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ÖZET 

 

Dönem Projesi 

 

TARIM ARAZİLERİNİN KORUNMASINA İLİŞKİN DÜZENLEMELERİN TAPU 

İŞLEMLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE UYGULAMA SORUNLARI 
 

Esra TEMİZER 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 
Türkiye’de tarım arazilerinin yüzölçümünün satış, miras ve benzeri yollarla küçük parçalara 

ayrılması ve sonuç olarak parsel ve hissedar sayısı çok fazla olan arazi yapısının ortaya çıkması, 

arazilerin kullanımını olumsuz etkilemekte ve özellikle tarımsal üretimde verimliliğin düşmesi 

ve önemli ekonomik kayıpların ortaya çıkması kaçınılmaz olmaktadır. Bu çalışmada mevzuat ve 

uygulama yönlerinden tarım arazilerinin korunmasına ilişkin düzenlemelerin tapu işlemleri 

açısından değerlendirilmesi ve başlıca uygulama sorunlarının değerlendirilmesi yapılmıştır. 

Tarım arazilerinin parçalanmasının önlenmesi ve işletme büyütme politikaları alanında sıklıkla 

kullanılan yeter gelirli işletme büyüklüğü, bölünemez eşya kuralı, optimum parsel büyüklüğü, 

asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlük 

gibi kavramların öncelikle yasal ve kuramsal dayanakları değerlendirilmiştir. Buna ilave olarak 

tapu müdürlüklerinde asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ve 

bölünmez eşya kuralına ilişkin uygulamalarda karşılaşılan başlıca sorunlar ve mevcut 

uygulamalara ilişkin ikincil düzenlemeler ile bu alanda yaşanan sorunların değerlendirilmesine 

yönelik derinliğine görüşme ve anket sonuçları kullanılmıştır.   

Çalışmada tarım arazilerinin etkin ve verimli kullanılmasına ilişkin yasal düzenlemelerin 

uygulanma olanakları ile kurumsal düzenlemelere yeterliliği öncelikle değerlendirilmiştir. 

Arazilerin korunmasına ilişkin düzenlemelerin tapu işlemleri açısından değerlendirilmesi ile 

uygulama sorunlarının analizi ve politika geliştirme odaklı akademik çalışma sayısının oldukça 

yetersiz olduğu saptanmıştır. Verimli arazi varlığının parçalanmasının önlenmesine yönelik 

yasal düzenlemeleri tapu sicili boyutu ile ele alan bu çalışmada; daha çok yasal ve idari 

düzenlemelerden kaynaklanan temel sorunların tespiti yapılmış ve başlıca çözüm önerileri 

ortaya konulmuştur. Derinliğine görüşme ve anket çalışmasının sonuçlarına göre 6537 Sayılı 

Kanun ile değişik 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun arazilerin 

parçalanmasının önlenmesi için yapılan düzenlemelerin uygulanmasında önemli sorunların 

yaşandığı ve bu sorunların yasal düzenlemelerden beklenen yararı sınırladığı ve hatta ihtiyacı 

karşılamak için yeterli olmadığı tespit edilmiştir. Yasal düzenlemelerin kamu kurumları ve tapu 

müdürlüklerinde farklı yorumların neden olduğu ve bu boşlukları giderecek yeni düzenleme 

yapılması gerektiği, 5403 sayılı Kanun ile hedeflenen arazi parçalanması sorununun 

önlenmesine yönelik hedefe mevcut koşullarda ulaşılmasının güç görüldüğü ve ilgili idarelerin 

düzenleyici işlemlerini hızla uygulamaya koymaları gerektiği vurgulanmalıdır.  

