi toplulaştırma çalışmalarına yapmış olduğu 

katkı incelenecektir. Hazine taşınmazlarının toplulaştırmaya tahsis edilmesi ile ilgili 

daha önce yapılan çalışmalar araştırılmış ancak hazine taşınmazlarında toplulaştırma 

uygulamalarının değerlendirilmesi konusunda yapılan bir çalışmaya rastlanılmamıştır. 

Sadece arazi toplulaştırması kavramı dikkate alınmak suretiyle yapılan araştırmalarda 

ise birçok çalışmanın yapıldığı ancak mevcut çalışmaların, arazi toplulaştırmasının 

mevzuatının irdelenmesi ile arazi toplulaştırmasının üretime katkısı ve sosyal etkilerinin 

incelenmesi ile sınırlı olduğu tespit edilmiş ve tespit edilen çalışmaların bazılarının 

kısaca özetleri aşağıda verilmiştir: 

Gün’ün (1996) “Türkiye’de Uygulanan Toprak Toplulaştırma Yöntemlerinin 

karşılaştırılması, İzmir ve Şanlıurfa Örneği” adlı doktora tezinde; isteğe bağlı toprak 
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toplulaştırmasının yapıldığı Kesikköy, zorunlu toplulaştırmasının yapıldığı İkicırcıp 

projelerinde uygulanan yöntemlerin sosyal sonuçlarının değerlendirilmesi sonucunda 

Türkiye’de uygulanacak toprak toplulaştırma yöntemine ulaşılmasını içeren 

araştırmada, Dünya Bankası’nın verdiği bir kredinin kullanılmasında ön koşul olması 

nedeniyle Türkiye’de 1960’lı yıllarda başlayan toprak toplulaştırmasının sınırlı bir 

alanda uygulandığı, aradan geçen sürede etkin bir toprak toplulaştırma politikası 

olmadığına değinildiği, toprak toplulaştırmasının kapsamının ne olması gerektiğinin 

sulu tarıma geçiş gerekliliği, tarımsal işletmelerde küçülme ve parçalılık, doğanın, 

çevrenin ve tarım topraklarının korunması, kırsal kalkınma başlıkları altında 

incelendiği, her iki projenin maliklerinin toplulaştırma ile ilgili görüşlerine, yapılan 

toplantılara katılımlarına, toplulaştırma sonuçlarına itirazlara ve memnuniyete yer 

verildiği, proje alanındaki sosyo-ekonomik ve sosyo-kültürel yapının maliklerin 

toplulaştırma ile ilgili düşüncelerini biçimlendirmesi nedeniyle, toplulaştırma öncesinde 

proje alanının sosyal yapısının belirlenmesi ve uygulamaların buna göre yapılmasının 

çalışmaları kolaylaştırdığı, toplulaştırmanın yapılmasının kamu yararına gerekli olduğu 

ve çiftçinin itiraz edebileceği alanlarda zorunlu yöntemin kabul edilebileceği ancak 

projenin başarısı için çiftçinin toplulaştırmaya katılımının sağlanması gerektiği, isteğe 

bağlı toplulaştırmanın gelişmiş bölgelerde uygulanabileceği ancak çiftçi isteklerinin 

toplulaştırma projesine uyumlu olması gerektiği vurgulanmıştır. 

Cengiz (1997) tarafından yapılan “Bursa-Karacabey Toprak Toplulaştırması Üzerine 

Bir Araştırma” adlı yüksek lisans tezinde; toprak parçalanmasının tarımsal üretimde 

yarattığı olumsuz etkileri iyileştirmeye yönelik önlemlerden birisinin toprak 

toplulaştırma uygulamaları olduğu, toplulaştırma öncesi tek parçalı olan işletmelerin 

oranında % 100’ün üzerinde artış olduğu, toplulaştırma ile ekilemeyen alanların 

kazanıldığı, paylı mülkiyetin azaldığı, bütün parsellerin yola kavuştuğu, başkasının 

tarlasının yol olarak kullanımından kaynaklanan sorunların ortadan kalktığı, parsellerin 

sulama olanağına kavuştuğu, toplulaştırmadan sonra parçalı ve dağınık parsellerin bir 

araya toplanmasından dolayı çalışılan süre ve akaryakıt tüketiminin azaldığı, daha az 

işçi çalıştırıldığı, taşınmazın sahipleri tarafından toplulaştırmanın olumlu karşılandığı 

sonucuna varılmıştır. 
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Altıntaş’ın (2006) “Tokat İli Erbaa Ovasında Arazi Toplulaştırması Yapılmış 

Alanlardaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ve Optimum Üretim Planlarının 

Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma” adlı doktora tezinde; toplulaştırma projelerinin 

başarılı olabilmesinin çiftçilerin bilgilendirilmesine bağlı olduğu, toplulaştırma işlemleri 

tamamlandıktan sonra toprak verimliliğini korumak ve yatırımın sürdürülebilir olması 

için gerekli önlemlerin alınması gerektiği, üretim planı ile ürün çeşidine yer 

verilmesinin kaynakların verimli kullanımı ve tarım ile uğraşanların gelirinin artması 

bakımından önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 

Ayten’in (2007), “Arazi Toplulaştırma Çalışmalarında Optimizasyon” adlı yüksek 

lisans tezinde; Türkiye’de arazi toplulaştırmasında arazilerin dağıtımında 1979’dan beri 

uygulanan klasik metot adı verilen mülakat esasına dayalı yöntemin mi yoksa blok 

öncelikli dağıtım modelinin mi daha iyi sonuçlar verdiği konusunda yapılan 

çalışmasında, blok öncelikli dağıtım modelinin daha iyi sonuçlar verdiği ve 

optimizasyon çalışmalarının önemi ortaya konulmuştur. Optimizasyon çalışmaları ile 

projenin yürütülmesinde ortaya çıkan problemlerin çözümü ve projenin en kısa sürede 

en optimum sonuca ulaşmayı sağlamasının projenin uygulanması süresine ve maliyetine 

etki edeceği, bu etkilerin de kırsal kalkınmanın sağlanması ve ülke ekonomisinde 

olumlu etkilere yol açacağı vurgulanmıştır. 

Demirci vd. (2007) tarafından yapılan “Türkiye’de Arazi Yönetimi ve Piyasası: Temel 

Özellikleri, Yasal ve Kurumsal Düzenlemeler, Sorunlar ve Değerleme Çalışmaları 

Üzerine Etkileri” adlı çalışmada; Türkiye’de arazi varlığı ile ilgili sorunların başında 

arazilerin tarımın dışındaki alanlarda kullanılmasının ve işletmenin verimli bir şekilde 

kullanılmasına izin vermeyecek şekilde parçalanmış, dağınık ve düzensiz olmasının 

geldiği, Türkiye’deki işletme ve arazi varlığı dağılımı dikkate alındığında, arazilerin 

parçalı, dağınık, parsel biçim ve boyutlarının düzensiz olmasının arazilerin kullanım 

biçimlerini ve değerlerini olumsuz etkilediğine değinilmiş ve arazilerin çok parçalı ve 

işletmelerin küçük ölçekli olmasının hem verimi azaltması hem de kaynak israfına 

neden olması nedeniyle, toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı açısından 

arazi toplulaştırmasının önemi ile Türkiye için sürdürülebilir arazi yönetimi ve 

politikasına gereksinim olduğu ortaya koyulmuştur. 
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Küzeci’nin (2008) “Avrupa Birliği Üyelik Sürecinde Türkiye’deki Arazi Toplulaştırma 

Çalışmaları” adlı yüksek lisans tezinde; arazi toplulaştırmasının FAO’nun en öncelikli 

reformlarının başında geldiği, 1950’li yıllarda Batı Avrupa’daki çalışmaların doğrudan 

tarımsal yapının modernizasyonu üzerine yoğunlaştığı, bugün de arazi 

toplulaştırmasının demografik değişikliklerin yönetimi ve kırsal koşulların 

iyileştirilmesinde en önemli araç olarak görüldüğü, Avrupa Birliği ülkelerinde 1550’li 

yıllarda başlayan Türkiye’de 1960’lı yıllardan beri uygulanan arazi toplulaştırma 

çalışmalarının istenilen seviyede olmadığı, Avrupa Birliği tarım işletmeleri ile 

Türkiye’deki tarım işletmelerinin rekabet etmesinin zor olduğu, işletme parsellerinin 

birleştirilmesinin yanı sıra işletmelerin parçalanmasının önlenmesi, büyüklüklerinin 

artırılması için gerekli tedbirlerin alınması ve toplulaştırma çalışmalarının 

hızlandırılması gerektiği vurgulanmıştır. 

Kirmikil (2010) tarafından yapılan “Sulama Proje Alanlarında Kırsal Alan 

Geliştirilmesi İçin Arazi Toplulaştırması Rolünün GIS Destekli Analizi” adlı doktora 

tezinde; sadece sulama hizmetinin götürüldüğü proje alanı ile sulama ve arazi 

toplulaştırmasının birlikte yapıldığı sulama projesi alanının coğrafi bilgi sistemi ve 

uzaktan algılama tekniklerinden yararlanılarak yapılan araştırmada, arazi toplulaştırma 

çalışmalarının köy yenileme çalışmalarıyla birlikte uygulanması, köy içi sorunların 

unutulmaması, sulama ile birlikte toplulaştırma yapılan alanda üretimin arttığı, işgücü 

sayısının azaldığı, uzaktan algılama yöntemiyle çalışma alanı gözlemlendiğinde, arazi 

toplulaştırmasının doğal yapıyı tahrip ettiği tespit edilmiş ve çevrenin korunması için 

gerekli tedbirlerin alınması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır. 

Özer’in (2010) “Çanakkale İli Biga İlçesi Yeniçiflik Köyü Arazi Toplulaştırması 

Sonrası Durumun İzlenmesi ve Değerlendirilmesi” adlı yüksek lisans tezinde; arazi 

toplulaştırma sonrası durumun izlenmesi sonucunda, toplulaştırmanın birçok yararının 

yanı sıra, yatırımlardan tasarruf sağlanarak, tarım işletmelerinin teknik ve ekonomik 

yönden tarım yapılabilir duruma getirildiğinin vurgulandığı ve daha etkin bir arazi 

toplulaştırılması için olabilecek önerilere yer verilmiştir. 
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Çevik’in (2010) “Arazi Düzenleme Sonuçlarının Anketlerle Analizi” adlı yüksek lisans 

tezinde; arazi toplulaştırmasının faydalarını ve sorunlarını ortaya koymak için 

gerçekleşen üç arazi toplulaştırma projesinin sonuçlarının anketlerle analiz edildiği, 

bunun sonucunda arazilerin bir araya getirilmesi ile çiftçilerin zaman kaybından 

kaynaklanan verim düşüklüğünün önüne geçildiği, tarlaların yola ve sulama kanalına 

kavuştuğu ancak arazi toplulaştırması ile köy yerleşme alanı düzenlenmesinin ele 

alınmamasının eksiklik olduğu, bunun nedeninin de arazi toplulaştırması için ayrılan 

ödeneğin yetersiz olduğu, sosyal ve kültürel hayatı geliştirecek, yaşam standartlarını 

yükseltecek çalışmalara yer verilmediği, altyapı çalışmalarının istenilen seviyede 

olmadığı, buna rağmen çalışmada çiftçilerin memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu 

gözlemlenmiştir. 

Kır (2012) tarafından yapılan “Sinop Boyabat Cemalettin Köyü Arazi 

Toplulaştırmasının Tarımsal Alt Yapı Hizmetleri Yönünden Değerlendirilmesi” adlı 

yüksek lisans tezinde; arazi toplulaştırmasını tarımsal altyapı hizmetleri açısından 

değerlendirilmesi sonucunda, proje alanındaki büyüklüğü 5 dekarın altındaki parsel 

sayısının 2.303’den 322’ye indiği, toplam parsel sayısının % 77 oranında azalarak 

2.373’den 545’e düştüğü, toplulaştırma projesi ile birlikte yapılan sulama projesi ile 

parsellerin sulanabilir hale getirildiği, bunun da sulama sistemi maliyetini azalttığı, bu 

projede toplulaştırmanın temel amacına ulaşıldığı vurgulanmıştır. 

Manavbaşı’nın (2012) “Sivas İli Ulaş İlçesi Karacalar Köyü Arazi Toplulaştırma 

Çalışması ve Uygun Yağmurlama Sulama Sisteminin Projelenmesi” adlı yüksek lisans 

tezinde; arazi toplulaştırması ile beraber planlanan sulama sisteminin tarım arazilerinin 

verimini maksimum seviyeye ulaştırması nedeniyle, çiftçinin gelirinin artmasına ve 

yaşam düzeyinin yükselmesine neden olduğunun bilinen bir gerçek olduğu, projede 

zaman ve işgücünden tasarruf sağlanması bakımından arazi toplulaştırma çalışmalarında 

sulama sistemi projelendirmesinde uygulanan Netcad paket programının başarılı olduğu 

belirlenmiştir. 

Dinçbilek (2012) tarafından yapılan “Arazi Toplulaştırmasının Toplu Yağmurlama 

Sulamada Sistem Planlaması ve Maliyetine Etkisi” adlı doktora tezinde; toplulaştırma 
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yapılmayan alan ile toplulaştırma yapılan alanda toplu yağmurlama sulama sisteminin 

karşılaştırılması sonucunda, toplulaştırmanın sulama projelerinde etkisinin müspet 

olduğu, sulama sistemiyle ilgili maliyeti azalttığı ve projeye ilişkin gelirlerin arttığı 

tespit edilmiştir. 

Itır’ın (2013) “Kayseri-Melikgazi-Sarımsaklı Köyü Arazi Toplulaştırma Projesi ve 

Toplulaştırma Sonrasında Yol–Parsel Durumlarının Analizi” adlı yüksek lisans tezinde; 

toplulaştırma öncesi ve sonrası proje alanındaki yol ve parsellerin karşılaştırılması 

sonucunda, arazi toplulaştırma projesi sonrasında proje sahasında 379 olan parsel 

sayısının % 23 oranında azalarak 292’ye düştüğü, düzgün parseller ile makineli tarım 

yapan işletmelerin zaman ve tarımsal girdilerden tasarruf sağlayacakları, sulama sistemi 

oluşturulması nedeniyle, işçilik masraflarının azalması, zaman tasarrufu ve ürün 

veriminde artış olacağı, dolayısıyla, düşük gelir grubundaki çiftçilerin gelir yüzeyinin 

ve yaşam standartlarının artacağı öngörülmüştür. 

Temel (2013) tarafından “Kırsal Alanların Korunarak Kalkınmasında ve 

Planlanmasında Bir Araç Olarak Arazi Toplulaştırması: Avrupa Birliği-Türkiye 

Karşılaştırması” adlı çalışmasında; Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye’de yapılan arazi 

toplulaştırma yaklaşımları, kurumsal ve yasal mevzuat incelenmiş, Türkiye’de henüz 

parsel sayısının azaltılması ve büyüklüğünün arttırılmasıyla daha çok ekonomik olarak 

tarımsal verimdeki artış üzerinden arazi toplulaştırması çalışması yapıldığı ancak 

Avrupa Birliği ülkelerinde toplulaştırma yapılırken ekosistemin korunmasına, bio-

çeşitliliğin devamının sağlanmasına önem verildiği, hem tarımsal verim artışının 

düşünüldüğü, hem de arazi toplulaştırmasıyla kırsalın kalkınmasına yönelik çalışma 

yapıldığı ve tarım dışı gelir alanlarının yaratıldığı, Türkiye’deki çalışmaların Avrupa 

Birliği ülkelerindeki gelişme düzeyinde olmadığı, tarım topraklarının ortalama olarak 

sadece % 6’sının toplulaştırıldığına yer verilmiş ve Delphi Tekniği uygulanan araştırma 

yönteminin sonuçlarından, arazi toplulaştırmasının etkili ve etkin bir araç olarak kırsal 

alanların iyileştirilmesi, kalkındırılması ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasında 

kullanılması için birtakım öneriler sıralanmıştır. 
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Bilgin’in (2014) “Trakya Bölgesindeki Uygulanan Arazi Toplulaştırmasının Çiftçiler 

Üzerindeki Etkinliğinin İrdelenmesi” adlı yüksek lisans tezinde; araştırma bölgesindeki 

üreticilerin toplulaştırma öncesi ve sonrası düşünceleri, yapılan uygulamayı 

benimsemede hangi etkenlerin rol aldığı, uygulamadan kaynaklı sorunların incelenmesi 

sonucunda, çiftçilerin memnuniyet düzeyinin yüksek olduğu tespit edilmiş ve arazi 

toplulaştırmasının gerçekleşmesi için alınması gereken tedbirler ile köylerde sosyal ve 

kültürel hayatı geliştirecek öneriler sıralanmıştır. 

1.2 Araştırmanın Kapsamı, Sınırlılıkları, Materyal ve Yöntemleri 

Bu çalışmada Dünya Bankası’nın verdiği krediye karşılık öne sürdüğü koşul nedeniyle 

zorunlu olarak Türkiye’de başlayan arazi toplulaştırmasının başladığı 1961 yılı başından 

2017 yılı sonuna kadar arazi toplulaştırması kapsamına alınan ve uygulayıcı kuruluşun 

talebi üzerine uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazlar ile yapılan arazi toplulaştırma çalışmaları sonucunda yasal düzenlemeler 

uyarınca hazineye iade edilen taşınmazların yıllara göre tespiti yapılmıştır. Çalışmanın 

kapsamı arazi toplulaştırmasına alınan ve uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen hazinenin 

özel mülkiyetindeki taşınmazlar ve arazi toplulaştırma çalışmaları sonucunda hazineye 

iade edilen taşınmazlar ile sınırlı tutulmuştur. Çalışmada materyal olarak Milli Emlak 

Otomasyon Projesi
1
 (MEOP) programı ile Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 

kurumsal internet sayfasından elde edilen veriler kullanılmıştır. Bu kapsamda veri 

karşılaştırma yöntemi kullanılmak suretiyle hazine taşınmazlarının arazi toplulaştırması 

çalışmalarına katkısı incelenmiştir.  