 
Ocak 2017, 57 sayfa 

 

Anahtar Kelimeler: Tarım arazileri, bölünemez büyüklük, asgari tarımsal arazi büyüklüğü, 

yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlük. 
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ABSTRACT 

 

Term Project 

 

EVALUATION OF THE REGULATIONS FOR THE PROTECTION OF 

AGRICULTURAL LANDS AND APPLICATION PROBLEMS 
 

Esra TEMİZER 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

 
In Turkey, fragmentation of agricultural land into smaller pieces due to reasons such as sale, 

inheritance, and similar ways and consequently, the emergence of land structures with a large 

number of parcels and shareholders, adversely affects the use of land and inevitably leads to a 

decrease in productivity, especially in agricultural production, and to significant economic 

losses. In this study, arrangements aimed at conservation of agricultural lands were evaluated in 

terms of legislation and implementation regarding title deed registry transactions and the main 

application problems were discussed. The legal and theoretical bases of concepts, which are 

frequently used in the fields of preventing fragmentation of agricultural land and in business 

enlargement policies, such as sufficient business size, indivisible property rule, optimum parcel 

size, minimum agricultural land size, sufficient income agricultural land size, and economic 

integrity were evaluated in the first place. In addition, in-depth interviews and questionnaires 

were used in the assessment of the main problems encountered at title deed directorates and 

secondary regulations related to the existing practices related to minimum agricultural land size, 

agricultural land size with sufficient income and the rule of indivisible property.   

In the study, implementation opportunities of legal regulations on the effective and efficient use 

of agricultural land and the adequacy of institutional arrangements were evaluated. An 

evaluation of the regulations on land protection in terms of title deed transactions has shown 

that the number of academic studies focused on analyses of implementation problems and 

policy development is rather inadequate. In this study, which deals with the legal regulations 

regarding the prevention of fragmentation of fertile land from the title deed registry aspect, 

particularly the main problems arising from legal and administrative regulations have been 

identified and main solution proposals have been put forward. According to the results of the in-

depth interviews and the survey study, it has been found that there are significant problems in 

the implementation of the regulations for preventing the fragmentation of land within the scope 

of Law No. 5403 on Soil Protection and Land Use, amended by Law No. 6537, and that these 

problems limit the benefits expected from legal regulations and are not even sufficient to meet 

the needs. It should be emphasized that the related legal regulations cause different 

interpretations in public institutions and title deed directorates and new arrangements should be 

made to clear these gaps. It seems that the goal of preventing the problem of land fragmentation 

targeted by Law No. 5403 is difficult to achieve in the current conditions and that the relevant 

administrations should implement their regulatory procedures quickly. 

 
January 2017, 57 pages 

 

Keywords: Agricultural lands, indivisible size, minimum agricultural land size, sufficient 

income agricultural land size, and economic integrity. 
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TEŞEKKÜR 

Gayrimenkul geliştirme ve gayrimenkul yönetimi araştırmaları çok yönlü ve zaman 

içinde daha kompleks nitelik kazanmaktadır. Özellikle kentsel ve kırsal alanda arazinin 

gittikçe kıt üretim faktörü niteliğini kazanmasına bağlı olarak arazi yönetimi başlı 

başına uzmanlık alanı niteliğini kazanmıştır. Belirtilen gerekçe ile arazi mülkiyeti ve 

özellikle verimli arazi varlığının korunması ve ekonomik işletme büyüklüğüne 

ulaşılması, bu çalışmanın temel amacı olmuştur. Çalışmanın kapsamı ve sınırlarının 

tespitinde yardımcı olan ve yol gösteren Ankara Üniversitesi Uygulamalı Bilimler 

Fakültesi Dekanı ve Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Bölümü Başkanı ve aynı 

zamanda danışman hocam sayın Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ’e katkı ve destekleri 

için sonsuz teşekkür ediyorum. Lisansüstü eğitim sırasında derslerinden feyz aldığım 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı öğretim üyeleri ile yardımcılarına, 

Ankara Üniversitesi Rektörlüğü ile lisansüstü eğitim işbirliği anlaşması yaparak Tapu 

ve Kadastro Genel Müdürlüğü çalışanlarına kariyer geliştirme alanında önemli bir 

avantaj sağlayan Kurumumuz üst yöneticilerine, değerli görüşleri ve katkılarından 

dolayı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Şube Müdürlerinden Sayın Murat 

DEMİRCİ ve Tapu Kadastro Uzmanı Sayın Sabahattin ARSLAN’a ve çalışmam 

sırasında gerek maddi gerek manevi destekleri ile daima yanımda olan aileme de ayrıca 

teşekkür ediyorum. Bu çalışmanın arazi koruma ve arazi yönetimi alanında yapılacak 

saha çalışmaları için ön çalışma niteliğinde olması ve uç araştırmaların yapılması 

konusunda gayrimenkul araştırmalarına ve karar organlarına yararlı olmasını dilerim.  
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1. GİRİŞ 

1.1 Çalışmanın Önemi ve Amacı 

Türkiye’de tarım arazilerinin kullanım şeklini belirleyen etkenler arasında doğal yapı, 

yasal ve kurumsal düzenlemeler, nüfus yapısı ile ekonomik etkenler yer almaktadır. 

Tarımsal üretimi destekleme politikaları ile tarım arazileri kullanımına ilişkin yasal ve 

idari düzenlemelere yönelik hususlar, tarım arazilerinin daha etkin kullanılmasını ve 

tarımsal verimliliğin arttırılmasını amaçlamalıdır. 

Mülkiyet, kamu yararı ve toplumların geleceklerini inşa ve koruma gibi hususların 

birbirleri ile ilişkilerini düzenleyen politikaların irdelenmesi ve incelenmesi önem arz 

eder. Nitekim tarım arazilerinin korunması ve kullanılması bu her üç durumu da 

barındıran bir alandır. Tarım alanlarından maksimum verim elde etmek amacıyla arazi 

toplulaştırması, tarımın desteklenmesi ve bölünemez büyüklüğe erişmiş tarım 

arazilerinin korunmasına ilişkin idari ve yasal düzenlemelerin, konunun paydaşı bütün 

kurumlar arası oluşturulacak eşgüdüm ile yürütülmesi gerekmektedir. 

Günümüz teknolojik koşullarında topraktan çeşitli amaçlar için yararlanılmaktadır. 

Ancak; arzı artırılamayan, yerine geçebilecek bir eşdeğeri olmayan, oluştuğu yerde daha 

üretken olabilen, oluşumu asırlar sürmesine rağmen kaybı kısa bir sürede 

gerçekleşebilen ve kıt bir kaynak olan topraktan ürün alırken “Azalan Verim İlkesi” söz 

konusudur. Bu nedenlerle öncelikle üretken tarım topraklarının ve arazi bütünlüğünün 

çok iyi korunması gerekmektedir. 

Tarım arazilerinin etkin kullanılması, sadece birim araziden maksimum verimin elde 

edilmesi olmayıp, Türkiye’deki tarım arazilerinin tarım dışı kullanımının 

sınırlandırılması, bu arazilerin uygun şekilde yönetiminin sağlanmasına imkân verecek 

yöndeki yaklaşımların belirlenmesi ve bu yönde alınması gereken tedbirlere yönelik 

politikaların geliştirilmesi gerekmektedir. 
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1.2 Çalışmanın Konusu ve Kapsamı 

Tarımsal arazilerin yüzölçümünün satış, miras ve benzeri yollarla küçülmesi, söz 

konusu arazilerden elde edilen verimi düşüren sebeplerin başında gelmektedir. Türk 

Medeni Kanunu hükümlerinin tarımsal arazilerin belirtilen sebeplerle parçalanmasını 

engellemekte yetersiz kalması karşısında Türkiye’de, toprak kaybını hızlandıran ve 

yaygınlaştıran yasal boşluğu gidermek ve tarımın en önemli girdilerinden olan toprak 

kaynaklarının, tarımın diğer konularıyla birlikte ele alınmasını ve hizmetlerin bütünlük 

içerisinde yürütülmesini sağlamayı amaçlayan, 19.07.2005 tarihli ve 25880 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu 

yürürlüğe konulmuştur (Özçelik 2015). 