Araştırma sonuçları dört bölümde halinde sunulmuştur. Birinci bölümde arazi 

toplulaştırmasının önemi, amacı, kapsamı, sınırlılıkları, materyal ve yöntemleri, arazi 

toplulaştırması ve arazi toplulaştırması ile ilgili ve ilişkili dikkat çeken kavramlara yer 

verilmiştir. İkinci bölümde arazi toplulaştırmasının önemi, amaçları, aşamaları, arazi 

toplulaştırmasını yapmaya yetkili kuruluşlar, amaçlar ve hedefleri ile arazi 

toplulaştırması mevzuatının tarihsel gelişimi ve mevzuatta hazine taşınmazlarına 

                                                 
1
 Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatında Yapılan Tüm İşlemlerin 

Otomasyonun Yer Aldığı Taşınmaz Bilgi Bankası (Kurum içi hizmette kullanılmaktadır) 
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yönelik yasal düzenlemeler incelenmiştir. Üçüncü bölümde uygulama alanında kalan ve 

uygulayıcı kuruluşun talebi doğrultusunda uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen hazinenin 

özet mülkiyetindeki taşınmazlar ve uygulama sonrasında hazineye iade edilen 

taşınmazların analizi yapılmış, arazi toplulaştırmasına yönelik hazinenin taraf olduğu 

yargı kararları incelenmiş ve uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen hazine taşınmazlarının 

kullanımında karşılaşılan sorunlar analiz edilmiştir. Dördüncü bölümde genel 

değerlendirme yapılarak karşılaşılan sorunlar ile ilgili öneriler sıralanmıştır. 

Araştırma kapsamında sadece MEOP sistemindeki resmi veriler kullanılarak analiz 

yapılmış olması, bu çalışmanın temel sınırlılığını oluşturmaktadır. İncelenen dönemde 

Bakanlar Kurulu Kararı ile uygulama alanı olarak ilan edilen toplulaştırma projeleri 

alanında hazinenin özel mülkiyetindeki araziler ile Devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerlerin miktarları ve uygulama sonrası tahsis veya dağıtım işlemlerine ilişkin, 

tek tek tapu müdürlüğüne gönderilen tescile ilişkin dosyalar üzerinde inceleme 

yapılmamıştır.    

1.3 Kavramsal Çerçeve 

Arazi toplulaştırması kavramı ile ilgili yapılan bu çalışmada, arazi toplulaştırması ile 

ilgili yazında tanımların yer aldığı görülmüştür. Arazi toplulaştırması ile ilgili ve ilişkili 

dikkat çeken tanımlardan toprak, arazi, tarım arazisi, kırsal alan, özel arazi 

toplulaştırması, uygulayıcı kuruluş (proje idaresi), toplulaştırma proje sahası, tarımsal 

işletme, sabit tesis, tarla içi geliştirme hizmetleri gibi tanımlarına ve ayrıca, hazine, 

taşınmaz, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer, hazinenin özel mülkiyetindeki yer, 

hazine taşınmazı ve tahsis kavramlarına da aşağıda yer verilmiştir: 

Toprak: 5403 Sayılı Kanun’da, toprağı mineral ve organik maddelerin parçalanması ile 

ayrışması sonucunda meydana gelen, yeryüzünü ince bir tabaka şeklinde kaplayan, canlı 

ve doğal kaynak olarak ifade edilmiştir. Arazi; Yeryüzünün parçası, yer, toprak. Arz 

kelimesinin çoğulu (Kardeş 2008). Tarım arazisi; üzerinde, bitki ekimi, dikimi, bakımı 

ve yetiştirilmesi yapılan veya imar ve ihya ile bu nitelikleri kazandırılan çayır, mera, 

otlak, yaylak, kışlak olarak kullanılan ve tarımsal üretim elde edilen arazi (Kardeş 
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2008). Tarım arazisi; tarım yapılabilmesi için toprağın, arazi yüzeyinin, iklim 

özelliklerinin uygun olması, halen üretim yapılan veya üretime uygun olan ya da 

üretime elverişli hale getirilen araziler olarak tanımlanmıştır (Anonim 2005). Kırsal 

alan; üretim etkinlikleri tarıma dayalı olan kırsal nüfusun yaşadığı ve çalıştığı alanlar 

(Kardeş 2008). Kırsal alanın yaşanabilir bir duruma getirilmesinin ne şekilde 

düzenleneceğine Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği’nde yer verilmiştir. 

Arazi Toplulaştırması: Dar anlamıyla dağınık ve küçük olan arazilerin düzgün biçimler 

vermek suretiyle bir arada toplanması, geniş anlamda ise, verimli üretimi engelleyen, 

toprağın korunması ile sulama ile ilgili tedbirlerin alınmasını güçleştiren parçalara 

ayrılmış, dağınık ve biçimleri bozulan parsellerin bir arada toplanarak yaşamını 

çiftçilikle kazananların yaşam seviyesinin yükselmesini, aynı zamanda kırsal alanda 

düzenlemeler yapan ve kırsalda kalkınmayı sağlayan işlemler olarak belirtilmiştir 

(Taşdemir 2000). 5403 Sayılı Kanun’da arazi toplulaştırması; tarım arazilerinin tabii ve 

suni faktörlerle özelliğinin kaybolmasının ve verimli üretimi engelleyecek parçalara 

ayrılmasının önlenmesi, parçalara ayrılması halinde arazilerin özellikleri, kullanım ve 

mülkiyet durumları da göz önüne alınarak birleştirilmesi ve kullanım durumlarının 

belirlenerek daha verimli yeni parsellerin meydana getirilmesi ve köyün gelişimi ve 

yeni yerleşim alanlarının sağlanması şeklinde ifade edilmiştir. Arazi toplulaştırması; 

tarım yapılan arazilerin vasıflarına göre sınıflara ayrılması, bir kişiye ait olan ancak 

farklı yerlerde bulunan küçük parsellerin yerine, kişiye, bu parsellerin yüzölçümü kadar, 

mümkün olması halinde bir parsel şeklinde verilmesi olarak tanımlanmıştır (Anonim 

2017ı). 

Arazi Tevhidi (Birleştirme): Toplulaştırma alanlarında, toprağın korunması ve tarımsal 

sulamanın zorunlu olduğu durumlarda, parsellerin yer ve biçimlerinin değiştirilmesi, bir 

araya getirilmesi ve amacına uygun parsellere ayrılması suretiyle arazinin 

düzenlenmesidir (Anonim 1966). Arazi toplulaştırması; toprağın, üretim tekniklerini 

iktisadi olarak uygulanmasını, toprağın bulunduğu yeri ve yapılacak sulama ile ilgili 

tedbirlerin alınmasını engelleyecek şekilde parçalara ayrılmış, dağılan ve biçimleri 

bozulan durumlarda, imkanlar dahilinde bir araya getirilmesi, biçimlerinin düzeltilmesi, 

çiftçilikle uğraşanların yaşam seviyesinin yükseltilmesi için alınan önlemler olarak 
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tanımlanmıştır (Takka 1993). Arazi toplulaştırması denilince; parçalanmış, farklı 

yerlerde olan ve biçimleri bozulan arazilerin üretime uygun şekilde bir araya 

getirilmesinin yanında, işletmelere ulaşımı sağlayacak yol ağlarının yapılması, tarım 

arazisini maksimum seviyede kullanılmasını sağlayan sulama, tesviye, toprağın 

korunması, çiftçilerin refah seviyesinin yükseltilmesi gibi işlemlerin yapılması için 

mevcut köylerin yenilenmesi, yeni köy yerleşim alanlarının belirlenmesi, kırsal alan ve 

çevrenin sürdürülebilir olması için alınan önlemlerin alınması akla gelmelidir (Aslan ve 

Arıcı 2010). Baybura (2009), arazi toplulaştırmasını kısaca, tarımsal alanda verim ve 

işgücü koşullarının iyileştirilmesi ve ayrıca, tarımdaki üretimin değişmesi ve bu 

alandaki gelişmeyi öngören kırsal alanlarda yapılan değişiklikler olarak ifade edilmiştir. 

Jacoby (1961), dağınık parsellerin birleştirilmesi, mühendislik faaliyetleri, yol yapımı, 

drenaj, bina inşaatı gibi hizmetlerle beraber yapılan toplulaştırmanın tam ıslahat yahut 

arazi toplulaştırması olarak bilindiğine, arazilerin bölünmüş olarak bulunduğu yerlere 

“külfetli yer” olarak bakıldığına ve genel ekonomik kalkınmada yer verilmediğine 

değinildiği görülmektedir.  

Özel Arazi Toplulaştırması: Tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının hizmet konuları 

ile ilgili arazinin elde edilmesini de içine alacak şekilde yapacakları arazi 

toplulaştırmasıdır (Anonim 2007a). Uygulayıcı kuruluş (Proje idaresi); arazi 

toplulaştırması yapan, tüzel kişilikler ile kamu kuruluşları olarak ifade edilmiştir 

(Anonim 2005). Toplulaştırma proje sahası; toplulaştırma projesinin uygulanacağı 

sınırlar içinde kalan alandır (Anonim 2005). Tarımsal işletme; kanuni ve mülkiyet 

durumuna, kullanılan arazinin yüzölçümüne bakılmaksızın kendi hesabına tarımsal 

üretim yapan ya da küçük veya büyükbaş hayvan besleyen yahut hem tarımsal üretim 

hem de hayvancılık yapan iktisadi birimdir (Anonim 2017e). Sabit tesis; Arazi 

Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği’nde, ev, ahır, samanlık, ambar, kuyu gibi yapılar 

ile dikili tarım arazileri olarak ifade edilmiştir. Tarla içi geliştirme hizmetleri; arazi 

toplulaştırması ile beraber yapılan fazla suların atılmasını sağlayan drenaj, yol ağları ile 

toprağın iyileştirilmesi gibi işlemlerin bütünüdür (Anonim 2005). 

Hazine: Genel bütçeli kamu kuruluşlarının tüzel kişiliğinin adı. Genel bütçeli kamu 

kuruluşlarının taşınır ve taşınmazları, hakları,  alacakları ve borçları açısından Devlet 
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tüzel kişiliğinin adı. Beytülmal (Kardeş 2008). Hazine; genel bütçe kapsamındaki kamu 

idarelerinin tüzel kişiliğinin adı, hazine taşınmazlarının, tahsis ve devri ile tahsisin 

kaldırılması ve devredilen yerlerin geri alınması bakımından Maliye Bakanlığı (Millî 

Emlak Genel Müdürlüğü) ile defterdarlıklar ve malmüdürlüklerini ifade eder (Anonim 

2006). Taşınmaz; tarla, ev, arsa, apartman gibi yeri değiştirilemeyen mal. Emval-i 

Gayrimenkule. Gayrimenkul mal. Taşınmaz mal. Gayrimenkul. Taşıtsız mal (Kardeş 

2008). Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer; tapuya kayıtlı olmayan, tarıma 

elverişli bulunmayan yerler, dağlar, kayalar, tepeler, genel sular, bunlardan çıkan 

kaynaklar gibi sahipsiz yerler ile orta malları ve özel kanunları gereğince bu nitelikte 

olduğu belirtilen yerlerdir (Kardeş 2008). Devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yer; 

Türk Medenî Kanunu ile diğer kanunlarda Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğu 

belirtilen yerleri ifade eder (Anonim 2007b). Hazinenin özel mülkiyetindeki yer; Hazine 

Taşınmazlarının İdaresi Hakkında Yönetmelik’te, tapuda hazine adına tescilli taşınmaz 

olarak yer verilmiştir. Kardeş (2008), Hazinenin özel mülkiyetindeki yeri, tapu sicilinde 

hazine adına kayıtlı veya hazine adına tescil edilebilir nitelikteki hazinenin senetsiz 

tasarrufunda bulunan taşınmaz olarak tanımlamıştır. Hazine taşınmazı; hazinenin özel 

mülkiyetindeki yerler ile devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerdir (Anonim 

2007b). Tahsis; mülkiyeti kendinde kalması koşuluyla kamu idarelerinin tapuda kayıtlı 

taşınmazlarını veya devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerin, kamu hizmetlerinde, 

hizmet süresince kullanılması amacıyla bir başka kamu idaresinin yararlanmasına 

bedelsiz olarak bırakılmasıdır (Anonim 2007b). 
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2. ARAZİ TOPLULAŞTIRMASININ ÖNEMİ, AMAÇLARI, AŞAMALARI VE 

MEVZUATININ TARİHSEL GELİŞİMİ İLE MEVZUATTA HAZİNE 

TAŞINMAZLARINA YÖNELİK DÜZENLEMELER 

2.1 Arazi Toplulaştırmasının Önemi ve Amaçları 

Kırsal kalkınmadaki temel amaç, kırsal alandaki yaşam seviyesinin ülke ortalamasına 

yaklaştırılması amacıyla iş ve yaşam şartlarının kentsel alanın şartlarıyla uyumlu olarak 

kendi yöresinde geliştirilmesi ve sürdürülebilir kılınmasıdır (Anonim 2017g). Kırsal 

kalkınmanın doğru bir şekilde planlanmasının koşullarından biri de tarım arazilerinin 

etkin ve verimli kullanılmasının sağlanmasıdır. Tarım yapılabilecek arazilerin, nüfus 

artışına paralel olarak artırılması imkanı bulunmadığına göre, sınırlı olan tarım 

yapılabilecek arazilerinin etkin ve verimli kullanılmasını sağlayacak yöntemler 

bulunmalıdır. Üretim artışının birim alandaki verimliliğin artırılmasıyla olanaklı olduğu 

dikkate alındığında, verimliliğin artırılmasındaki en önemli adımlardan biri olan 

dağınık, parçalanmış ve altyapısı eksik parsellerin bir araya getirilmesinin sağlandığı 

arazi toplulaştırması yönteminin uygulanmasıdır. 

Arazi toplulaştırmasının önemi Avrupa ülkeleri örneklerine bakıldığında daha iyi 

anlaşılmaktadır. Arazi toplulaştırması uygulanan projelerde verime yönelik yapılan 

araştırmalarda; Almanya’da; toplulaştırma ile yapılan düzenlemeler de 1 € harcama 

karşılığında 1,7 € kazanç elde edildiğinin tespit edildiği, Hollanda’da; arazi 

toplulaştırmasının sağladığı net gelir artışının % 10 olarak tespit edildiği, Hollanda’da 

elde edilen net gelir artışına, normal toplulaştırma projesinin sağladığı katkı oranının, 

ulaşım imkanının artmasından % 5, parsel genişliğinin artmasından % 3, parsel 

biçimlerinin düzenlenmesinden de % 2 olduğu, ekili arazilerin işletme binasından uzak 

olmasının verimin % 8-10, iş başarısının % 10 düşmesine neden olduğu tespit edilmiştir 

(Aliefendioğlu 2017). 

Demirci vd. (2007) tarafından yapılan araştırmada, Türkiye’de arazi varlığı ile ilgili 

sorunların başında arazilerin tarımın dışında başka amaçlarla kullanılması ve üretimin 

verimli olmasını engelleyecek biçimde parçalanmış, dağınık ve düzensiz olmasının 
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geldiği, arazilerin parçalı, dağınık, parsel biçim ve boyutlarının düzensiz olmasının, 

küçük aile işletmelerinin çoğunlukta olduğu bölge, il, ilçe ve köylere göre dağılımının 

eşit olmadığı ve arazilerin şekillerinin düzensiz olduğu, arazi varlığına konu parsel 

sayılarının, bunların kullanım şekilleri ve değerlerini menfi yönde etkilediği, 4721 

Sayılı Kanun’da yapılan düzenlemelere karşılık arazilerin parçalanma sorununun fiilen 

devam etmesinin nedeninin kırsal alanda yapısal dönüşümün sağlanamaması, tarım dışı 

istihdam ve gelir olanaklarının yaratılamaması, arazi üzerinde yoğun nüfus baskısının 

sürmesine ve toprağa bağlılığa neden olduğu, işletme sayısında 2000’li yıllarda yaşanan 

ekonomik krizler ve kırdan kente olan göçün etkisiyle azalma yaşandığı ve işletmelerin 

büyüklüğünün ortalama 6,1 ha olduğu, ancak işletme büyüklükleri, arazi varlığını 

oluşturan parsellerin biçim ve boyutları ile arazi değerlerini etkileyen önemli sorunların 

çözümüne yönelik kırsal altyapı yatırımlarının oldukça yetersiz kaldığı vurgulanmıştır. 

Anılan çalışmada işletmelerde arazi mülkiyeti, parsel büyüklüğü ve parsel sayısı 

yönlerinden sorunlar da yaşandığı, işletmelerin büyük bir kısmının (1991’de % 92,6 ve 

2001’de 81,3) yalnız kendi arazisini işlettiği, 1991-2001 döneminde parçalılık ve 

arazinin tasarruf biçimine yönelik veriler birlikte değerlendirildiğinde, işletmelerin 

nispeten küçük parselleri üretim dışı bırakarak üretim ölçeğini büyütmek için kira ve 

ortakçılıkla arazi işlemeye yöneldiklerinin görüldüğü, kiracılığın, işletmelerin üretim 

ölçeğini büyütme stratejisinin bir parçası olduğu, kendi arazisi olup arazi kiralayanların 

200-499 da, arazisi olmayıp kiralama yapanların ise 100-199 da ölçeğinde yoğunlaştığı, 

bunun da ilk grupta üretimde avantaj sağladığı, ikinci grupta ise yeter gelir sağlayacak 

ölçek arayışında olduğunu gösterdiği, ortalama parsel büyüklüğü 1980’de 9,8 da, 

1991’de 10,9 da ve 2001’de 14,9 da olduğu (Çizelge 2.1), arazilerin çok parçalı ve 

işletmelerin küçük ölçekli olmasının teknoloji, bilgi ve sermaye kullanımı ile verimliliği 

olumsuz etkilediği, arazi parçalılığının birçok ekonomik ve sosyal soruna neden olduğu 

tespit edilmiştir. Özellikle kırsal alanda hane başına düşen arazi varlığının parçalılığı; 

hem verimi azaltması, hem de kaynak israfına neden olması yönünden toprak ve su 

kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı hedefine ulaşılabilmesi için toplulaştırmanın 

önemi ortaya konulmuştur.  
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Çizelge 2.1 İşletme sayısı ve arazi varlığının dağılımı (TÜİK 1994 ve 2004) 

İşletme Büyüklüğü 

(Da) 

1950 Sayımı 1991 Sayımı 2001 Sayımı 

İşletme 

Sayısı 

(%) 

İşlenen 

Arazi 

(%) 

İşletme 

Sayısı 

(%) 

İşlenen 

Arazi 

(%) 

İşletme 

Sayısı 

(%) 

İşlenen 

Arazi 

(%) 

Türkiye 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

<20 30,60 4,30 14,91 5,63 33,35 5,32 

20-49 31,60 14,30 32,13 16,49 31,46 16,02 

50-99 21,80 20,70 17,98 19,94 18,54 20,68 

100-199 10,30 19,30 9,66 20,99 10,83 23,81 

200-499 4,20 16,60 4,38 19,82 5,09 22,83 

500-+ 1,50 24,80 0,93 17,13 0,74 11,35 

Ortalama İşletme 

Genişliği (Da) 

 

77,0 

 

57,6 

 

61,0 

Ortalama İşletme 

Genişliği AB-15 

- -  

174 

Ortalama İşletme 

Genişliği AB-25 

- -  

130 

Araştırma sonuçlarına göre arazi toplulaştırma uygulaması ile tarımsal su tüketiminin % 

50 oranına kadar azaltılabildiği, parsel sayısının azalması ve şekillerinin düzgün 

olmasının tarımsal girdilerin daha ekonomik olarak kullanıldığı, toplulaştırmanın iklim 

değişimi etkisinin azaltılmasında ve iklim değişimine uyum önlemlerinin 

uygulanmasında da oldukça önemli bir rol oynadığı görülmektedir (Anonim 2017f). 

Kırsal alanda yaşayan ve tarım sektöründe çalışanların gelir ve refah düzeyinin 

yükseltilmesinin kalkınma politikaları açısından da önem taşıması nedeniyle arazi 

toplulaştırması kalkınma planlarında da yerini almıştır. Birinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda (1963-1967), yapılacak toprak reformunda toprakların toplulaştırılması ve 

toplu işletmelerin kurulması üzerinde durulmuştur. İkinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda (1968-1972), uygulanacak politikalarda, toprağı ve az toprağı olan çiftçilerin 

topraklandırılması, kiracılık müessesesinin düzenlenmesi ve toprak toplulaştırılması öne 

çıkmıştır. Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1973-1977), topraklandırmada, yeter 

gelirli aile işletmelerinin kurulması ve bunların korunmasının esas alınması ile 

verimliliği sağladığı ölçüde de toplulaştırmaya gidilmesi öngörülmüştür.  
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Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1979-1983), tarım yapılan alanlarda toprağı 

olmayan ya da az toprağı olanlar ile büyük toprak sahiplerinin toprağı olmayan ya da az 

toprağı olanlardan daha fazla kiralama yaptıkları ve toprak toplulaşmasına neden 

oldukları, bu nedenle de tarımda topraksızlaşmayı ve kiralama eğilimlerinin hızlandığı, 

tarımsal üretime yön verilmesi ve gerekli tekniklerin kullanılmasının sağlanması 

öngörülmüştür. Beşinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1985-1989), toprakların gayri 

iktisadi birimler halinde bölünmesinin önlenmesi ve toplulaştırma uygulamasına hız 

verilmesi öngörülmüştür. Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1994), arazi 

toplulaştırma çalışmalarının, sulamaya açılmış alanlarda tamamlanmasının 

hızlandırılması, sulama sistemi götürülmesi planlanan alanlarda uygulamaya 

geçilmeden önce toplulaştırma yapılması öngörülmüştür. Yedinci Beş Yıllık Kalkınma 

Planı’nda (1996-2000), üretim artışının sağlanabilmesi için tarım arazilerinin 

bölünmesinin önlenmesi, arazi toplulaştırılması ve mülkiyetin düzenlenmesinin 

sağlanması öngörülmüştür.  

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (2001-2005), tarım arazilerinin bölünmesi, 

verimli tarım arazilerinin amacı dışında kullanılması, tarıma uygun olmayan arazilerde 

tarım yapılmasının önlenmesi ve arazilerin toplulaştırma hizmetlerinin hızlandırılması 

öngörülmüştür. Dokuzunca Kalkınma Planı’nda (2007-2013), tarım sektöründeki 

verimsizliğin azaltılması için arazi parçalılığı sorunun arazi toplulaştırma çalışmalarının 

hızlandırılması suretiyle giderilmesi öngörülmüştür. Onuncu Kalkınma Planı’nda 

(2014-2018), tarım arazilerinde sulama ile ilgili yatırımların toplulaştırma ile birlikte 

yürütülmesinin sulamadaki oranın ve alınan verimin yükseltilmesinin öncelikle ele 

alınması gerektiğinden, toplulaştırmanın sulama alanlarında çabuklaştırılması 

hedeflenmiştir (Anonim 2017i). 

Arazi toplulaştırmasını zorunlu kılan nedenler, arazi parçalanmasının neden olduğu 

olumsuz sonuçlardır. Tarım işletmelerinde verimin azalması, arazilerin yol ağları, 

sulama ve tahliye gibi kanallardan yararlanamaması, arazilerin miras nedeniyle 

bölünmesine neden olması, biçimlerinin bozuk olması, sulama ve toprağın korunması, 

devlet yolu açılması gibi işlemler nedeniyle daha da küçülmelerine sebep olması, 
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arazinin coğrafi yapısı nedeniyle tesviye gerektirmesi gibi hususların bulunması 

toplulaştırmayı zorunlu hale getirmektedir (Kayaoğlu 2005).  

Arazi toplulaştırmasının temel amaçları aşağıdaki gibi sıralanabilir:  

 Küçük, parçalı ve dağınık arazilerin modern tarım işletmeciliğine uygun olarak 

kullanılması için birleştirilmesi, kullanılan işgücünün azalması, zaman kaybının 

önlenmesi, daha az zaman ile gerekli sermayenin kullanımının sağlanması, 

 Tarlada kullanılacak yol ağlarının, sulama ve tahliye sistemlerinin yapılması, 

 Gerekli arazinin düzeltilmesi ve toprağın iyileştirilmesinin sağlanması, 

 Köylerin mevcut durumunun düzeltilerek, altyapı, yerleşim alanı gibi hizmetlerin bu 

alanların korunması da sağlanarak düzenlenmesi, toprağın erozyon ve sel baskınlarından 

korunmasına yönelik tedbirlerin alınması, 

 Sosyal hizmetler için gerekli alanların kamulaştırma yoluna gidilmeden sağlanması, 

 İşletmelerin iyileştirilmesi, daha verimli üretim için gerekli önlemlerin alınması, 

 Arazisi olmayan çiftçilerin arazi ediniminin sağlanması ve tarımsal alanda istihdam 

ile işsizliğin önlenmesi, dolayısıyla, kentlere yapılan göçlerin azalmasına katkıda 

bulunması, kırsal alanda yaşanabilir yerleşim yerleri ve kırsalın dışında düşük bedellerle 

çalışmalarının önlenmesi, 

 Arazi dağıtımı yapılan çiftçiye gerekli eğitimlerin verilmesiyle daha üretken 

olmalarının sağlanması,  

 Dağıtılan hazineye ait tarım arazilerinin sürekli olarak bu amaçta kullanımının 

sağlanması ve hazine taşınmazlarına yönelik işgallerin önüne geçilmesi, 

 Özellikle Tarla İçi Geliştirme Hizmetleri uygulanarak altyapının daha iyi duruma 

getirilmesi, 

 Kan davası ve benzeri nedenlerle atıl durumda olan tarım arazilerinin kullanılması, 

sosyal huzurun sağlanması ve vatandaşların devlete olan güvenlerinin artması. 
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2.2 Arazi Toplulaştırmasının Aşamaları 

Arazi toplulaştırmasının dayanağı olan Anayasa ile Türk Medeni Kanunu uyarınca arazi 

toplulaştırmasına yönelik maddelerin de yer aldığı 3083 sayılı Sulama Alanlarında 

Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu’na göre kadastro görmüş yerlerde arazi toplulaştırması yapılır. 

Arazi toplulaştırması yapılacak alanda kadastro paftalarının yenilenmesi veya belirlenen 

alanın kadastrosu yapılmamış ise bu yerlerin kadastrosu Bakanlığın talebi üzerine Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nce yapılır veya yaptırılır. Aşamaları aşağıda kısaca 

özetlenmiştir: 

3083 Sayılı Kanun ve 5403 Sayılı Kanun uyarınca zorunlu ve isteğe bağlı olarak 

gerçekleştirilen arazi toplulaştırmasında öncelikle, arazinin yarısından çoğunun sahibi 

bulunan ve sayıca arazi sahiplerinden yarısından fazlasını oluşturanların onayı üzerine 

ya da Bakanlık ve Toprak Koruma Kurulları tarafından belirlenen alanlarda, arazinin 

coğrafi durumu, iklim, nüfus, ulaşım, arazi yapısı, sosyo-ekonomik durumu, mülkiyet 

durumu (tam veya paylı mülkiyet, şahıs, hazine, mera arazileri), ürün deseni, yer altı ve 

yer üstü kaynakları, proje alanındaki malzeme ocakları gibi konularda etüt çalışması 

yapılmasını müteakip uygun görülen alanlarda Bakanlığın teklifi üzerine Bakanlar 

Kurulu kararının Resmi Gazete’de yayımı ile proje alanı ilan edilir.  

Projenin amacının yerine getirilmesinin sağlanması ve amaca uygun planlar ve projeler 

oluşturulması için proje alanı ile ilgili bilgiler ve yapılacak projelerin maliyetleri elde 

edilir.  Proje sahası sınırlarını gösterir paftalar temin edilir. İlgili Tapu Müdürlüğü’nden 

proje alanında kalan taşınmazlara ait mülkiyet bilgileri temin edilir ve proje alanında 

kalan taşınmazların tapu kütüklerine toplulaştırma alanında kaldığına dair şerhin 

konulması istenir. Temin edilen paftalar üzerinden parsellerin sayısallaştırma işlemi 

yapılır. Yer kontrol noktaları tesis (birinci aşama) edilir. Halihazır haritaların 

oluşturulması, haritalar oluşturulurken yerleşim yerleri ve sabit tesisler, altyapı 

sistemleri, doğal kaynaklar belirlenir. Toprak etüt haritaları (arazinin 

derecelendirilmesi) hazırlanır ve ilan edilir, varsa itirazlar değerlendirilir. Toplulaştırma 

alanı ile ilgili etüt çalışmalarından sonra sabit tesisler, parsellerin ebatları, sulama ağının 
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uzunluğu, ulaşım, iskan yerleri arazi kullanım planları da göz önüne alınarak, çevre 

tesislerle uyumlu blokların (ada) oluşturulması, çiftçilerle mülakat sonucunda arazi 

derecelendirmeleri dikkate alınarak yapılan yeni parselasyon planı hazırlanır (Şekil 2.1).  

 

Şekil 2.1 Arazi toplulaştırma süreci 

 

Anayasa, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair 

Tarım Reformu Kanunu, 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu uyarınca; 

kadastrosu yapılmış yerlerde 

(kadastrosu yapılmamış ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce kadastrosunun 

yapılması/yaptırılması) 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proje Alanının İlanı 

  

Toplulaştırma Yapmaya Yetkili Kuruluşlar 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü 

Karayolları Genel Müdürlüğü 

Köy Tüzel Kişilikleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri,  Tüzel Kişilikler 

(Kooperatifler, Birlikler gibi), Kamu Kuruluşları 

 

 

Zorunlu İsteğe Bağlı 

Bakanlığın teklifi ile Kararın 

Bakanlar Kurulunca 

Onaylanması 

Kararın Resmî Gazete’de yayımı 

Proje sahası sınırlarını gösterir 

paftalar 

Paftaların Sayısallaştırılması 

Projenin Hazırlanması Şerh 

(toplulaştırma alanına girdiğine dair) 

Kadastro Müdürlüğü 

Halihazır Haritaların Oluşturulması 

-Yerleşim yerleri ve sabit tesislerin 

belirlenmesi 

-Altyapı Sistemlerinin belirlenmesi 

-Doğal kaynakların belirlenmesi 

Parselasyon 

Planlarının 

Hazırlanması 

Yer Kontrol 

Noktalarının Tesisi 

(ikinci aşama) 

Yer Kontrol 

Noktalarının Tesisi 

(birinci aşama) 

Blok ve Parsel 

Köşelerinin 

Aplikasyonu 

Malik 

Onay 

Yeni Parselasyon 

ve Yeni mülkiyet 

Listesi İlanı 

Toprak Etüd Haritası 

(Arazinin 

Derecelendirilmesi 

Teknik Dosyanın 

Kontrol İçin 

Gönderilmesi 

ONAY 

Mülkiyet Bilgileri 

İlan 

Blokların 

(Ada) 

Oluşturulması 

Varsa İtirazların 

Değerlendirilmesi 

Bakanlık 

Onayı 

Varsa İtirazların 

Değerlendirilmesi 

TESCİL 

Çiftçilerle 

Mülakat 

Tapu 

Müdürlüğü 

Muhtar 

Onay-Mühür 

Malike Yer 

Teslimi 
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Proje alanında yer kontrol noktaları (ikinci aşama) belirlenir. Blok ve parsel köşelerinin 

aplikasyonu yapılır. Maliklerin onayı ile muhtarın onayı ve mührü alındıktan sonra 

malike yer teslimi yapılır. Yeni parselasyon ve yeni mülkiyet listesi ilan edilir varsa 

itirazlar değerlendirilir ve Bakanlık onayı ile teknik dosya kontrol için ilgili Kadastro 

Müdürlüğü’ne gönderilir. İlgili Kadastro Müdürlüğü’nce onaylanarak tescil edilmek 

için ilgili Tapu Müdürlüğü’ne gönderilir. Tescil işleminden sonra, proje alanında önceki 

ve son durumu belirten mülkiyet listelerinin bir nüshası proje sahibince ilgili vergi 

dairesine intikal ettirilir (Şekil 2.1). 

2.3 Arazi Toplulaştırmasını Yapmaya Yetkili Kuruluşlar, Amaçlar ve Hedefleri 

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın 639 sayılı KHK ile görevleri yeniden 

düzenlenmiş ve hizmet birimlerinden Tarım Reformu Genel Müdürlüğü’nün 

görevlerinin belirlendiği 11. maddesinde, arazi edinimi, tarım arazilerin bölünmesinin 

önlenmesi, arazinin düzenlemesi ve toplulaştırma yapmak ve yaptırmak görevleri 

arasında sayılmış ve bu kapsamda arazi toplulaştırması yapmak veya yaptırmak görevi 

Bakanlığa verilmiştir. 5403 Sayılı Kanun’un 17. maddesinde, hizmet konularını 

kapsayan alanlarda özel arazi toplulaştırması yapmak istediklerini Kanun’da sayılan 

tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının Bakanlığa bildirecekleri yönündeki hüküm 

uyarınca bu Kanun’da belirtilen tüzel kişilikler ile hizmet konusu gereği DSİ tarafından 

arazi toplulaştırması çalışmaları yürütülmektedir. Ayrıca, Gıda, Tarım ve Hayvancılık 

Bakanlığı ile Karayolları Genel Müdürlüğü arasında yapılan protokol kapsamında 

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından arazi toplulaştırma çalışmaları 

yürütülmektedir.  

Bakanlığın 2018-2022 Stratejik Plan’ında; arazi toplulaştırma çalışmalarının 

tamamlanması, verimsiz toprakların sulanabilmesi için gerekli altyapı çalışmalarının 

gerektiği yönünde bulgular tespit edildiğine yer verilmiş ve kırsal alanda ekonominin 

geliştirilmesi, tarımsal, sosyal ve fiziki altyapısının iyileştirilmesinin temel amaç olarak 

belirlendiği, sürdürülebilir tarımsal üretimin sürdürülebilmesi için, küçülmüş ve 

parçalanmış arazilerin toplulaştırılması ve arazi kullanım planlaması hedefleri arasında 

yer almıştır. Bu hedeflere ulaşılabilmesini teminen belirlenen stratejilerin ise; arazi 
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bankacılığı sisteminin kurulması, mirasla bölünen arazilerin devir işlemlerinin 

sağlanması, toprak veri tabanı oluşturulması olarak açıklanmış ve maliyetinin tahminen 

6,8 milyon TL olarak belirlendiği görülmüştür (Anonim 2017h). 

Türkiye’de arazi toplulaştırma çalışmalarının başladığı 1961 yılından 2002 yılına kadar 

450.000 ha alanda toplulaştırma yapıldığı, 1.210.604 ha ile en fazla toplulaştırmanın 

2012 yılında yapıldığı, 2015 yılı sonu itibari ile tamamlanan arazi toplulaştırma 

çalışmalarının toplam 5,1 milyon ha olduğu görülmektedir (Çizelge 2.2). Toplulaştırma 

çalışmaları devam eden 1,9 milyon ha alan bulunmaktadır. 2023 yılına kadar toplam 14 

milyon ha alanda arazi toplulaştırma çalışmalarının tamamlanması hedeflenmiştir. 

Dolayısıyla Türkiye’de 1. kuşak arazi toplulaştırması tamamlanmış olacaktır. Temel 

(2013) araştırmasında, Avrupa Birliği ülkelerinde 2. veya 3. kuşak toplulaştırmalarının 

tamamlanarak özel amaçlı (çevre, yol, maden ocakları gibi) toplulaştırmalar 

yapıldığının tespit edildiği görülmektedir. Türkiye’de 1. kuşak arazi toplulaştırma 

çalışmalarının tamamlanması için halen çalışmaların devam etmesi, Türkiye’nin arazi 

toplulaştırması çalışmalarında Avrupa Birliği ülkelerinin ne kadar gerisinde olduğu 

göstermektedir. 

Çizelge 2.2 Türkiye’de yıllara göre arazi toplulaştırma çalışmaları 

Yıllar Uygulama Alanı (Ha) 

1961-2002 450.000 

2003-2007 132.000 

2008 430.000 

2009 103.000 

2010 26.000 

2011 601.998 

2012 1.210.604 

2013 1.036.356 

2014 992.827 

2015 100.000 

TOPLAM 5.082.785 
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2.4 Arazi Toplulaştırması Mevzuatının Tarihsel Gelişimi ve Mevzuatta Hazine 

Taşınmazlarına Yönelik Yapılan Yasal Düzenlemeler 

Cumhuriyet’in ilanından 2017 yılı Aralık ayına kadar Türkiye’de yapılan yasal 

düzenlemelere bakıldığında, birçok yasal düzenlemenin içinde arazi toplulaştırmasına 

yer verildiği görülmektedir. Bu düzenlemelerle anayasal dayanak arazi toplulaştırması 

açısından aşağıda kısaca incelenmiştir: 

Anayasal dayanak; yürürlüğe giren Anayasalara bakıldığında toprağın verimli 

işletilmesi ve çiftçinin toprak sahibi yapılması amacıyla Devletin gerekli tedbirleri 

alması öngörülmüştür. 1924 tarihli Anayasa’nın 74. maddesinde, çiftçinin toprak sahibi 

yapılması için kamulaştırılacak toprakların ödeneğinin ve bu ödeneğin ne şekilde 

ödeneceğinin özel kanunlarla gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. 1961 Anayasası’nın 

37. maddesinde, devletin, toprağın verimli işletilmesinin sağlanması ve toprağı ya da 

toprağı var olan ancak üretim için yeterli olmayan çiftçilikle uğraşanların toprak sahibi 

yapılması için gereken önlemleri alabileceği, bu amaçlara yönelik parsellerin genişliği 

ile ilgili düzenlemeler yapabileceğine yer verilmiştir. 1982 Anayasası’nda ise, devletin, 

topraktan gerekli verimin alınması için toprağın korunması ve geliştirilmesi, erozyonun 

önüne geçilmesi, toprağı veya yeterli toprağı olmayan tarımla uğraşanlara toprağın 

verilmesi amacıyla gerekli tedbirlerin alınacağı ve bu amaçların gerçekleştirilmesi için 

bölgelere ve ürün çeşitlerine göre toprağın genişliğinin tespit edebileceği yönünde 

düzenleme yer almıştır. 