5403 Sayılı Kanun’un tarım arazilerinin gerek satış, gerekse miras yoluyla parçalanarak 

küçülmesi sorununa çare olamadığı gözlemlenmiş ve Kanun’un konuya ilişkin temel 

hüküm niteliğindeki 8’inci maddesi, 31.1.2007 tarihli 5578 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile önemli ölçüde 

değiştirilmiştir. Bu değişiklik ile tarımsal arazi niteliğinin tapu kütüğüne şerh edilmesi 

imkânı tanınmış, tarım arazilerinin sınıflarına göre asgarî parsel büyüklükleri hektar 

olarak belirlenmiş ve Kanun’da belirtilen istisnalar haricinde tarım arazilerinin, 

herhangi bir yolla, daha küçük parseller oluşturacak şekilde bölünemeyeceği 

öngörülmüş; zamanla küçülerek belirlenen asgarî büyüklüklere ulaşan tarım arazilerinin 

hukuken bölünemez eşya niteliği kazanmış olacağı vurgulanmış, bölünemez 

büyüklükteki tarım arazileri üzerinde her ne şekilde gerçekleşmiş olursa olsun birlikte 

mülkiyetin mevcut olması durumunda, söz konusu arazilerdeki payların üçüncü kişilere 

satılması, devri ve rehni yasaklanmıştır. Ancak 5403 Sayılı Kanun’un 8’inci 

maddesinde yapılan değişiklikler ile alınan tedbirler, hukukî anlamda bir bölünmezlik 

sağlamaya elverişli ise de Türkiye’de zaten yaygın olan ve tarım arazilerinin ekonomik 

verimindeki düşüklüğün asıl sebebini teşkil eden fiilî bölünmeleri engelleme gücüne 

sahip olamamıştır. Bu durum karşısında mesele yeniden Kanun koyucunun gündemine 

gelmiş ve bu defa 30.4.2014 tarihli 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı 

Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile içerik ve yöntem bakımından 

daha farklı tedbirler öngörülmüştür (Özçelik 2015). 
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5578 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ve 6537 Sayılı Kanun’un 4’üncü maddesi ile 

değişik 5403 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi; “Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke 

tarımındaki önemine göre, nitelikleri Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım 

arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak 

sınıflandırılır. Ayrıca Bakanlık tarım arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve kullanımı 

ile ilgili farklı sınıflandırmalar yapabilir. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve 

yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık 

tarafından belirlenir. Belirlenen asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez 

eşya niteliği kazanmış olur. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, 

marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2,0 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 

hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık 

asgari tarımsal arazi büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri 

Bakanlık tarafından belirlenen büyüklüklerin altında ifraz edilemeyecek ve 

hisselendirme yapılamayacak ve Hazine taşınmazlarının satış işlemleri hariç olmak 

üzere pay ve paydaş adedi artırılamayacaktır. Ancak, tarım dışı kullanım izni verilen 

alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan bitkilerin 

yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi 

büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın 

uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.” hükmünü içermekle mülkiyet 

hakkı, kamu yararı, toprak koruma ve tarım reformu gibi birbirini doğrudan etkileyen 

kavram ve uygulamaları birlikte değerlendirme gerekliliği doğmuştur. Buna ilave olarak 

30.4.2014 tarih 6537 Sayılı Kanun’un 5’inci maddesi ile değişik 5403 Sayılı Kanun’un 

8’inci maddesine, 8/A’dan 8/K’ya kadar eklenen maddeler ile Kanun’un hükümleri, 

Kanun’da belirtilen büyüklükteki tarım arazileri üzerinde gerçekleştirilecek mülkiyeti 

aktarıcı nitelikli işlemlerin yanı sıra, intikal ve miras taksimi işlemlerinde de 

değişiklikler getirilerek genişletilmiştir.  

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve korunmasına yönelik teknik, ekonomik ve 

hukuki analizlerin yapıldığı görülmekte (Çevikbaş 1987, Ünal 1995, Demirci vd. 2007, 

Kılıç 2008) olup, arazilerin parçalanması ve bunun önlenmesine yönelik çalışmaların 

sınırlı düzeyde olduğu saptanmıştır. Topçuoğlu’nun (1985) “Türkiye’de Arazi 

Parçalanması Problemi ve Verim Üzerine Etkisi” adlı çalışmasında verim üzerine etkisi 
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olduğu düşünülen “arazi parçalılığı” faktörünün incelenmiş olup, matematiksel model 

sonuçlarına göre arazi parçalılığının verimi olumsuz yönde etkilediği ve parçalılığın 

arttıkça verimin düştüğünün tezinin doğrulandığı ve sonuç olarak araştırma varsayımları 

ve kısıtlamalar altında arazi parçalılığının arttıkça verimin düştüğü sonucuna ulaşıldığı 

vurgulanmıştır.  