Mülga 743 sayılı Türk Kanunu Medenisi’nin 678. maddesinde; arazi parçalarının bir 

araya getirilmesi gibi işlerin maliklerin çoğunluğunun katılmasıyla yapılacağı, arsaların 

yarısından fazlasına sahip olan ve adet olarak arsa sahiplerinin üçte ikisini meydana 

getirenler tarafından karar verilmesi ve diğer arsa sahiplerinin buna uymasının zorunlu 

olduğu yönündeki hüküm ile parçalanmış arazilerin birleştirilmesi öngörülmüştür. 

Mülga 2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu’nda; sınırları bozulmuş, küçük 

parçalara ayrılmış arsa ve dağınık tarım arazilerinin maliklerinin muvafakati ile 

değiştirileceği ve birleştirileceği yönünde düzenleme ile dar kapsamlı toplulaştırmaya 

yer verilmiştir. 
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4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 755. maddesinde; hangi işlerin iyileştirileceğine 

yer verilmiş ve bu işler arasında arazi toplulaştırması da sayılmıştır. Bu işlerin arazi 

sahiplerinin ortak yapmaları halinde, arazinin yarısından fazlasına sahip olunması 

şartıyla arazi sahiplerinin üçte ikisinin karar almaları ve diğer arazi sahiplerinin de bu 

karara uymalarının zorunlu olduğu, bu kararın, tapuya şerh verilmesi yönündeki 

düzenleme ile arazi toplulaştırmasının arazi sahipleri tarafından yapılması halinde, 

alınacak kararlar ile bu kararların sonuçlarına yer verilmiştir. 

Mülga 7457 sayılı Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum 

Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri Hakkında Kanun’un 2. maddesinde; toprağın 

korunması ve verimliliğin artması için gerekli önlemlerin alınmasının sağlanması, 

verimlilik, sulama, drenaj, arazilerin birleştirilmesi, kullanılma kabiliyetlerine yönelik 

her türlü etüt ve toprak tahlilleri ile sınıflandırılması ve toprak haritalarının hazırlanması 

hüküm altına alınmıştır. Hazine taşınmazlarına yönelik 17. maddesinde ise, hazine 

taşınmazlarından Toprak Muhafaza ve Zirai Sulama İşleri Umum Müdürlüğü 

(TOPRAKSU) hizmet ve faaliyetleri için gerekli görülen yerlerin hazinece Ziraat 

Vekaletine tahsis veya döner sermayeli ve tüzel kişiliğe sahip TOPRAKSU 

İşletmelerine 10. madde hükümleri uyarınca temlik edileceği, 10. maddede de 

TOPRAKSU İşletmesine ıslah amacıyla temlik edilen hazine arazisinin takdir edilecek 

kıymetlerinin sermayeden mahsup edileceği, bu arazinin, ıslahını müteakip hazineye 

iade edileceği ve yeni kıymetleri üzerinden takdir edilecek bedellerinin İşletmenin 

sermayesinden düşüleceğine yer verilmiştir. Mülga Arazi Tevhidi Tüzüğü; 7457 Sayılı 

Kanun’a dayanarak hazırlanan ve 11.07.1966 tarihinde 6/6706 Sayılı Bakanlar Kurulu 

Kararıyla yürürlüğe konulan Tüzük ile Bakanlar Kurulu’nca kabul edilecek yerlerde, 

toprağın korunması ve zirai sulama tekniğinin zorunlu olduğu hallerde arazilerin 

birleştirilmesi işlemlerinin yürütülmesi uygun görülmüştür. 

Mülga 1757 sayılı Toprak ve Tarım Reformu Kanunu’nun 87. maddesinde, arazilerin 

toprağın korunmasını ve sulama için önlemler alınmasını engelleyecek şekilde parçalara 

ayrılmış, dağılan, biçimleri bozuk arazilerin, sahibine olanaklar dahilinde az veya tek 

parça olarak bir araya getirilmesi ve biçimlerinin düzeltilmesi, devam eden maddelerde 

de toplulaştırma işleminin ne şekilde yapılacağı ile ilgili hükümler yer almıştır. Arazi 
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toplulaştırmasında hangi taşınmazların Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine 

geçeceğine yer verilen Kanun’un 19. maddesinde, hazine taşınmazlarından, kamu 

hizmetlerinde kullanılması amacıyla tahsis edilmeyen arazilerin zilyetlik edinim 

hükümleri dikkate alınarak 766 Sayılı Kanun’a göre hazine adına tespit gören ve tapuda 

tescil edilen arazinin, tahsisi kaldırılan arazilerin, mera, yaylak ve kışlakların, iskanen 

verilen yerlerin terkedilmesi ile hazine adına tescilinden sonra bu gibi yerlerin 

Müsteşarlığın emrine geçeceği hüküm altına alınmıştır. 

3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkındaki 

Kanun’un 12. maddesinde, tarım arazilerinde arazi maliklerinin çoğunun isteği ile arazi 

toplulaştırması yapılması için gerekli etüt, plan, proje, tapuya şerh, kamulaştırma gibi 

işlemlerin yapılacağı usul ve esasların belirlenmesi görevi Genel Müdürlüğe verilmiştir. 

Kanun’da Genel Müdürlüğün talebi üzerine ihtiyacı olan ve üzerinde sabit tesis 

olmayan hazine arazilerinin bedelsiz tahsis edileceği yer almıştır. 

3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 

Kanunu’nda, sulama alanları ile Bakanlar Kurulu’nca uygun görülen alanlarda, 

parçalanmış tarım arazilerinin genişletilmesi ve tarım arazilerinin parçalanması ile 

küçülmesinin önlenmesi amaçlanmıştır. Kanun’un 4. maddesinde, uygulama alanlarında 

bulunan hazine taşınmazlarından kamunun yürütmesi gereken hizmetlerde kullanılmak 

üzere tahsis edilen taşınmazlar hariç olmak üzere arazinin uygulayıcı kuruluşun 

tasarrufuna geçeceği, 7. maddesinde de uygulama sonucunda söz konusu arazinin kamu 

kuruluşlarına tahsisi amacıyla hazineye verileceği hüküm altına alınmıştır. 

Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu Uygulama 

Yönetmeliği; 11.06.1985 tarihli ve 85/9588 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

girmesi uygun görülen Yönetmeliğin 20. maddesinde, toplulaştırmanın, toplulaştırma 

alanında kalan etkin ve verimli kullanımı mümkün olmayan parçalanan ve paylı 

mülkiyete konu olan arazilerin bir araya getirilmesi ve bu amaca yönelik 

kamulaştırılması, toprağı ya da yeter toprağı olmayan çiftçilikle uğraşanların toprak 

sahibi olması, arazi malikine verilecek arazinin tespiti, köy yerleşim yerinin gelişmesi 

ve yeni yerleşim alanlarının ayrılması gibi düzenlemelere yönelik işlemleri kapsadığı 



24 
 

belirtilmiş ve devam eden maddelerinde de toplulaştırma işlemlerinin ne şekilde 

yapılması gerektiği düzenlenmiştir. Yönetmelik’te, hazine arazisi ile ilgili tahsis ve 

kiralama işlemleri hakkındaki gerekli bilgi ve belgelerin altmış gün içinde Genel 

Müdürlüğe verileceği ve Genel Müdürlükçe tarım dışı amaçla kullanmaları koşuluyla 

ilgili kamu kuruluşlarına tahsis edilmesi için hazinenin tasarrufuna bırakılabileceği 

düzenlenmiştir. 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’n 17. maddesinde, arazinin en 

uygun şekilde kullanımının sağlanması ve parsellerin tarıma uygun şekilde oluşmasını 

teminen, arazinin yarısından çoğunun sahibi olan ve sayıca arazi sahiplerinin yarısından 

fazlasını oluşturanların onayı ile istek üzerine, Bakanlık veya kurulların talebiyle 

zorunlu olarak, Bakanlar Kurulu kararı ile arazi toplulaştırma proje alanının 

belirleneceği ve uygulanacağı, Bakanlığın, gerekli görülmesi halinde asgari tarım arazisi 

büyüklüğünün altındaki arazilerin toplulaştırabileceği veya Kanun’un amacında 

kullanılmak üzere kamulaştırabileceği ifade edilmiştir.  

5403 Sayılı Kanun’da, hazine taşınmazları ile ilgili hükümlere bakıldığında; 

toplulaştırma sahası olarak tespit edilen yerlerdeki hazine taşınmazlarının Bakanlığın 

isteğine göre niteliğine ve kullanım durumuna bakılmaksızın Maliye Bakanlığı’nca 

Bakanlığa tahsis edileceği, özel arazi toplulaştırmasında, toplulaştırmayı yapan idare 

tarafından yapılacak yatırımlar için gerekli olan arazinin katılım payından 

karşılanmasının mümkün olmaması halinde, bu arazilerin varsa hazine arazisinden, 

hazine arazisinin yetmemesi halinde ise kişilerle anlaşarak karşılama yoluna 

gidilebileceği, Bakanlığın, toplulaştırma uygulamalarında, asgari büyüklükte 

oluşturulan yeni tarımsal arazilerin, toplulaştırmaya veya kamulaştırmaya konu olan 

arazi sahiplerine, bu kişilerin satın almaması halinde, arazisi bulunmayan bölgede 

çiftçilikle uğraşanlara rayicinden Bakanlığın isteği uyarınca Maliye Bakanlığı’nca 

doğrudan satılacağı, ihtiyaç halinde Kanun’da belirtilen işlemler için kamulaştırma, 

alım, satım işlemlerinin Bakanlığın talep etmesi halinde Maliye Bakanlığı’nca yerine 

getirileceği, bu işlemler de gerekmesi halinde hazine taşınmazları trampa edilerek 

yapılabileceği yönünde hükümlere yer verilmiştir. 
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Mülga Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin 

Tüzük; toprağın korunmasının esas alınmak suretiyle tarım arazilerinin hangi 

durumlarda tarım dışı amaçla kullanılacağı ve tarımsal üretim gücü yüksek büyük 

ovaların korunmasının yanında arazi toplulaştırmasına ilişkin işlemlerin ne şekilde 

yapılacağına ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amaçlanmıştır. Tüzük’te hazine 

taşınmazlarına ilişkin yapılan düzenlemelere bakıldığında, proje alanındaki ortak 

kullanım alanlarında yer alan tesisler için gerekli olan arazinin öncelikle, parsel 

planlamasından önce belirlenen ortak katılım payından (en fazla % 10) karşılanacağı, bu 

yolla karşılanamayan arazinin, hazine taşınmazlarından, bunun da yeterli gelmemesi 

halinde kişilerden anlaşarak ya da kamulaştırarak karşılanabileceği, ortak alanlar dışında 

kamu yatırımlarına ihtiyaç duyulan arazinin, varsa ortak katılım payından kesilen 

alandan bedelinin ödenmesi yoluyla karşılanacağı, yoksa hazine arazisinden, hazine 

arazisinin yetmemesi halinde ilgili idarelerce toplulaştırma alanındaki kişilerle anlaşarak 

karşılanabileceği, toplulaştırmada tescil harici yerlerden gelen fazlalığın hazine adına 

tescil edileceği yönünde düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. 

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği’nde; tarım arazilerinin toplulaştırması ve 

dağıtımın nasıl yapılacağına ilişkin düzenlemeler yer almıştır. Yönetmelik’te hazine 

taşınmazları ile ilgili düzenlenen hükümlere bakıldığında; ortak kullanım tesisleri için 

gerekli arazinin, öncelikle ortak katılım payından karşılanacağı, bu şekilde 

karşılanamayan arazinin, hazine taşınmazlarından, bunun da yeterli gelmemesi halinde 

kişilerden anlaşarak ya da kamulaştırarak karşılanabileceği, ortak alanlar dışında kamu 

yatırımları için gerekli olan kısmın, hazine arazilerinden, hazine arazilerinin yeterli 

olmaması halinde ilgili idarece gerçek ve tüzel kişilerinden anlaşma yoluyla 

karşılanabileceği, uygulama sırasında tescil harici yerlerden gelen fazlalığın hazine 

adına tescil edileceği, toplulaştırmayı yapan idare tarafından çevrenin ve tabiatın 

korunmasına ve iyileştirilmesine yönelik toplulaştırma alanının yeniden düzenlenmesi 

sırasında, korunması gereken sabit tesislerin parsellerindeki kesinti miktarı kadar alanın, 

hazinenin bu taşınmazda paylı mülkiyete konu edilmesi ile karşılanabileceği, 

Bakanlığın, yeter büyüklüğü olmayan tarım arazilerini toplulaştırabileceği ve bu 

kapsamında değerlendirmek üzere kamulaştırabileceği, toplulaştırma uygulamalarında, 

tahsisli araziler ile birlikte, bu arazilerin kullanılarak yeter büyüklükte yeni parseller 



26 
 

oluşturulacağı ve öncelikle bu parsellerin arazisi kamulaştırılan arazi sahiplerine, bu 

kişiler satın almadığı takdirde yeter gelirli büyüklükte tarım arazisi olmayan yöredeki 

çiftçi ailelerine rayiç değer üzerinden Maliye Bakanlığı’nca satılacağına yer verildiği 

görülmektedir. 

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği’nde, uygulama alanında kalan korunması 

gereken ancak mevcut hali ile korunması imkanı olmayan sabit tesislerin olduğu 

parsellerde kesinti miktarı kadar alanın, hazinenin bu parselde paydaş yapılması ile 

karşılanabileceği yönündeki düzenleme yeni bir düzenleme olarak görülse de bu 

düzenlemeden önce de Bakanlık tarafından toplulaştırma alanında korunması gereken 

sabit tesislerdeki kesinti miktarı kadar hazine taşınmazının bu alana taşınarak şahıslar 

ile hazinenin paylı mülkiyete konu edildiği görülmüştür. 

6001 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’unda; 

Karayolları Genel Müdürlüğü’ne toplulaştırma ile ilgili herhangi bir görev ve yetki 

verilmediği görülmekle birlikte, Genel Müdürlüğün “Taşınmazlar Dairesi 

Başkanlığı”nın “Görev ve Sorumlulukları” arasında; toplulaştırma yapmak veya 

yaptırmak şeklinde ifadenin kullanıldığı görülmektedir. Bu kapsamda Bakanlık ile 

Karayolları Genel Müdürlüğü arasında imzalanan protokol kapsamında toplulaştırma 

işlemleri gerçekleştirilmektedir. Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü; 5403 sayılı 

Kanun’un 17. maddesi uyarınca DSİ kendi uygulama alanlarında, sulama projelerinin 

arazi toplulaştırması ile birlikte yapılabilmesi amacı ile hazırlanan “DSİ Arazi 

Toplulaştırması Teknik Şartnamesi” ile özel arazi toplulaştırma çalışmaları 

yürütülmektedir. Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü’nün; Bakanlar 

Kurulu’nca belirlenen projelerde, hazine taşınmazlarının geliştirilmesi, 

değerlendirilmesi, şahıslara ait taşınmazların satın alınması, trampa edilmesi, 

kamulaştırılması ve toplulaştırma yapılması 178 sayılı KHK’nin 13/r maddesi uyarınca 

görevleri arasında sayılmıştır. Bu kapsamda 06.10.2011 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanan 2011/2266 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile İstanbul İli, Sultanbeyli 

İlçesinde yapılacak olan ıslah, yenileme, dönüşüm uygulamalarında Çevre ve Şehircilik 

Bakanlığı ile Maliye Bakanlığı (Milli Emlak Genel Müdürlüğü) yetkilendirilmiştir. 
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3. HAZİNE TAŞINMAZLARINDA TOPLULAŞTIRMA UYGULAMALARININ 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Türkiye’de arazi toplulaştırması ile ilgili yapılan yasal düzenlemelere bakıldığında; 

sosyal devlet anlayışı ilkesi gereği devletin, hazine taşınmazları ile ilgili olarak yaptığı 

yasal düzenlemelerde arazi toplulaştırma alanında kalan hazine taşınmazlarının 

uygulayıcı kuruluşun emrine geçeceği yönünde hükümlere yer verilmiştir. Bu kapsamda 

toplulaştırma alanı içinde kalan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar uygulayıcı 

kuruluşun talebi doğrultusunda amacında kullanılmak üzere uygulayıcı kuruluşa tahsis 

işlemleri 178 sayılı KHK’nin 13. maddesi uyarınca hazine taşınmazlarının korunması, 

yönetimi ve denetlenmesinde görevli olan Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel 

Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Arazi toplulaştırma sınırları içinde kalan 

devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin tahsisine yönelik hazinece herhangi bir 

işlem yapılmadığından, bu alanın ne kadar olduğu konusunda mevcut bilginin olmadığı 

vurgulanmalıdır.   

Uygulama alanında kalan ve uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen hazine taşınmazları, ortak 

kullanım tesisleri veya ortak kullanım tesisleri dışında kalan tesisler için gerekli 

arazilerin ortak katılım payının ya da ortak katılım payı bedelinin ödenmesi halinde de 

yeterli gelmemesi halinde bu alanlar için kullanılabilmektedir. Uygulama alanında kalan 

mevcut durumu itibariyle korunamayan sabit tesisin olduğu parsellerde kesinti miktarı 

kadar alanın, hazinenin bu parselde paylı mülkiyete konu edilmesi ile karşılanabilmekte 

ve hazine taşınmazı paylı mülkiyete konu olabilmektedir. Ayrıca, uygulamaya giren 

hazine taşınmazlarının toprağı ya da yeter toprağı olmayan çiftçiye dağıtımı 

yapılabilmektedir. 

3.1 Yasal Düzenlemeler Uyarınca Toplulaştırma Alanında Kalan Hazine 

Taşınmazlarının Analizi 

Hazinenin 2016 yılı itibarıyla yaklaşık 4,1 milyon adet ve 263 milyar m² yüzölçümüne 

sahip taşınmazı bulunmaktadır. Bu taşınmazların 3,8 milyon adet ve 245 milyar m² 

yüzölçümü özel mülkiyetindeki taşınmazları kapsamaktadır (Anonim 2017o). Arazi 
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toplulaştırması mevzuatının tarihsel sürecine bakıldığında, uygulama alanında kalan 

hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşun talebi üzerine uygulayıcı kuruluşa tahsis 

edileceği yönünde düzenlemelere yer verildiği görülmektedir. 

Kanun’da; toplulaştırma alanı olarak ilan edilen yerlerdeki hazine taşınmazlarının, 

Bakanlığın talebi uyarınca niteliğine ve kullanım durumuna bakılmaksızın toplulaştırma 

amacına uygun olarak kullanılması amacıyla Maliye Bakanlığı’nca Bakanlığa tahsis 

edileceği, tahsis edilen yerlerin Bakanlıkça bedel karşılığında dağıtılabileceği ifade 

edilmektedir. Toplulaştırma ile oluşan parsellerin yüzölçümü ve özelliklerinin beraber 

değerlendirileceği, gerçek ve tüzel kişilere ait arazilerden ortak kullanım tesisleri için en 

fazla % 10’u kadar katılım payının düşüleceği, bunun için bedel ödenmeyeceği, katılım 

payı dışındaki kesinti yapılan arazinin bulunması halinde tahsisli araziden karşılanacağı, 

olmaması durumunda kamulaştırılacağı ifade edilmiştir (Madde 17). Kanun’un 

uygulanmasına yönelik Yönetmelik’te ise korunması gereken ancak mevcut haliyle 

korunması imkanı olmayan sabit tesislerin bulunduğu parsellerde kesinti miktarı kadar 

alanın hazinenin bu parselde kesinti miktarı kadar paydaş yapılması ile karşılanabileceği 

yönünde hükme yer verilmekle, hazine taşınmazının paylı mülkiyete konu edildiği 

görülmektedir. 

Türkiye’de ilk kez arazi toplulaştırma çalışmalarına Dünya Bankası’nın verdiği krediye 

karşılık ön koşul olması nedeniyle 1961 yılında başlayan ve Konya ili, Çumra ilçesi, 

Kargın köyünde gerçekleştirilen ilk uygulama sadece parsellerin birleştirilmesi şeklinde 

yapılan dar kapsamlı bir toplulaştırmadır. Uygulama alanı 131 ha olan toplulaştırma 

çalışmalarında, bu alanda kalan yaklaşık 4 ha hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz 

uygulayıcı kuruluşa tahsis edilmiştir. Uygulamanın başladığı 1961 yılı başından 2017 

yılı sonuna kadar toplulaştırma alanında kalan ve uygulayıcı kuruluşun talebi uyarınca 

tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazın 168.047 ha olduğu tespit 

edilmiştir. Bakanlığa tahsis işleminin en fazla 40.000 ha ile 2014 yılında yapıldığı 

görülmektedir (Çizelge 3.1). 
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Çizelge 3.1 Yıllara göre toplulaştırmaya alınan ve uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen 

hazine adına tescilli taşınmazlar (MEOP) 

Yıllar Yüzölçümü (m²)  Yıllar Yüzölçümü (m²) 

1961 40.500 2003 35.182.642 

1969 24.458 2004 50.429.589 

1988 12.073 2005 54.729.604 

1989 24.250 2006 33.253.449 

1990 961.032 2007 97.140.074 

1991 29.211 2008 140.854.710 

1992 51.392 2009 44.624.636 

1993 41.115 2010 59.202.166 

1995 9.510 2011 121.484.594 

1996 215.513 2012 65.956.343 

1997 15.870 2013 111.151.594 

1998 40.310.703 2014 400.634.340 

1999 29.380.605 2015 144.516.714 

2000 3.520.959 2016 120.288.287 

2001 26.124.736 2017 83.509.134 

2002 16.753.729 TOPLAM 1.680.473.533 

2012-2016 yılları arasında arazi toplulaştırmasına dahil edilen hazinenin özel 

mülkiyetindeki taşınmazların toplam hazine taşınmazlarının yüzölçümü içindeki payına 

bakıldığında; 2014 yılındaki payın oranının % 0,17 olduğu, diğer yıllarda ise bu payın 

ortalama % 0,5 oranında olduğu görülmektedir (Çizelge 3.2). Arazi toplulaştırmasına 

tahsis edilen taşınmazların toplam taşınmazlar içindeki payının çok az olduğu 

görülmekle birlikte, arazi toplulaştırması mevzuatı hükümlerine uygun olarak 

kullanılması amacıyla hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluşa tahsis edilmesinin 

hazine taşınmazlarının toplulaştırma proje sahası sınırları içinde kalmasına bağlı 

olduğunu ve ayrıca, devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin bu rakama dahil 

olmadığının da göz önünde bulundurulması gerekir. 

Toplulaştırma alanında kalan ve uygulayıcı kuruluşun talebi üzerine uygulayıcı kuruluşa 

tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların toplam 32.845 adet ve 

168.047 ha olduğu, yapılan tahsis işleminin illere göre dağılımına bakıldığında; ilk 
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sırada 44.583 ha ile Şanlıurfa ili, ikinci sırada 24.022 ha ile Konya ili, üçüncü sırada 

15.495 ha ile Diyarbakır ili yer almaktadır. En az tahsis işlemi ise 0,0243 ha ile İstanbul 

İli’nde yapıldığı görülmektedir (Çizelge 3.3). Hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmazların (24.554.839 ha) yaklaşık % 0,7’sinin arazi toplulaştırma çalışmaları 

kapsamında uygulayıcı kuruluşa tahsis edildiği görülmektedir. 

Çizelge 3.2 Arazi toplulaştırmasına tahsis edilen hazine adına tescilli taşınmazların 

toplam taşınmazlar içindeki payı (Anonim 2017k, l, m, n, o) 

Yıllar 
Hazine Adına Tescilli 

Toplam Taşınmaz 

Yüzölçümü (m²) 

Arazi Toplulaştırmasına Tahsis Edilen 

Hazine Adına Tescilli Taşınmazların 

Yüzölçümü (m²) 

Toplam 

Yüzölçümü 

İçindeki Payı (%) 

2012 220.604.818.639 65.956.343 0,03 

2013 228.748.565.256 111.151.594 0,05 

2014 229.418.731.608 400.634.340 0,17 

2015 234.653.846.902 144.516.714 0,06 

2016 245.548.399.111 120.288.287 0,05 

Bakanlıkça 1961-2015 yılları arasında toplulaştırma çalışmaları tamamlanan toplam 

alanın 5.082.785 ha ve 2015 yılı sonu itibariyle de toplulaştırma alanında kalan toplam 

147.667 ha hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmaz uygulayıcı kuruluşun talebi üzerine 

uygulayıcı kuruluşa tahsis edilmiştir. 2015 yılı sonu itibariyle hazinenin özel 

mülkiyetindeki taşınmazların, Bakanlıkça arazi toplulaştırmasına alınan toplam 

taşınmazların yaklaşık % 3’ünü kapsadığı görülmektedir. 

Arazi toplulaştırma alanında kalan hazine taşınmazlarının kullanımının, ortak kullanım 

alanlarına ait taşınmazların ortak katılım payından karşılanamayan kısmının uygulama 

alanında kalan hazine taşınmazlarından karşılanması veya hazine taşınmazının paylı 

mülkiyete konu edilmesi ile uygulayıcı kuruluşun kamulaştırma maliyetine 

katlanmasına engel olması yönünden toplulaştırmanın maliyetinin azalmasına neden 

olduğu ve kamuya yüklenecek külfetin önüne geçildiği, yerinde korunması gereken 

sabit işletmelerin malikinin muvafakatiyle hazine ile paylı mülkiyete konu edilmesinin 

projenin uygulanmasını kolaylaştırdığı, toplulaştırmanın yararlarından biri olan toprağı 

olmayan veya yeter toprağı olmayan çiftçinin topraklandırılmasının hazine 

taşınmazlarından karşılandığı görülmektedir.  
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Çizelge 3.3 İllere göre toplulaştırmaya alınan ve uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen 

hazine adına tescilli taşınmazlar (MEOP) 

İller Adedi 
Yüzölçümü 

(m²) 
İller Adedi 

Yüzölçümü 

(m²) 

Adana 387 8.480.387 Kahramanmaraş 1 5.700 

Adıyaman 119 6.889.286 Karabük 1 30.784 

Ağrı 26 586.013 Karaman 730 65.814.906 

Aksaray 1.495 51.852.919 Kars 5 26.210 

Amasya 154 487.227 Kastamonu 5 12.940 

Ankara 1.276 138.023.377 Kayseri 592 10.249.456 

Antalya 13 52.476 Kırıkkale 44 506.361 

Ardahan 5 755 Kırklareli 920 6.663.136 

Aydın 1.086 57.117.610 Kırşehir 488 9.572.155 

Balıkesir 99 550.292 Konya 5.756 240.215.982 

Batman 795 92.186.018 Kütahya 159 738.599 

Bayburt 2 3.000 Malatya 805 28.980.945 

Bilecik 23 36.934 Manisa 3 514.400 

Bingöl 253 4.249.791 Mardin 241 63.967.644 

Bitlis 5 36.351 Mersin 224 13.340.011 

Burdur 332 2.305.157 Muğla 53 1.016.936 

Bursa 241 1.188.714 Muş 23 530.734 

Çanakkale 60 9.531.363 Nevşehir 560 9.901.858 

Çankırı 131 5.720.693 Niğde 475 18.137.438 

Çorum 80 698.688 Ordu 5 625.839 

Denizli 1.132 5.847.695 Osmaniye 1 21.500 

Diyarbakır 2.641 154.954.852 Rize 2 1.106 

Düzce 24 2.942.801 Sakarya 2 1.502 

Edirne 2.719 136.101.148 Samsun 3 23.684 

Elazığ 126 5.025.226 Siirt 1 4.000 

Erzurum 487 6.614.019 Sinop 180 343.088 

Eskişehir 1.008 17.849.100 Sivas 207 3.479.733 

Gaziantep 182 1.028.956 Şanlıurfa 4.461 445.830.408 

Giresun 1 3.187 Tekirdağ 1.030 20.060.632 

Gümüşhane 1 5.151 Tokat 55 1.277.573 

Iğdır 309 19.489.724 Uşak 14 22.520 

Isparta 201 183.662 Yalova 1 17.833 

İstanbul 6 243 Yozgat 167 2.181.600 

İzmir 207 3.991.789 Zonguldak 1 2.132.879 

Genel Toplam 32.845 1.680.473.533 

 



32 
 

Hazine yönünden yararı bulunup bulunmadığına bakıldığında ise, hazinenin bilgisi 

dışında işgal edilen hazine taşınmazlarının kayıt altına alındığı ve devletin hüküm ve 

tasarrufu altında kalan yerlerin tescilinin sağlandığı görülmekle birlikte, toplulaştırmaya 

alınan hazine taşınmazlarına karşılık toplulaştırma alanında eş değerde taşınmaz verilip 

verilmediği, hazine taşınmazlarının kullanıldığı amaçlar konusunda yeterli bilgi 

bulunmadığı, hazinece, toplulaştırma işlemleri sırasında askı ilanlarının takip edilerek 

uygulama alanında kalan hazine taşınmazlarına yönelik mevcut yasal düzenlemelere 

aykırı bir işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde gerekli itirazların yapılması 

gerekmektedir. Ancak teknik ve idari yönden yetersizlikler nedeniyle denetim 

mekanizmasının yeterli olmadığı, denetim mekanizmasının işlerliğinin artırılması için 

gerekli önlemlerin alınmasının, hazine taşınmazlarının arazi toplulaştırmasının 

amacında kullanılıp kullanmadığı ve hazine taşınmazlarına karşılık eş değerde taşınmaz 

verilip verilmediği gibi hususların tespit edilmesi ve ayrıca, arazi toplulaştırmasından 

sonra da hazine taşınmazlarının parçalanmasının, başka amaçlarda kullanılmamasının 

önlenmesi yönünden önemini ortaya koymaktadır. 

3.2 Arazi Toplulaştırması Sonrasında Hazineye İade Edilen Taşınmazların Analizi 

Türkiye’de arazi toplulaştırmasının başladığı 1961 yılı başından 2017 yılı sonuna kadar 

yapılan toplulaştırma çalışmaları sonucunda hazine adına tescili sağlanan ve ilgili 

kuruluşlara tahsis edilmeleri veya mülkiyeti hazine ve şahıslarla paylı ise paydaşlarına 

doğrudan satış şartlarını taşıması halinde ilgili mevzuatı uyarınca doğrudan, tamamının 

hazinenin mülkiyetinde olması ya da şahıslarla paylı olmasına rağmen ilgili mevzuatı 

uyarınca paydaşa doğrudan satış şartlarını taşımaması halinde 2886 sayılı Kanun’un 45. 

maddesi kapsamında satışının yapılması, 31.12.2008 tarihinden itibaren kullanılan ve 

halen kullanılmaya devam edilen tarım arazilerinin kullanıcılarına 6292 sayılı Kanun’un 

12. maddesi kapsamında satılması, tarım reformu kapsamında bulunan ve hak sahibi 

kişilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri tarafından 3083 sayılı Kanun 

kapsamında satılmaları amacıyla hazineye iade edilen taşınmazlar 35.902 adet ve 

200.246 hektardır (Çizelge 3.4).  
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Uygulayıcı kuruluşa hazine tarafından tahsis edilen taşınmazın 168.047 ha olduğu, 

ancak uygulayıcı kuruluş tarafından uygulama sonucunda hazineye iade edilen 

taşınmazın 200.246 ha olduğu ve dolayısıyla tahsis edilen alandan 32.199 ha daha fazla 

alanın hazineye iade edildiği görülmektedir. Aradaki bu farkın toplulaştırma alanında 

kalan ve devletin hüküm ve tasarrufu altındaki taşınmazların hazine adına tescil 

edilmesinden kaynaklandığının göstergesidir. Bu kapsamda, arazi toplulaştırması ile 

tescil haricinden gelen yerlerin hazine adına tescilinin sağlandığı ve ayrıca, tescil harici 

alanda hazinenin bilgisi dışında şahıslar tarafından yapılan işgaller var ise, bu işgallerin 

önüne geçilmesinin toplulaştırmanın hazineye sağlandığı yararlardan olduğu ifade 

edilmelidir.  

Çizelge 3.4 Yıllara göre toplulaştırma sonucunda hazineye iade edilen taşınmazlar 

(MEOP) 

Yıllar Adet Yüzölçümü (m²) Yıllar Adet Yüzölçümü (m²) 

1962 2 62.760 1992 48 3.591.311 

1963 1 1.195.359 1993 163 17.039.447 

1965 2 26.227 1994 81 2.266.473 

1966 2 32.052 1995 417 9.909.482 

1968 2 574.764 1996 635 18.100.656 

1970 12 441.539 1997 457 22.115.140 

1971 5 57.437 1998 227 3.662.349 

1972 28 156.217.438 1999 236 7.426.116 

1973 5 86.278 2000 73 3.849.158 

1974 9 2.364.584 2001 436 5.906.121 

1975 13 511.454 2002 701 9.441.447 

1976 8 20.672 2003 815 17.872.705 

1977 6 58.368 2004 174 2.562.134 

1978 28 9.183.750 2005 855 23.373.893 

1979 2 20.085 2006 550 13.664.127 

1980 16 690.906 2007 240 22.870.827 

1981 6 52.031 2008 1.443 61.087.103 

1982 60 1.359.864 2009 1.273 14.873.531 

1983 13 1.184.561 2010 1.085 24.107.064 

1984 10 741.125 2011 1.235 62.546.031 

1985 14 2.217.907 2012 3.087 260.226.982 

1986 20 357.160 2013 3.861 245.201.172 

1987 20 85.007 2014 4.434 404.384.179 

1988 166 4.821.146 2015 3.807 141.886.188 

1989 70 3.351.545 2016 3.614 148.609.937 

1990 2.112 105.631.214 2017 3.219 159.689.146 

1991 104 4.857.554 Toplam 35.902 2.002.465.503 
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Arazi toplulaştırma çalışmaları sonrasında uygulayıcı kuruluş tarafından hazineye iade 

edilen taşınmazlardan yaklaşık 38.395 ha alanın elden çıkarıldığı görülmektedir. Bu 

taşınmazlardan 13.355 ha alanın tarım reformu kapsamında bulunan ve toprağı ya da 

yeter toprağı olmayan hak sahibi çiftçilere Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlükleri 

tarafından 3083 Sayılı Kanun’a göre satışının yapılması üzerine hazinece tapuda devir 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. 442 Sayılı Kanun’un Ek 12. maddesi uyarınca köy 

yerleşme alanı içinde kalan hazine taşınmazlarının Maliye Bakanlığı’nın görüşü 

alınarak, valilikçe köy tüzel kişiliği adına tapuya tescil edileceği yönündeki hüküm 

uyarınca, 31 ha alanın köy tüzel kişiliklerine devri sağlanmıştır. 

DSİ’nin genel bütçe kapsamında iken hazine adına tescil edilen kanal yerleri gibi vasıflı 

taşınmazların 6200 Sayılı Kanun’un 662 Sayılı KHK ile DSİ’nin özel bütçeli, tüzel 

kişiliği bulunan kuruluş olarak değiştirilmesi nedeniyle 649 ha alan DSİ’ye iade 

edilmiştir. Toplulaştırma alanında kalan ve Karayolları Genel Müdürlüğü adına tescili 

gerekirken Karayolları Genel Müdürlüğü’nün genel bütçe kapsamında olması nedeniyle 

hazine adına tescil edilen 14 ha alan Karayolları Genel Müdürlüğü’nün 6001 Sayılı 

Kanun ile kamu tüzel kişiliğine haiz özel bütçe kapsamına alınması nedeniyle iade 

edilmiştir. 

31.12.2008 tarihinden itibaren kullanılan ve halen kullanılmaya devam edilen tarım 

arazilerinin kullanıcılarına satışını öngören 6292 Sayılı Kanun’un 12. maddesi 

kapsamında toplulaştırma alanında kalan hak sahiplerine 15 ha alanın satışı 

gerçekleştirilmiştir. Toplulaştırma alanında kalan ve 6831 Sayılı Kanun’un 2/B maddesi 

uyarınca orman sınırları dışına çıkarılan alandaki 0,6 ha alanın hak sahibine satışı 

gerçekleştirilmiştir. 663 ha alanın mülga 743 Sayılı Kanun’un 934. maddesi ve 4721 

Sayılı Kanun’un 999. maddesine göre özel mülkiyete konu olmaması nedeniyle tapudan 

terkini sağlanmıştır. 5018 Sayılı Kanun kapsamında 2 ha alanın kamu idarelerine tahsis 

edilmiş, toplulaştırma işleminin iptal edilmesi nedeniyle de terkin edilen 15.690 ha 

alanın kayıtlardan çıkışı yapılmıştır. 