Arazi varlığının parçalanmasının önlenmesine yönelik sınırlı sayıda da olsa çalışmanın 

yapıldığı saptanmıştır. Benzer yönde çalışmalardan Dönmez’in (2017) araştırmasında; 

öncelikle taşınmaz mülkiyeti, hisse veya malik sayısı ve genel olarak çok hisseli 

parsellerin durumunun değerlendirildiği ve ikinci aşamada yüzölçümü içinde tarım 

arazilerinin yüksek pay aldığı Çukurova Bölgesi’ndeki Seyhan ilçesinde tarım 

arazilerinde parsel sayısı, hisse veya malik sayısı ile çok hisseli parsellerin neden 

olduğu sorunlarının irdelendiği, saha çalışmalarının sonuçlarına göre paylı mülkiyetin 

öncelikle malikler ve aynı zamanda kurumlar ve ülke ekonomisi açından olumsuz 

etkilerinin tespit edildiği ve mevcut düzenlemelerin yeterliliğinin değerlendirildiği, 

teorik incelemeler ve alan çalışmalarının sonuçlarına göre paylı mülkiyet ve özellikle 

çok hisselilik kırsal alanda önemli sorunlara neden olmakta ve arazi kaynaklarının etkin 

kullanımına imkân vermediği, 6537 Sayılı Kanun ile 5403 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanunu’nda 2014 yılında yapılan değişiklik ile arazilerin 

parçalanmasının önlenmesine yönelik düzenlemenin uygulamaya konulmuş olduğu, 

yeter geliri verecek arazi büyüklüğü ölçütünün getirildiği ve terekenin ehil olduğuna 

karar verilen hak sahibine devrinin önünün açıldığı, saha çalışmalarının sonuçlarının, 

taşınmaz maliklerinin mülkiyet olgusuna yaklaşım biçimleri ve araştırmacının mesleki 

deneyimleri birlikte ele alındığı zaman mevcut yasal düzenlemelerin ekonomik araçlarla 

desteklenmemesi halinde arazilerin parçalanması sorununun önüne geçilmesinde yeterli 

olamayacağı ve hisseli parsellerin de bir bütün olarak azaltılamayacağının düşünüldüğü, 

hisseli arazilerin mülkiyet yapısının, mevzuata göre işlem yapılmasındaki sorunlar ve 

mevcut uygulama örneklerinin sonuçlarına göre arazi yönetiminin yeniden 

düzenlenmesi ve yasal düzenlemelerin mutlaka ekonomik ve sosyal araçlarla 

desteklenmesi gerektiği vurgulanmıştır.  
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Önceki çalışmalardan farklı olarak bu çalışmada; tarım arazilerinin korunmasına ilişkin 

düzenlemelerin tapu işlemleri açısından değerlendirilmesi ve uygulamada yaşanan 

aksaklıklar, uygulama farklılıklarına sebebiyet vermesi nedeniyle oluşan uyuşmazlıklar 

ile ortaya çıkan sorunlar ele alınmış olup, yedi ana bölümden oluşan çalışmanın birinci 

bölümünde; çalışmanın önemi, amacı, konusu ve kapsamı hakkında konuya giriş 

yapılmış, ikinci bölümünde ise; 5403 Sayılı Kanun’un amacı, kapsamı ve tanımlar 

Kanun metninden hareketle ele alınmıştır. Üçüncü bölümde, bölünemez büyüklük, 

asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ve ekonomik 

bütünlük kavramları ile anayasal, yasal ve idari dayanakları ele alınarak genel bir 

değerlendirme yapılmıştır. Dördüncü bölümünde, tarım arazilerinde hisseli satış ile ilgili 

uygulama koşulları ele alınmıştır. Beşinci bölümde, tarım arazilerinin kullanılması ve 

korunması hususunda Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Avrupa Birliği (AB) 

uygulamaları incelenmiştir. Altıncı bölümde, Türkiye’de tarım arazilerinin hisseli satışı 

ile ilgili başlıca uygulama sorunları incelenmiş olup, çalışmanın önem arz eden yedinci 

bölümü olan sonuç ve öneriler kısmında ise, Türkiye’de tarım arazilerinin korunması ve 

etkin kullanılmasında yasal ve idari düzenlemelere ilişkin olması gereken yöntemler ile 

genel bir değerlendirme yapılmış ve çözüm önerileri getirilmiştir.   
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2. 5403 SAYILI KANUN’UN AMACI, KAPSAMI ve TANIMLAR 

2.1 Amaç 

Türkiye’de toprak kaynaklarının envanterinin çıkarılması, korunması, geliştirilmesi ve 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması görevi ilk olarak 1960 yılında kurulmuş olan 

Topraksu Genel Müdürlüğüne verilmiştir. Bu görev 7457 sayılı Hazine Müsteşarlığının 

Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun’unda toprak etütlerine esas usul ve standartları 

tespit etmek; toprak haritalarını yapmak, toprak sınıflarını tayin etmek; her türlü toprak 

tahlili yapmak, arazilerin kullanılabilme kabiliyetlerini tespit etmek şeklinde 

tanımlanmıştır. Topraksu Genel Müdürlüğünün kapatılmasıyla bu görev daha sonra Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğüne devredilmiştir. 2005 yılında Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğünün de kapatılması sonucu oluşan boşluk, 03.07.2005 tarihinde kabul 

edilerek yürürlüğe giren 5403 Sayılı Kanun ile doldurulmaya çalışılmıştır (Şenol vd. 

2010).  

5403 Sayılı Kanun’un 1’inci maddesi; “Bu Kanun’un amacı; toprağın korunması, 

geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli 

tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi 

ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun 

olarak plânlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları belirlemektir.” hükmü ile bu 

Kanun’un amacının toprak kaynaklarının korunması, kullanılması ve geliştirilmesinde 

maksimum verim elde etme usul ve esasları ile ilkelerini belirtmek olarak belirlenmiştir. 

Bu durumda Kanun’un amacının gerçekleşmesi halinde toprak mülkiyetini ve mülkiyete 

müteallik tasarrufları doğrudan etkileyen uyuşmazlıkların kaçınılmaz olduğu bu 

uyuşmazlıkların kamu yararı amacını sağlamak nedeniyle olduğu madde metninden 

anlaşılmaktadır.  

Diğer taraftan Anayasa Mahkemesi’nin 27.10.2011 tarih ve 28097 sayılı Resmi 

Gazete’de yayımlanan 2007/23 Esas-2011/64 Karar sayılı Kararında da; 5403 Sayılı 

Kanun’un amacının; toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini 

yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir 
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kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları 

belirlemek olarak ifade edildiği hükmüne yer verilmiştir.  

2.2 Kapsam 

5403 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesinde; “Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının 

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

arazilerin asgari büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi 

kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik 

ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış 

kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, 

yetki ve sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.” hükmü ile Kanun’un kapsamı 

arazi ve toprak kaynaklarının sınıflandırılması, kullanım plânlarının hazırlanması, 

koruma ve geliştirme sürecini katılımcı yöntemlerle belirlemek, arazi ve toprak 

kaynaklarının amacı dışında ve yanlış kullanımını engelleme usul ve esasları ile 

ilkelerini belirlemek şeklinde belirtilmiştir.  

2.3 Tanımlar 

Değişiklikler yapılarak güncellenen 5403 Sayılı Kanun’un 3’üncü maddesinde, 

Kanun’un uygulama alanını ve şeklini belirleyen kavramlar tanımlanmıştır. Açıklama 

getirilen tanımlardan; 

“Toprak: Mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, 

yeryüzünü ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı, 

Arazi: Toprak, iklim, topografya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda 

etkisi altında bulunan yeryüzü parçasını, 

Tarım arazisi: Toprak, topografya ve iklimsel özellikleri tarımsal üretim için uygun 

olup, hâlihazırda tarımsal üretim yapılan veya yapılmaya uygun olan veya imar, ihya, 

ıslah edilerek tarımsal üretim yapılmaya uygun hale dönüştürülebilen arazileri, 
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Mutlak tarım arazisi: Bitkisel üretimde; toprağın fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