Hazinenin paylı mülkiyete konu edildiği taşınmazlardaki ortaklığın giderilmesi (izale-i 

şüyu) diğer paydaşlar tarafından açılan davalar sonucunda mahkemelerce taşınmazdaki 
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paydaşlığın satılarak giderilmesine karar verilmesi nedeniyle mahkeme satış 

memurlukları tarafından taşınmazların 2004 Sayılı Kanun’a göre yapılan satışlar 

sonucunda 3 ha alanın satışı gerçekleşmiştir. Arazi toplulaştırması sonucunda hazine 

adına tescil edilen 102 ha alan şahıslar tarafından zilyetlik hükümlerine dayalı hazine 

aleyhine açılan davalar sonucunda şahıslar adına tesciline karar verilmesi nedeniyle 

terkin işlemleri yapılmıştır. 

4342 Sayılı Kanun’un 5/b maddesi uyarınca, hazine taşınmazlarından etüt sonucunda 

mera, yaylak ve kışlak olarak yararlanılabileceği anlaşılan, 4.933 ha alanın bu amaçta 

kullanılması uygun görülmüştür. Mülkiyeti hazine ve şahıslarla paylı ise paydaşlarına 

doğrudan satış şartlarını taşıması halinde 4706 Sayılı Kanun’un 4/c maddesi, tamamı 

hazine ait ise ya da şahıslarla paylı olmasına rağmen 4706 Sayılı Kanun’un 4/c 

maddesinde belirtilen paydaşa doğrudan satış şartlarını taşımaması halinde 2886 Sayılı 

Kanun’un 45. maddesi uyarınca 938 ha alanın satışı gerçekleştirilmiştir. 2985 Sayılı 

Kanun kapsamında kullanılmak üzere yapılan protokol kapsamında 46 ha alan TOKİ’ye 

devredilmiştir. Yeniden toplulaştırma kapsamına alınan 1.949 ha alan toplulaştırmada 

kullanılmak üzere uygulayıcı kuruluşa tahsis edilmiştir. 0,2 ha alanın da şahıslarla 

yapılan trampaya konu edildiği görülmektedir (Çizelge 3.5). 

Çizelge 3.5 Toplulaştırma çalışmaları sonrasında hazineye iade edilen taşınmazların 

MEOP kayıtlarından çıkış gerekçesine göre dağılımı 

Taşınmazların MEOP Kayıtlarından Çıkış Nedeni Parsel Sayısı (Adet) Yüzölçümü (m²) 

3083 Sayılı Kanuna göre 2.393 133.549.971 

442 Sayılı Kanuna göre 2 310.263 

6001 Sayılı Kanuna göre 12 141.996 

6200 Sayılı Kanuna göre 282 6.497.564 

6292/12 mad. göre satışı 28 152.749 

6831 Sayılı Kanunun 2/B maddesi 1 6.926 

Terk 46 6.630.613 

Tahsis 3 22.352 

İşlem İptali 38 156.903.152 

İzale-i Şüyu Satışı 7 37.697 

Mahkeme Kararı 31 1.024.049 

4342 Sayılı Kanunun 5/b maddesi 366 49.328.763 

Satış 562 9.383.376 

TOKİ’ye protokol kapsamında devir 4 461.604 

Toplulaştırma 556 19.494.871 

Trampa 2 2.564 

Genel Toplam 4.333 383.948.510 
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3.3 Dağıtılan Hazine Taşınmazlarının Bedellerinin Tespiti 

Dağıtılan hazine taşınmazlarının rayiç bedelinin bedel tespit komisyonları ile tespit 

edildiği, bedelin tespitinde ise diğer kamu kurum ve kuruluşları ile çiftçi birlikleri, 

Tarım İl Müdürlükleri, Ticaret Odası, Ziraat Odası gibi verilerin kullanıldığı ifade 

edilmiştir. Belirlenen bedele itiraz olduğu takdirde itirazların dikkate alındığı 2. kez, 

hatta 3. kez farklı komisyonlarca değerlendirilmeye tabi tutulduğu görülmektedir 

(Anonim 2017j). Bu kapsamda uygulayıcı kuruluş tarafından 3083 Sayılı Kanun 

uyarınca hazine adına tescili yapılan ve bedelleri tespit edilerek çiftçilere dağıtımı 

yapılan ve satışının gerçekleşmesi üzerine hazinece hak sahiplerine tapuda devir 

işlemleri gerçekleştirilen 13.355 ha alan olduğu görülmektedir. 

Arazi toplulaştırmasında taşınmazların değerlemesine ilişkin olarak Tanrıvermiş (2017) 

tarafından arazilerin parçalanmasının önlenmesine yönelik düzenlemelerin 

uygulanabilmesi için arazi değerleme çalışmasının yapılması gerektiği, toplulaştırma ve 

reform uygulamasında dağıtılacak arazinin değerinin tespiti ile bölünmez mal olarak 

kabul edilen mirasın değerlemesinin yapılması işlemlerinin değerleme uzmanlığının 

çalışma alanı içinde yer aldığını, kırsal taşınmaz değerlemesi alanında katsayı esasına 

dayanan yöntem olarak da bilinen brüt gelir ve brüt kira çarpanları yaklaşımları 

genellikle farklı niteliklere sahip arazilerin değerlemesinde kullanıldığı, arazi değerleme 

dışında özellikle kırsal alanda hayvancılık tesisleri (arazi, hayvan varlığı, makine parkı 

ve diğer varlıkları) ile bir bütün olarak değerlenmesinde de gelir çarpanları yönteminden 

yararlanıldığı, kırsal alandaki yapıların genellikle gelirleri olmadığından, kırsal yapı 

değerlemesinde bu yaklaşımlardan yararlanma olanağının bulunmadığı, gelir çarpanları 

yaklaşımının; toplulaştırma, Hazine adına kayıtlı tarım arazilerin satışı, kamulaştırma ve 

emlak vergisi değerlerinin rasyonel olarak tespitine olanak verdiğini vurgulamıştır. 

3.4 Hazinenin Taraf Olduğu Arazi Toplulaştırmasına Yönelik Yargı Kararlarının 

İncelenmesi 

Yargıya intikal eden hazinenin taraf olduğu arazi toplulaştırmasından kaynaklanan 

davalara bakıldığında; şahıslar tarafından kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayalı 
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tescil istemiyle hazine aleyhine açılan davalarda şahıs lehine verilen kararların, dava 

devam ederken, dava açılan taşınmazın toplulaştırma çalışmalarında hazine adına tescil 

edilmesi ve mahkeme kararlarının tapuda infazının sağlanamaması nedeniyle açılan 

davaların çoğunlukta olduğu görülmektedir. Arazi toplulaştırmasının aynı zamanda 

mülkiyetin tespitine de yönelik olması nedeniyle, Kanun’da, arazi toplulaştırması 

alanında kalan taşınmazlar üzerinde zilyetlik hükümlerine göre tespit yapılması 

yönünde yapılacak yasal bir düzenleme ile bu davaların önüne geçilebilir. Emek, zaman 

ve kırtasiye kaybına neden olan ve davanın hazine aleyhine sonuçlanması nedeniyle, 

ayrıca mahkeme masrafları, vekâlet ücretleri gibi ödemelere de maruz kalınması 

engellenebilir. 

Yargıya intikal eden diğer bir dava türü de arazi toplulaştırması sonucunda hazinenin 

şahıslar ile paylı mülkiyete konu edilmesi üzerine şahıslar tarafından hazine aleyhine 

açılan ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davalarıdır. Mülkiyeti hazine ve şahıslarla 

paylı ise paydaşlarına doğrudan satış şartlarını taşıması halinde 4706 Sayılı Kanun’un 

4/c maddesine ya da şahıslarla paylı olmasına rağmen 4706 Sayılı Kanun’un 4/c 

maddesinde belirtilen paydaşa doğrudan satış şartlarını taşımaması halinde 2886 Sayılı 

Kanun’un 45. maddesi uyarınca hazinece satışı yapılabilmektedir. Ancak şahıslar 

tarafından paylı mülkiyetin sona erdirilmesinde hazineden satın alınması veya 

taşınmazın genel hükümlere göre satışa çıkarılması yoluna gidilmesinin tercih 

edilmediği, dava açılarak paylı mülkiyetin sona erdirilmesi yoluna gidildiği 

görülmektedir. Mahkemece paylı mülkiyetin satış suretiyle giderilmesine karar 

verilmesi üzerine 2004 Sayılı Kanun hükümlerine göre yapılan ihalelerde hazinece bu 

ihalelere iştirak edilmemesi halinde mahkeme bilirkişilerince takdir edilen bedelin % 

50’si ve masrafları bulması halinde satış gerçekleşmekte ve taşınmazın değerinin altında 

bir bedelle satışının gerçekleşmesi nedeniyle de şahıs tarafından hazine payı düşük 

bedelle satın alınmakta ve hazine kaybı söz konusu olabilmektedir. Kanun uyarınca 

dağıtılan hazine taşınmazlarının rayiç bedeli tespit edilmek suretiyle hak sahiplerine 

belirlenen bedel üzerinden satışı gerçekleştirilmektedir. Bu kapsamda, hazinenin paylı 

mülkiyete konu edildiği taşınmazlarda da hazine payının diğer paydaşa belirlenen bedel 

üzerinden satışını öngören bir düzenleme ile bu davaların ve hazine payının değerinin 
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altında satılmasının önüne geçilebilir. Arazi toplulaştırmasından kaynaklanan hazinenin 

taraf olduğu davalardan bazılarına aşağıda özetle yer verilmiştir: 

Örnek davada, 3083 Sayılı Kanun’a göre yapılan arazi toplulaştırması sonucunda hazine 

ile şahsın paylı mülkiyete konu edilmesi üzerine, şahıs tarafından hazine aleyhine açılan 

taşınmazdaki ortaklığın giderilmesi davası sonucunda mahkemece verilen kararda; 

davacının, davacı ve davalının taşınmazda birlikte malik olduklarını belirterek, taşınmaz 

üzerinde bulunan tüm muhdesatların davacıya ait olduğunu, tarafların ortaklığın 

giderilmesi konusunda anlaşamadıklarını, ortaklığın mümkün ise aynen olmadığı 

takdirde satış yoluyla giderilmesine karar verilmesini talep etmiştir. Davalıya usulüne 

uygun davetiye tebliğ edilmiş, davalı vekili muhdesat üzerinde herhangi bir hak ve 

iddialarının olmadığını, muhdesat değerinin davalı tarafa ödenmesini beyan ederek, 

açılan davanın reddini talep etmiştir. Davalı taraf muhdesatın davacıya ait olduğunu 

kabul etmiştir. Dava konusu parsele ait tapu kayıtları, kadastro plan örnekleri dosyada 

mevcuttur. Yerinde 21.03.2017 günü bilirkişilerle keşif yapılmış ve bilirkişiler kurulu 

da raporlarını sunmuşlardır. Dava, ortaklığın satış yolu ile giderilmesi isteminden 

ibarettir. Yukarıda belirtilen kanıtlara ve yerinde yapılan keşif sonucu alınan uzman 

bilirkişi raporlarına göre, davaya konu parselin hisse ve hissedar durumuna göre 

ortaklığın ivaz ilavesi ile dahi taksimi mümkün olmayıp, tarafların müşterek ve iştirak 

halinde mülkiyetlerinde olan dava konusu parselde satış yolu ile ortaklığın 

giderilmesinin usul ve Kanun’a uygun bulunacağı, tarafların hak ve menfaatlerini 

karşılayacağı anlaşılmakla, taşınmaz üzerindeki ortaklığın çözülmesi mümkün 

olmadığından, ortaklığın aleni açık artırma yolu ile satılarak giderilmesine karar 

verildiği görülmektedir. 

Örnek olayda, taraflar arasında görülen davada; davacı, kazandırıcı zamanaşımı 

zilyetliğine dayalı olarak açtığı dava sonucunda 4.068,12 m²’lik taşınmazın adına 

tesciline dair verilen kararın kesinleştiğini, ancak ilamın infazı için başvurduğunda, 

anılan tescil davasının yargılaması sırasında yapılan toplulaştırma çalışmaları ile 3.984 

m²’lik bölümünün hazine adına tescil edildiğini ve 120,12 m²’sinin ise köy boşluğu 

içerisinde bırakıldığını öğrendiğini, oysa hakkının toplulaştırma çalışmalarından önceye 

ve kesinleşmiş yargı kararına dayandığını ileri sürüp, hazine adına kayıtlı taşınmaz 
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bakımından iptal ve tescili, 120.12 m²’lik bölüm yönünden ise tescil isteğinde 

bulunmuştur. Davalı hazine vekili, toplulaştırma işleminin iptali için idari yargı yerinde 

dava açılması gerektiğini, çekişmeli taşınmazın hazinenin tapulu yeri olup, bu yer 

üzerinde davacının herhangi bir hakkı olmadığını savunmuştur. Mahkemece, davacının 

toplulaştırma öncesi bir hakka dayalı olarak iş bu iptal ve tescil davası açtığı, çekişmeli 

taşınmazın, kesinleşen kararda davacıya tesciline karar verilen yerin, aynı yer 

olduğundan bahisle kabulüne karar verilmiştir. Dava konusu taşınmazın 3.948 m² 

miktarlı olup, 03.02.2003 tarihinde ve toplulaştırma suretiyle davalı hazine adına kayıtlı 

bulunduğu, davacının, davalılar aleyhine 29.01.2002 tarihinde açmış olduğu dava 

sonucunda 4.068,12 m² yüzölçümlü taşınmazın Türk Medeni Kanununun 713. (M.K. 

639) maddesi gereğince davacı adına tesciline dair verilen yerel mahkemenin 

01.11.2002 tarih ve 20-202 sayılı kararının 14.05.2003 tarihinde kesinleştiği, davacının 

anılan tescil ilamının taşınmaz ile köy boşluğunu kapsadığını belirterek davayı açtığı 

anlaşılmıştır. Oysa ki hazinenin taraf olduğu dava sonucunda verilen tescil hükmünün 

hazineyi bağlayacağı kuşkusuzdur. Öyleyse, davacının dayandığı tescil ilam ve 

krokisinin kapsamının belirlenerek, bu kapsamda kalan bölüm yönünden davanın 

kabulü gerekeceği de açıktır. Esasen, anılan bu husus mahkemenin de kabulündedir. 

Ancak, mahkemece yapılan uygulama sonucu alınan fen bilirkişi raporunun hükme 

yeterli ve elverişli olduğunu söyleyebilme olanağı yoktur. Tescil krokisinin, eldeki 

dosya da düzenlenen kroki ile kısmen uyumsuz olduğu açıkça görülmektedir. Hal böyle 

olunca, içlerinde harita mühendisinin de bulunduğu üç kişilik bilirkişi kurulu 

aracılığıyla yerinde yeniden keşif yapılmak suretiyle tescil krokisinin uygulanarak 

kapsamının belirlenmesi ve bu kapsam içerisinde kalan taşınmaz bakımından davanın 

kabulüne karar verilmesi gerekirken, noksan incelemeyle yetinildiği hazinenin itirazının 

yerinde olduğu ve kararın bozulması yönünde oybirliğiyle karar verildiği 

anlaşılmaktadır
2
. 

Davacının, İzmir ili Menemen ilçesinde hazineye ait tarım arazisinin kiraladığı 

kısmının, 4070 Sayılı Kanun’un 5. maddesi uyarınca kendisine satılması yolundaki 

başvurusunun reddine ilişkin işlem ile anılan taşınmazın 2886 Sayılı Kanun uyarınca 

ihale yolu ile satılmasına ilişkin işlemin iptali istemiyle açılan davada, 4070 Sayılı 

                                                 
2
 T.C. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, E: 2009/7159, K: 2009/8547, T: 16.07.2009. 
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Kanun’un 5. maddesinde, toprağı veya yeterli toprağı olmayanlara hazine arazilerinin 

kiracılarına doğrudan satış yapılabileceğinin belirtildiği, bu madde ile idarelere tanınan 

takdir yetkisinin gerek Kanun’da belirtilen koşullar, gerekse kamu yararının gerektirdiği 

diğer haller ve koşullar da dikkate alınarak kullanılacağının kuşkusuz olduğu, Arazi 

Toplulaştırma Tüzüğünün 2. maddesinde, arazi toplulaştırmasının tanımlandığı 

belirtilerek, bakılan davada davacının kendisine 4070 Sayılı Kanun’un 5. maddesine 

göre satışının yapılmasını istediği tarım arazisinin, 3202 Sayılı Kanun hükümlerine göre 

toplulaştırma sonucu oluşmuş hazineye ait taşınmazın bir parçası olduğu, bu taşınmazın 

kısım kısım 4070 Sayılı Kanun’a göre kiracılarına satışının yapılmasının, zorunlu haller 

nedeniyle toplulaştırmaya tabi tutularak bütün bir parsel haline getirilmiş olan 

taşınmazın yeniden küçük parsellere ayrılması sonucunu ortaya çıkaracağı, bu durumun 

ise toplulaştırma işleminin amacının ortadan kalkmasına ve toplulaştırmayı zorunlu hale 

getiren olumsuzlukların yeniden ortaya çıkmasına neden olacağı, o nedenle dava konusu 

parselin, davacının kiracısı olduğu kısmının 4070 Sayılı Kanun hükümlerine göre 

davacıya satışının yapılmamasına ilişkin işlemde ve anılan parselin bir bütün olarak 

2886 Sayılı Kanun hükümlerine göre satışının yapılmasına ilişkin işlemin ilgili Kanun’a 

aykırı olmadığı gerekçesiyle mahkemenin davayı reddettiği kararın, 4070 Sayılı Kanun 

ile idarelere tanınan takdir yetkisinin haklı bir neden olmadıkça kişi aleyhine 

kullanılmasının mümkün olmadığı, 14.4.1997 tarihinde Maliye Bakanlığı Milli Emlak 

Genel Müdürlüğü’ne yaptıkları başvuruda, toplulaştırma çalışmasının ……..... 

tarihinden önce tamamlanarak kiralandığı, anılan taşınmazın 4070 Sayılı Kanun’un 11. 

maddesinde sayılan mallar kapsamında bulunmadığının bildirilmesi üzerine, Maliye 

Bakanlığı’nın İzmir Valiliği’ne gönderdiği yazısında, toplulaştırma yapılan bu yerlerde 

4070 Sayılı Kanun’un uygulanmasında bir sakınca bulunmadığının bildirildiği, bu 

nedenle davalı idarenin red gerekçesine dayanağın bozulması isteminin reddine karar 

verildiği görülmektedir
3
. 

Örnek olayda, davacı; yerel mahkemenin 17.11.1997 tarih, 1994/33 Esas, 1997/404 

sayılı kararı ile taşınmazın hazineye ait tapunun iptali ile miras bırakanı adına tesciline 

karar verildiğini ve derecattan geçerek kararın kesinleştiğini, ancak taşınmazın 

bulunduğu bölgede yapılan toplulaştırma sebebi ile anılan ilamın infaz edilemediğini, 

                                                 
3
 T.C. Danıştay 8. Daire, E: 1998/3554, K: 1998/2579, T: 15.09.1998. 
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mirasçılar arasında yapılan harici taksim sonucu taşınmazın kendisine isabet ettiğini, 

toplulaştırma sonucu ilama konu parselin davalı hazine adına kaydedilen taşınmazın 

içinde kaldığını ileri sürerek eldeki davayı açmıştır. Gerçekten de; davacının miras 

bırakanı tarafından 18.01.1994 tarihinde hazine aleyhine 30.200 m² olan taşınmazla 

ilgili olarak zilyetlik iddiasına dayalı olarak hazine adına olan tapunun iptali ve miras 

bırakanı adına tescil davası açıldığı, yargılama sonunda yerel mahkemenin 17.11.1997 

tarih, 1994/33 Esas, 1997/404 sayılı kararı ile dava kabul edilerek taşınmazın hazine 

adına olana tapusunun iptali ile şahıs adına tesciline karar verildiği, söz konusu kararın 

temyizi üzerine Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 18.9.1998 tarihli ilamı ile onandığı, karar 

düzeltme isteğinin de 05.02.1999 tarihinde reddedilerek kararın kesinleştiği, miras 

bırakanın 04.11.1998 tarihinde öldüğü ve geride davacı kızının da aralarında yer aldığı 

mirasçılarının kaldığı ve mirasçılar arasında düzenlenen 08.11.2005 tarihli adi yazılı 

sözleşme ile çekişme konusu taşınmazın taksimde davacıya bırakıldığı, ne var ki 

çekişme konusu taşınmazın bulunduğu bölgede 15.4.1997 tarihinde yapılan 

toplulaştırma neticesinde 5686 parselin kaydının kapatılarak toplulaştırmayla oluşan 

parsel kapsamına alınarak hazine adına tescil edildiği anlaşılmaktadır. Mahkemece, 

toplulaştırmaya dayanak idari işlemin idari yargıda iptal edilmedikçe eldeki davanın 

dinlenemeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki; 

toplulaştırma işlemi tamamlandıktan sonra iptal ve tescile karar verildiği ve Yargıtay 

incelemesinden de geçerek kesinleştiği gözetildiğinde anılan tescil ilamına değer 

verilmesi gerekeceği kuşkusuzdur. Hal böyle olunca; tescil ilamına konu parselin 

yüzölçümünün toplulaştırma parseline oranlanarak, parselin harici taksim sözleşmesi ile 

davacıya bırakılmış olması sebebi ile davacı toplulaştırma parselinde paydaş kılınmak 

suretiyle sonuca gidilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmasına oybirliğiyle karar 

verildiği anlaşılmaktadır
4
. 

Örnek olayda, davacının köy çalışma alanında bulunan ve kadastro sırasında tespit 

harici bırakılan ve yörede yapılan toplulaştırma çalışmaları sonucunda idari yoldan 

03.02.2003 tarihinde hazine adına tapuya tescil edilen taşınmazın bir kısmını zilyetlikle 

kazandığı iddiasıyla tapu iptal ve tescil istemiyle dava açmıştır. Mahkemece idari işlem 

olan toplulaştırmanın öncelikle kaldırılması gerektiği gerekçesiyle reddine karar 

                                                 
4
 T.C. Yargıtay 1. Hukuk Dairesi, E: 2012/4740, K: 2012/8189, T: 28.06.2012. 
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verilmiştir. Davacının davası, idari bir işlem olan toplulaştırma çalışmasına itiraz 

mahiyetinde değil, kadastroda tescil harici olan ve 2003 yılında toplulaştırma ile hazine 

adına kaydedilen taşınmazın, tapunun oluştuğu tarihe kadar zilyetlikle kazanım 

şartlarının gerçekleşmesi tapu iptal ve tescil davası açılmıştır. Hal böyle olunca; 

mahkemece iddia ve savunma çerçevesinde deliller toplandıktan sonra, 3402 Sayılı 

Kanun’un 14. maddesinde belirtilen koşulların davacı lehine gerçekleşip 

gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi gerektiğinden bozulmasına karar verildiği 

anlaşılmaktadır
5
. 

Taraflar arasında görülen davada, davacının köy çalışma alanında bulunan ve 

kadastroda tespit harici olan taşınmazın bir kısmının zilyetliğini kazandığını belirterek 

açtığı davayı mahkemenin, dava tarihinden sonra yapılan toplulaştırma işlemi gerekçe 

gösterilerek ve hazine adına 2011 yılında oluşturulan tapu kaydının dayanağı 

toplulaştırma işleminin idari yoldan iptali sağlanmadıkça davanın dinlenme olanağı 

olmadığından söz edilerek davanın reddine karar verilmiştir. Ne var ki dava; tapulu 

yerde sürdürülen zilyetliğe değil, 1975 yılında yapılan kadastro çalışmaları sırasında 

taşlık olarak tespit harici bırakılan taşınmazın dava tarihi olan 09.9.2008 tarihine kadar 

davacı lehine kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle iktisap koşullarının oluştuğu 

iddiası ile açılmış olup dava tarihi itibariyle taşınmaz tespit harici yerdir. Öte yandan 

taşınmazın toplulaştırması sonucu oluşan taşınmaz da halen hazine adına tapuda 

kayıtlıdır. Hal böyle olunca; mahkemece tescil davasının toplulaştırma işlemi sonunda 

oluşan tapu kaydı dikkate alınıp tapu iptal ve tescil davasına dönüşeceği gözetilerek 

iddia ve savunma çerçevesinde deliller toplandıktan sonra, 3402 Sayılı Kanun’un 14. 

maddesinde belirtilen koşulların davacı lehine gerçekleşip gerçekleşmediğinin 

değerlendirilmesi gerektiği belirtilerek, bozulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır
6
. 

Örnek olayda, davacı tarafından, 2003 yılında yapılan toplulaştırma çalışmalarında 

davalı hazine adına tescilinin yapıldığını, taşınmazın evveliyatının kadastro harici 

bırakılan taşlık vasfında olduğunu, yaklaşık 8.000 m²’lik kısmının imar ihya edilerek 40 

yılı aşkın süredir tarımsal amaçlı kullanıldığını açıklayarak, hazine adına kayıtlı 

                                                 
5
 T.C. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, E: 2014/16497, K: 2014/12474, T: 06.11.2014. 

6
 T.C. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, E: 2015/2331, K: 2015/3432, T: 07.04.2015. 
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taşınmazın yaklaşık 8.000 m²’lik kısmının iptali ile adına tescilini istemiştir. Davalı 

hazinenin, davacının taşınmazı malik sıfatı ile kullanmadığını, taşınmazın kullanımı için 

ecrimisil ödediğini, davacı lehine zilyetlikle kazanma koşulları gerçekleşmediğini 

açıklayarak davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Kararın hazinece temyizi 

üzerine, dosya içeriğinden, fen bilirkişisinin 06.7.2012 tarihli raporu ve eki krokisinde, 

dava konusu taşınmazın yer aldığı Köy’de kadastro çalışmaları öncesinde toprak tevzi 

uygulaması yapıldıktan sonra 1961 yılında kadastro çalışmaları yapıldığı, dava konusu 

taşınmazın Toprak Tevzi 30L paftasında 94 numaralı tevzi parseli içerisinde kaldığı, 94 

numaralı tevzi parselinin uygulama görmediği ve kadastro harici bırakıldığı, 1995 

yılında yapılan idari uygulama ile sınır ayrımı yapılarak dava konusu yerin Köy sınırları 

içerisine dahil olduğu, 2003 yılında toplulaştırma çalışmalarında ham toprak vasfı ile 

hazine adına tescil edildiğinin belirtildiği anlaşılmıştır. Bu taşınmazın kazanılması için 

davacının 3402 Sayılı Kanun’un imar ve ihya ile ilgili hükümlere göre işlem yapıp 

yapmadığının araştırılması ve komşu taşınmazlara ait kayıt ve tutanaklar ile varsa 

dayanak belgelerin ilgili Müdürlüğü’nden getirtilmemiş, 06.7.2012 tarihli fen bilirkişi 

rapor ve krokisi eklenerek dava konusu taşınmazın tespit dışı bırakılma nedeni ve tarihi 

ilgili Müdürlüğü’nden sorularak belirlenmemiş, 06.7.2012 tarihli fen bilirkişi raporunda 

dava konusu kadastro parselinin esası olduğu belirtilen Toprak Tevzi Komisyonu’nun 

30 L pafta, 94 numaralı tevzi parselinin kadastro çalışmalarında ne şekilde işlem 

gördüğü sorularak araştırılmamış, taşınmaza ilişkin fotometrik ve fotogrametrik paftalar 

getirtilmemiş, keşif sırasında çekilecek yakın plan ve panoramik fotoğraflardan da 

yararlanılmamıştır. 1986 tarihli hava fotoğrafı uygulanmış ise de tek hava fotoğrafı ile 

sonuca ulaşılması da yeterli bulunmayıp Daire uygulamasının, iki ayrı zamanda çekilen 

hava fotoğrafları ile sonuca ulaşmak yönündedir. O halde Mahkemece yapılacak iş; 

dava konusu taşınmaza ilişkin toplulaştırma işlemi tarihinden geriye doğru en az iki 

farklı tarihli 1973-1983 tarihli hava fotoğraflarının, Fotoplan, Fotometrik ve 

Fotogrametrik paftalar ile dava konusu yerin bileşik paftası ise İlgili Müdürlüğü’nden 

getirtilerek dosyaya eklenmesi, bileşik paftadan belirlenecek dava konusu taşınmazın 

komşularına ait kayıt, tutanak ve dayanak belgeler ilgili Müdürlüğü’nden getirtilmesi, 

06.7.2012 tarihli fen bilirkişi rapor ve krokisi eklenerek dava konusu taşınmazın tespit 

dışı bırakılma nedeni ve tarihi ilgili Müdürlüğü’nden sorularak belirlenmesi ve Köy’de 

yapılan Toprak Tevzi çalışmalarına ilişkin kayıtlar getirtilerek, Toprak Tevzi 
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Komisyonu’nun 30 L pafta, 94 numaralı tevzi parselinin kadastro çalışmalarında ne 

şekilde işlem gördüğünün tespit edilmesi, bu eksikliklerin tamamlanmasından sonra 

mahallinde yeniden yapılacak keşifte, bilirkişi ve tanıkların dinlenmeleri, hava 

fotoğrafları, Fotometrik ve Fotogrametrik paftalar ile komşu parsellere ait kayıt ve 

belgelerin daha önce götürülmeyen iki Jeodezi ve Fotogrametri Uzmanı Mühendis ile 

teknik bilirkişiden kurulu heyet aracılığıyla yapılacak keşifte uygulanması, hava 

fotoğraflarının uzman bilirkişilerce incelemeye tabi tutulması, topoğrafik haritaya ait 

bilgilerin rapora aktarılmasının sağlanması, hangi bölümün hangi tarihler arasında imar 

ve ihyasının tamamlandığı ve taşınmazlardaki tarımsal amaçlı zilyetliğin başladığı tarih, 

zilyetliğin kim tarafından ne şekilde sürdürüldüğü, yerel bilirkişi ve tanıklardan 

sorularak açıklığa kavuşturulması, beyanlar arasında çelişki bulunması halinde 

çelişkinin giderilmesine çalışılması, komşu parsellere ait tapu ve varsa dayanak 

kayıtların taşınmaz yönünü ne gösterdiği üzerinde durulması, taşınmaz ve çevresinin 

fotoğraflarının sağlanması ve toplanacak delillere göre bir değerlendirme yapılmadığı 

gerekçesiyle hükmünün bozulmasına oybirliğiyle karar verildiği görülmektedir
7
. 

Bir başka örnek olayda şahıs, hazine ve köy tüzel kişiliği arasındaki davada, davacı, 

mevkii ve sınırları dava dilekçesinde gösterilen tahmini 6.000 m²’lik taşınmazı kadastro 

çalışmalarından sonra tasarruf ettiğini, 1980 yılında yapılan kadastro çalışmaları 

sırasında bu yerin taşlık olarak bırakıldığını, 1981 yılından sonra burayı tasarruf etmeye 

başladığını, taşlık alanın taşlarını temizlediğini, emek ve masraf yaparak tarım arazisi 

haline getirdiğini, bu nedenle bu yerin adına tapuya tesciline karar verilmesini 

istemiştir. Davacı 20.6.2011 tarihli ıslah dilekçesinde, dava konusu taşınmazın 

toplulaştırma sonucunda hazine adına kaydedildiğini, bu nedenle davayı tapu iptali 

tescil olarak düzelttiklerini beyan etmiştir. Davalı hazine vekili, duruşmalarda haksız ve 

dayanaksız olarak açılan davanın reddine karar verilmesini savunmuştur. Davalı köy 

tüzel kişiliği, usulüne uygun olarak tebliğe rağmen duruşma ve keşfe katılmamış, 

dilekçe sunmamıştır. Davanın zilyetliğe dayalı tapu iptali ve tescil davası olması 

nedeniyle Ziraat Bilirkişi raporu dikkate alındığında davaya konu taşınmazın Fen 

Bilirkişisince hazırlanan 05.3.2012 tarihli krokide A harfiyle gösterilen kısma reddine 

karar verilmesinin onanmasına, davalı hazine vekilinin fen bilirkişisince hazırlanan 

                                                 
7
 T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E: 2015/1827, K: 2015/4916, T: 25.02.2015. 
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05.3.2012 tarihli krokide B harfiyle gösterilen kısma yönelik hükme yeterli olmadığı, 

dava konusu taşınmazın yapılan toplulaştırma sonucu taşlık vasfıyla hazine adına tescil 

edilmiştir. Taşınmaza komşu parsellere revizyon gören tapu kayıtları dava konusu yerin 

içinde kaldığı ve mera olduğundan, bu yerin mera olup olmadığının araştırılması 

gerektiği belirtilerek, davalı hazine vekilinin temyiz itirazları yerinde görüldüğünden 

kabulü ile yerel mahkeme hükmünün kabul edilen bölümü bakımından bozulmasına 

oybirliğiyle karar verildiği anlaşılmaktadır
8
. 

Örnek davada, davacı tarafından köy çalışma alanında bulunan ve kadastro 

çalışmalarında tespit harici olan taşınmazın bir kısmının imar, ihya edilerek 

kazanıldığından bahisle dava açıldığı, bahse konu taşınmazın arazi toplulaştırması 

sonucunda 2.580.569,55 m² yüzölçümüyle ihdasen hazine adına tapuya tescil edilmiştir. 

Mahkemece zilyetliğin toplulaştırma öncesine dayanması nedeniyle, toplulaştırmanın 

idari yargıda iptal edilmeden dinlenemeyeceğinden bahisle reddine karar verilmiştir. 

Dava konusu taşınmaza ait olan tapu kaydı toplulaştırma işlemi sonucu değil, kadastro 

sırasında tescil harici bırakılan taşınmazın idari yoldan tescili suretiyle oluştuğu, verilen 

kararın hatalı olması nedeniyle bozulmasına, oybirliği ile karar verildiği görülmektedir
9
. 

Taraflar arasında görülen davada, davacı köy çalışma alanında bulunan ve kadastro 

sırasında tespit harici bırakılıp 03.02.2003 tarihinde toplulaştırma çalışmaları sırasında 

hazine adına tescil edilen taşınmazın zilyetlik hükümlerine göre kazanıldığından bahisle 

tapunun iptaliyle adına tescili için dava açmıştır. Mahkemece, esastan karar 

verilebilmesi için idari bir işlem olan toplulaştırmanın kaldırılması gerektiği 

gerekçesiyle reddedilmiş ise de zilyetliğin tapulu yerde değil, 1961 yılındaki kadastro 

çalışmalarında tespit dışında bırakılan taşınmazın hazine adına tescil edildiği, 2003 

yılına kadar davacı lehine kazandırıcı zamanaşımı zilyetliği nedeniyle kazanım 

koşullarının gerçekleştiği iddiası ile açıldığına göre; mahkemece iddia ve savunma 

çerçevesinde deliller toplandıktan sonra, 3402 Sayılı Kanun’un 14. Maddesinde 

                                                 
8
 T.C. Yargıtay 8. Hukuk Dairesi, E: 2012/6534, K: 2013/534, T: 21.01.2013 

9
 T.C. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi, E: 2014/16730, K: 2015/4586, T: 22.04.2015. 
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belirtilen koşulların davacı lehine gerçekleşip gerçekleşmediğinin değerlendirilmesi 

gerektiğinden, hükmün bozulmasına karar verildiği anlaşılmaktadır
10

. 

3.5 Uygulayıcı Kuruluşa Tahsis Edilen Hazine Taşınmazlarının Kullanımında 

Karşılaşılan Sorunların Analizi 

Arazi toplulaştırma proje sahası içinde kalan hazine taşınmazları uygulayıcı kuruluşa 

talebi üzerine tahsis edilse de zaman zaman hazine taşınmazlarının uygulayıcı kuruluş 

tarafından kullanımı ile ilgili hazineye intikal eden çeşitli sorunlarla 

karşılaşılabilmektedir. Tespit edilen sorunların en başında, tapuda davalı olduğu 

yönünde ihtiyati tedbir şerhi olmasına rağmen toplulaştırma alanı içine alınıp işlem 

yapılmasının mükerrer tapuların oluşmasına sebep olduğu ve ayrıca, yerinde 

bırakılmayıp bu taşınmaza karşılık toplulaştırma proje sahası içinde başka bir yer 

verilmesi nedeniyle hazine lehine olan mahkeme kararının tapuda infazının 

sağlanamadığı, tapuda infazın sağlanamaması nedeniyle, yeniden bu taşınmaza karşılık 

toplulaştırma alanında taşınmazı olmayan ve haksız taşınmaz edinene karşı hazinece 

dava açılması yoluna gidilmektedir.  

Toplulaştırma proje sahası içinde kalmayan hazine taşınmazı proje sahası içine alınmış 

gibi işlem yapılması diğer bir sorundur. Bu şekilde yapılan arazi toplulaştırma 

çalışmaları sonucunda şahıslara dağıtılan taşınmazlar ile hazine taşınmazında 

mükerrerlik oluşturduğu görülmektedir. Proje İdaresince arazi toplulaştırma projesinin 

revizyon edilmesi veya iptal edilerek yeni proje hazırlanması gibi sorunların idari 

yoldan giderilmesinin mümkün olmaması halinde hazinece mükerrerliğin giderilmesi 

için dava açılması yoluna gidilmektedir. Teknik ve idari işlemlerden kaynaklanan bu 

sorunlar, yapılacak arazi toplulaştırma çalışmalarında dikkat edilmesi ve gerekli özenin 

gösterilmesi halinde giderilebilecektir. 