özelliklerinin kombinasyonu yöre ortalamasında ürün alınabilmesi için sınırlayıcı 

olmayan, topografik sınırlamaları yok veya çok az olan; ülkesel, bölgesel veya yerel 

önemi bulunan, hâlihazır tarımsal üretimde kullanılan veya bu amaçla kullanıma 

elverişli olan arazileri, 

Özel ürün arazisi: Mutlak tarım arazileri dışında kalan, toprak ve topografik 

sınırlamaları nedeniyle yöreye adapte olmuş bitki türlerinin tamamının tarımının 

yapılamadığı ancak özel bitkisel ürünlerin yetiştiriciliği ile su ürünleri yetiştiriciliğinin 

ve avcılığının yapılabildiği, ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri, 

Dikili tarım arazisi: Mutlak ve özel ürün arazileri dışında kalan ve üzerinde yöre 

ekolojisine uygun çok yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundaki bitkilerin tarımı yapılan, 

ülkesel, bölgesel veya yerel önemi bulunan arazileri, 

Marjinal tarım arazisi: Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri 

dışında kalan, toprak ve topografik sınırlamalar nedeniyle üzerinde sadece geleneksel 

toprak işlemeli tarımın yapıldığı arazileri, 

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü: Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik 

olarak kullanıldığı takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu 

tarımsal arazinin daha fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça 

belirlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü, 

Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak il 

ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerini, 

Tarım dışı alanlar: Üzerinde toprak bulunmayan çıplak kayaları, daimi karla kaplı 

alanları, ırmak yataklarını, sahil kumullarını, sazlık ve bataklıkları, askeri alanları, 

endüstriyel, turizm, rekreasyon, iskân, altyapı ve benzeri amaçlarla plânlanmış arazileri, 

Sulu tarım arazisi: Tarımı yapılan bitkilerin büyüme devresinde ihtiyaç duyduğu suyun, 

su kaynağından alınarak yeterli miktarda ve kontrollü bir şekilde karşılandığı arazileri, 

Tarımsal amaçlı yapılar: Toprak koruma ve sulamaya yönelik altyapı tesisleri, entegre 

nitelikte olmayan hayvancılık ve su ürünleri üretim ve muhafaza tesisleri ile zorunlu 

olarak tesis edilmesi gerekli olan müştemilatı, mandıra, üreticinin bitkisel üretime bağlı 

olarak elde ettiği ürünü için ihtiyaç duyacağı yeterli boyut ve hacimde depolar, un 
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değirmeni, tarım alet ve makinelerinin muhafazasında kullanılan sundurma ve çiftlik 

atölyeleri, seralar, tarımsal işletmede üretilen ürünün özelliği itibarıyla hasattan sonra 

iki saat içinde işlenmediği takdirde ürünün kalite ve besin değeri kaybolması söz 

konusu ise bu ürünlerin işlenmesi için kurulan tesisler ile Bakanlık tarafından tarımsal 

amaçlı olduğu kabul edilen entegre nitelikte olmayan diğer tesisleri, 

Arazi yetenek sınıflaması: Toprak bozulmasına neden olmayacak şekilde arazinin en 

uygun kullanım şeklini belirlemek için kullanım ve koruma verilerini bir araya getirerek 

temel toprak etütlerine ve iklim koşullarına dayalı yapılan plânlamalara yönelik arazi 

sınıflamasını, 

Arazi kullanım plânlaması: Her ölçekte plânlamaya temel oluşturmak üzere, toprağın ve 

diğer çevresel kaynakların bozulmasını önlemek için ekolojik, toplumsal ve ekonomik 