Arazi Toplulaştırma Uygulama Yönetmeliği’nin 16. maddesinde; uygulama alanında 

mevcut hali ile korunamayan ancak korunması gereken sabit tesis içeren parsellerde 
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 T.C. Yargıtay 16. Hukuk Dairesi E: 2014/16498, K: 2014/12475, T: 06.11.2014. 
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kesinti miktarı kadar alanın, hazine arazisinin buraya taşınması ile karşılanabileceği 

ifade edilmekle şahısların hazine ile paydaş yapılması öngörülmekle birlikte, bu 

düzenlemeden önce de uygulayıcı kuruluş tarafından toplulaştırma alanında korunması 

gereken sabit tesislerdeki kesinti miktarı kadar hazine taşınmazının bu alana taşınarak 

şahıslar ile hazine arasında paylı mülkiyetin tesis edildiği görülmektedir. Ancak 

hazinenin paylı mülkiyetinin olduğu taşınmazlar ile ilgili mevcut uygulamalarda, 

paydaş tarafından genelde ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) davaları açılmakta ve 

taşınmazlardaki paylı mülkiyet 2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre açık 

artırma satışları ile giderilmektedir. Mahkemelerce bu taşınmazlar hakkında bilirkişi 

raporları ile belirlenen bedelin % 50’sini ve masrafları bulması halinde satış 

gerçekleşmektedir.  

Açık artırma satış ihalelerinde hazinenin de paydaş olduğu taşınmazların satışlarında; 

Mahkeme bilirkişileri tarafından belirlenen bedellerin hazinece belirlenen bedellerden 

düşük olduğu görülmektedir (Çizelge 3.6). Dolayısıyla, hazinece bu satışlara iştirak 

edilmemesi halinde taşınmazın belirlenen bedelden daha az bir bedel üzerinden satışının 

gerçekleşmesinin hazine zararına sebebiyet verebileceği ya da bu satışlara hazinece 

iştirak edilmesi halinde satış sonucunda taşınmazın satışının hazine adına gerçekleşme 

ihtimalinin söz konusu olabileceği ve taşınmazın üzerindeki sabit tesisler için de 

hazinece ayrıca bedel ödenmesi durumunda kalınması ile bütçeden ödeme yapılması söz 

konusu olabilmektedir. Bu durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, Kanun’da, 

toplulaştırma kapsamında tahsis edilen yerlerin Bakanlıkça bedeli karşılığında 

dağıtılacağı yönündeki hüküm ile Bakanlıkça dağıtım işlemleri yapıldığından, bu 

kapsamda Kanun’da yapılacak bir düzenlemeyle hazine payının diğer paydaşa 

komisyonca belirlenen bedel üzerinden satışın öngörülmesi halinde toplulaştırma ile 

oluşan ve paylı mülkiyete konu olan davaların önüne geçilebileceği ve hazine payının 

değerinin altında satılmasına engel olunabileceği, hazinece satın alma durumunda da 

bütçeye olan yükün kaldırılacağını söylemek mümkün olabilecektir. 
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Çizelge 3.6 2017 yılında Valiliklere (Defterdarlık) verilen izale-i şüyu talimatları
*
 

Sıra 

No 
İli 

Yüzölçümü 

(m²) 

Hazine 

Payı (m²) 

Mahkemece 

Takdir Edilen 

Değer (TL) 

İdarece Takdir 

Edilen Değer 

(TL) 

1 Bursa 4.586,57 1.528,86 2.284.285,00 2.751.942,00 

2 İstanbul 259,00 100,00 1.172.000,00 1.206.686,29 

3 İstanbul 4.880,00 3.253,30 2.684.000,00 2.928.000,00 

4 İzmir 2.601,00 721,78 1.300.500,00 910.000,00 

5 Ankara 4.834,00 2.517,00 9.668.000,00 10.634.800,00 

6 Antalya 719,02 169,51 350.000,00 503.314,00 

7 Denizli 2.585,00 424,37 775.500,00 1.163.250,00 

8 Ankara 14.941,00 4.245,73 41.087.750,00 44.823.000,00 

9 Hatay 3.786,77 387,90 3.874.370,01 4.733.462,50 

10 İstanbul 2.120,00 282,00 3.279.840,00 4.339.840,00 

11 Niğde 2.976,41 837,11 1.500.000,00 2.100.000,00 

12 Muğla 1.471,00 70,00 441.300,00 957.430,00 

13 Balıkesir 1.817,87 480,51 1.871.870,00 3.692.768,99 

14 Aksaray 643,00 286,00 225.050,00 434.025,00 

15 Hatay 24.101,00 12.050,50 755.780,00 996.790,00 

16 İzmir 1.200,00 120,00 1.440.000,00 1.440.000,00 

17 Samsun 746,15 99,33 2.683.719,91 4.103.825,00 

18 Mersin 4.422,52 737,08 5.307.024,00 5.307.024,00 

19 Mersin 2.275,22 379,20 2.730.264,00 2.730.264,00 

20 Mersin 1.975,26 329,21 2.370.312,00 2.370.312,00 

21 Mersin 2.371,23 395,20 2.871.876,00 2.845.476,00 

22 Amasya 751,27 185,31 721.795,12 131.472,25 

23 Samsun 763,38 245,55 422.609,00 572.535,00 

24 İstanbul 2.687,50 533,02 10.481.250,00 10.481.250,00 

25 Aksaray 504,00 221,00 151.200,00 327.600,00 

26 Aksaray 510,00 288,00 250.886,50 357.000,00 

27 Aksaray 804,00 96,00 483.514,00 522.600,00 

28 Aksaray 536,00 207,00 257.660,30 375.200,00 

29 Çanakkale 3.746,00 2.497,00 430.790,00 430.790,00 

30 Çanakkale 11.400,00 5.700,00 250.800,00 250.800,00 

31 Aksaray 639,00 274,00 447.300,00 447.300,00 

32 Aksaray 636,00 172,00 520.332,40 615.732,40 

33 Hatay 7.063,00 3.531,50 211.890,00 494.410,00 

34 Hatay 692,00 119,21 622.800,00 1.660.800,00 

35 Mersin 2.000,00 1.800,00 820.000,00 1.300.000,00 

36 Ankara 14.961,00 65,00 13.464.900,00 14.212.950,00 

37 Kocaeli 17.539,34 1.816,96 29.567.714,71 30.923.856,81 

 TOPLAM 346.396,71 47.166,14 147.778.882,95 164.076.506,24 

(
*
) Valiliklerden (Defterdarlık) alınan veriler esas alınarak araştırmacı tarafından oluşturulmuştur. 
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4. GENEL DEĞERLENDİRME VE SONUÇ 

Tarım alanlarının kaybının önlenmesi, en etkin ve verimli bir şekilde kullanılmasını 

sağlamak amacıyla kullanılan yöntemlerden biri arazi toplulaştırması olup, arazi 

toplulaştırma alanında kalan hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazların Gıda, Tarım 

ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talebi doğrultusunda amacında kullanılmak üzere 

Bakanlığa tahsis işlemleri 178 sayılı KHK’nin 13. maddesi uyarınca Maliye Bakanlığı 

Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından yürütülmektedir. Çalışmada Türkiye’de arazi 

toplulaştırmasının başladığı 1961 yılı başından 2017 yılı sonuna kadar arazi 

toplulaştırması kapsamına alınan ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın talebi 

üzerine Bakanlığa tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlar ile yapılan 

arazi toplulaştırma çalışmaları sonucunda yasal düzenlemeler uyarınca hazine adına 

tescil edilmek suretiyle iade edilen taşınmazların yıllar itibariyle tespiti yapılmış ve bu 

kapsamda veri karşılaştırma yöntemi kullanılmak suretiyle hazine taşınmazlarının arazi 

toplulaştırması çalışmalarına katkısı incelenmiştir. 

Çalışma sonuçlarına göre, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 1961-2015 

yılları arasında 5.082.785 ha alanda toplulaştırma işlemi gerçekleştirildiği, 2015 yılı 

sonu itibariyle toplulaştırmaya alınan ve uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen hazinenin 

özel mülkiyetindeki taşınmazların 147.667 ha olduğu ve toplulaştırma alanında kalan 

taşınmazların % 3’ünü kapsadığı tespit edilmiştir. Arazi toplulaştırmasının başladığı 

1961 yılı başından 2017 yılı sonuna kadar toplulaştırma alanında kalan ve uygulayıcı 

kuruluşun talebi üzerine uygulayıcı kuruluşa tahsis edilen hazinenin özel mülkiyetindeki 

taşınmaz toplam 32.845 adet ve 168.047 ha olmuştur. Mevcut verilere bakıldığında, 

tahsis edilen taşınmazların hazine taşınmazları içindeki veya toplulaştırma alanı içindeki 

oranının çok az olduğu görülse de arazi toplulaştırmasına tahsis edilen hazine 

taşınmazlarının Bakanlığa tahsisinin taşınmazların proje alanında kalmasına bağlı 

olduğunu vurgulamak gerekir. Hazine tarafından toplulaştırma alanında kalan devletin 

hüküm ve tasarrufu altında olan taşınmazların yüzölçümü bilinmemekle birlikte, 

uygulama sonrasında kamu kurum ve kuruluşlarına tahsis edilmeleri, satılmaları gibi 

nedenlerle 200.246 ha alanın hazineye iade edildiği, Bakanlığa tahsis edilen alandan, 

hazineye iade edilen alanın daha fazla (32.199 ha) olmasının, toplulaştırma alanında 
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kalan devletin hüküm ve tasarrufu altındaki yerlerin hazine adına tescil edilmesinden 

kaynaklandığını göstermektedir. Hazineye iade edilen taşınmazlardan 38.395 ha alanın 

satış, devir, tahsis ve terk gibi nedenlerle MEOP kayıtlarından çıkışının yapıldığı 

görülmektedir. 

Yargıya intikal eden hazinenin taraf olduğu arazi toplulaştırmasından kaynaklanan 

davalara bakıldığında, şahıslar tarafından kazandırıcı zamanaşımı zilyetliğine dayanarak 

tescil istemiyle hazine aleyhine açılan davalarda şahıs lehine verilen mahkeme 

kararlarının tapuda infazının sağlanamaması üzerine, kararların infazına yönelik açılan 

davalarının çoğunlukta olduğu görülmektedir. Arazi toplulaştırmasının aynı zamanda 

mülkiyetin tespitine de yönelik olması nedeniyle, 5403 Sayılı Kanun’da, arazi 

toplulaştırması alanında kalan taşınmazlar üzerinde zilyetlik hükümlerine göre tespit 

yapılması yönünde yapılacak yasal bir düzenleme ile bu davaların önüne geçilebileceği 

önemli görülmektedir.  

Arazi toplulaştırması sonucunda hazinenin şahıslar ile paylı mülkiyete konu edilmesi 

üzerine şahıslar tarafından hazine aleyhine açılan ortaklığın giderilmesi (izale-i şüyu) 

davaları yargıya intikal eden diğer bir dava türüdür. Hazine ve şahıslarla paylı 

mülkiyete konu olan taşınmazların, hazinece, paydaşlarına doğrudan satış şartlarını 

taşıması halinde 4706 Sayılı Kanun’un 4/c maddesine göre, paydaşa doğrudan satış 

şartlarını taşımaması halinde 2886 Sayılı Kanun’un 45. maddesi uyarınca genel 

hükümlere göre satışı mümkün olmasına rağmen şahıslar tarafından paylı mülkiyetin 

sona erdirilmesinde hazineden satın alınması veya şartları taşımaması halinde hazinece 

genel hükümlere göre satışa çıkarılmasının talep edilmesi yoluna gidilmesinin tercih 

edilmediği, paylı mülkiyetin dava açılarak sona erdirildiği dikkat çekmektedir. 

Mahkemelerce paylı mülkiyetin satış suretiyle giderilmesine karar verilmesi üzerine 

2004 sayılı İcra ve İflas Kanunu hükümlerine göre yapılan ihalelerde hazinece bu 

ihalelere iştirak edilmemesi halinde mahkeme bilirkişilerince takdir edilen bedelin % 

50’si ve masrafları bulması halinde satış gerçekleşmekte ve taşınmazın değerinin altında 

bir bedelle satışının gerçekleşmesi nedeniyle şahıs tarafından hazine payı düşük bedelle 

satın alınmakta ve hazine kaybı söz konusu olabilmekte, ayrıca açık artırma satış 

ihalelerinde hazinenin de paydaş olduğu taşınmazların satışlarında esas alınan mahkeme 
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bilirkişileri tarafından belirlenen bedellerin hazinece belirlenen bedellerden daha düşük 

olduğu çalışma sonucunda tespit edilmiştir. 5403 Sayılı Kanun uyarınca arazi 

toplulaştırma kapsamında Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’na tahsis edilen 

yerlerin Bakanlıkça bedeli karşılığında dağıtım işlemleri yapıldığından, bu kapsamda 

Kanun’da yapılacak yasal bir düzenleme ile hazine payının diğer paydaşa komisyonca 

belirlenen bedel üzerinden satışın öngörülmesi halinde, paylı mülkiyete konu davaların 

önüne geçilebileceğini ve hazine payının değerinin altında satılmasına engel 

olunabileceğini açıkça ortaya koymaktadır. 

Arazi toplulaştırma uygulamalarında hazine taşınmazları yönünden tespit edilen diğer 

bir önemli sorun da tapuda davalı olduğu yönünde ihtiyati tedbir şerhi olmasına rağmen 

toplulaştırma alanı içine alınıp işlem yapılmasının mükerrer tapuların oluşmasına sebep 

olması ve ayrıca, bu taşınmazların yerinde bırakılmayıp taşınmaza karşılık toplulaştırma 

proje sahası içinde davalıya başka bir yer verilmesi ve hazine lehine olan mahkeme 

kararının tapuda infazın sağlanamaması nedeniyle, yeniden bu taşınmaza karşılık 

toplulaştırma alanında taşınmazı olmayan ve haksız taşınmaz edinene karşı hazinece 

dava açılması yoluna gidilmesi olarak görülmektedir. Yine toplulaştırma proje sahası 

içinde kalmayan hazine taşınmazlarının proje sahası içine alınmış gibi işlem yapılması 

nedeniyle, arazi toplulaştırma çalışmaları sonucunda şahıslara dağıtılan taşınmazlar ile 

hazine taşınmazlarında mükerrerliklerin oluşmasında karşılaşılan ciddi sorunlardan 

biridir. Belirtilen sorunların arazi toplulaştırma çalışmalarında yapılacak teknik ve idari 

işlemlerde gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi ile engellenebileceği vurgulanmalıdır. 

Arazi toplulaştırma alanında kalan hazine taşınmazlarının kullanımının, ortak kullanım 

alanlarına ait taşınmazların ortak katılım payından karşılanamayan kısmının uygulama 

alanında kalan hazine taşınmazlarından karşılanması veya hazine taşınmazının paylı 

mülkiyete konu edilmesi ile uygulayıcı kuruluşun kamulaştırma maliyetine 

katlanmasına engel olması yönünden toplulaştırmanın maliyetinin azalmasına neden 

olduğu ve kamuya yüklenecek külfetin önüne geçildiği, yerinde korunması gereken 

sabit tesislerin malikinin muvafakatiyle hazine ile paylı mülkiyete konu edilmesinin 

projenin uygulanmasını kolaylaştırdığı, toplulaştırmanın yararlarından biri olan toprağı 
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olmayan veya yeter toprağı olmayan çiftçinin topraklandırılmasının hazine 

taşınmazlarından karşılandığı görülmektedir.  

Arazi toplulaştırmasının hazine yönünden yararı bulunup bulunmadığına bakıldığında, 

hazinenin bilgisi dışında işgal edilen hazine taşınmazlarının kayıt altına alındığı ve 

devletin hüküm ve tasarrufu altında kalan yerlerin tescilinin sağlandığı görülmekle 

birlikte, toplulaştırmaya alınan hazine taşınmazlarına karşılık toplulaştırma alanında eş 

değerde taşınmaz verilip verilmediği, hazine taşınmazlarının kullanıldığı amaçlar 

konusunda yeterli bilgi bulunmadığı, hazinece, toplulaştırma işlemleri sırasında askı 

ilanlarının takip edilerek uygulama alanında kalan hazine taşınmazlarına yönelik 

mevcut yasal düzenlemelere aykırı bir işlem yapıldığının tespit edilmesi halinde gerekli 

itirazların yapılması gerekmektedir. Ancak teknik ve idari yönden yetersizlikler 

nedeniyle denetim mekanizmasının yeterli olmadığı, denetim mekanizmasının 

işlerliğinin artırılması için gerekli önlemlerin alınmasının, hazine taşınmazlarının arazi 

toplulaştırmasının amacında kullanılıp kullanmadığı ve hazine taşınmazlarına karşılık eş 

değerde taşınmaz verilip verilmediği gibi hususların tespit edilmesi ve ayrıca, arazi 

toplulaştırmasından sonra da hazine taşınmazlarının parçalanmasının, başka amaçlarda 

kullanılmamasının önlenmesi yönünden önemini ortaya koymaktadır. Toplulaştırma 

sürecinde değerlemeye gereken önemin verilmesi ile hazine taşınmazlarının gerçek 

değerlerinin tespitinin sağlanacağı ve hazine kaybının engelleneceği vurgulanmalıdır. 

Arazi kaynaklarının etkin yönetimi açısından arazi ekonomisi ve yönetimi işlemlerinin 

profesyonelleştirilmesi ve kurumsal kapasite geliştirme çalışmalarını yapılması zorunlu 

görülmektedir. Kamu kurumlarında mevcut personelin değerleme konusunda lisansüstü 

eğitim ve hizmetiçi eğitim almalarının sağlanmasının uygun olacağı, toplulaştırma iş ve 

işlemlerinde görev alan personelin de değerleme ile ilgili eğitim veren üniversitelerden 

sağlanmasının önemi vurgulanmalıdır. Uygulamaya alınan devletin hüküm ve tasarrufu 

altındaki yerlerin yüzölçümünün hazinece bilinmemesi, bu yerlerin sadece tapuda tescil 

işleminden sonra hazinenin bilgilendirilmesinin uygulamaya giren devletin hüküm ve 

tasarrufu altındaki yerlerin takibini güçleştirmesi nedeni ile söz konusu yerlerin 

yüzölçümlerinin bilinmesi için gerekli önlemler alınmalıdır. 
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