şartlar gözetilerek sürdürülebilirlik ilkesine uygun, farklı arazi kullanım şekillerini 

oluşturmaya yönelik toprak ve su potansiyelinin belirlenip, sistematik olarak 

değerlendirilmesini ve birbirleri ile olan ilişkilerini ortaya koyan rasyonel arazi kullanım 

plânlarını, 

Tarımsal amaçlı arazi kullanım plân ve projeleri: Tarım alanlarında yörenin ekolojik, 

ekonomik ve toplumsal özellikleri dikkate alınarak toprakların sürekli üretkenliğini 

sağlayacak tarım tekniklerini, toprak, su, bitki ve insan ilişkileri ile toprak korumaya 

yönelik diğer fiziksel, kimyasal, kültürel ve bitkisel düzenlemeleri kapsayan rasyonel 

tarımsal arazi kullanım plân ve projelerini, 

Toprak koruma projeleri: Toprağın doğal veya insan faaliyetleri sonucu yok olmasını, 

bozulmasını veya zarar görmesini önlemek ve sürekli üretken kalmasını sağlamak için 

yapılan fiziksel, kültürel ve bitkisel tedbirleri kapsayan projeleri,  

Arazi toplulaştırması: Arazilerin doğal ve yapay etkilerle bozulmasını ve 

parçalanmasını önlemek, parçalanmış arazilerde ise doğal özellikleri, kullanım 

bütünlüğü ve mülkiyet hakları gözetilerek birden fazla arazi parçasının birleştirilip 

ekonomik, ekolojik ve toplumsal yönden daha işlevsel yeni parsellerin oluşturulmasını 

ve bu parsellerin arazi özellikleri ve alanı değerlendirilerek kullanım şekillerinin 

belirlenmesini, köy ve arazi gelişim hizmetlerinin sağlanmasını, 

Toplulaştırma proje sahası: Toplulaştırma projesinin uygulanacağı sınırlar içinde kalan 

alanı, 
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Arazi bozulması: Arazinin doğal veya yapay etkiler sonucu özelliklerinin değişikliğe 

uğraması ile ekonomik ve ekolojik işlevlerinin azalması veya yok olmasını, 

Toprak veri tabanı: Arazi ve toprak kaynaklarının nitelikleri ile birlikte belirlenerek 

kayıt altına alındığı veri tabanını, 

Tahsis: Bu Kanun kapsamında değerlendirilmek üzere, Hazinenin özel mülkiyetinde 

veya Devletin hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan, vasfı ve hâlihazır 

kullanım şekline bakılmaksızın toplulaştırma kapsamında değerlendirilebilecek yerlerin, 

Maliye Bakanlığı tarafından Bakanlığa tahsis edilmesini, 

Özel Arazi Toplulaştırması: Köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, birlikler gibi 

tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının, hizmet konuları ile ilgili arazi teminini de 

kapsayacak şekilde yapacakları arazi toplulaştırmasını, 

Yan sınai işletme: Yeter gelirli tarımsal arazilere ait ürün depolama, koruma, işleme ve 

pazarlama gibi faaliyetlere yönelik tesislerini,” ifade etmektedir. 
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3. BÖLÜNEMEZ BÜYÜKLÜK, ASGARİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ, 

YETER GELİRLİ TARIMSAL ARAZİ BÜYÜKLÜĞÜ ve EKONOMİK 

BÜTÜNLÜK KAVRAMLARININ YASAL DAYANAKLARI 

3.1 Bölünemez Büyüklük, Asgari Tarımsal Arazi Büyüklüğü, Yeter Gelirli 

Tarımsal Arazi Büyüklüğü ve Ekonomik Bütünlük Kavramları 

5403 Sayılı Kanun 9.2.2007 tarih ve 26429 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 5578 

Sayılı Kanun ile değiştirilmiş olup, 8’inci maddenin değiştirildiği 2’nci maddede 

bölünemez büyüklük kavramı; “Tarımsal faaliyetin ekonomik olarak yapılabildiği en 

küçük alana sahip ve daha fazla küçülmemesi gereken yeter büyüklükteki tarımsal arazi 

parsel büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, ekolojik ve teknik özellikleri 

gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen küçüklüğe erişmiş tarımsal 

araziler miras hukuk bakımından bölünemez eşya niteliği kazanmış olur. Tarımsal 

arazinin bu niteliği tapu kütüğüne şerh edilir.” hükmü ile tanımına kavuşmaktadır. 

Daha önce de bahsedildiği üzere, 5403 Sayılı Kanun 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı 

Resmi Gazete’de yayımlanan 6537 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş olup, getirilen yeni 

sistemde; tarım arazilerinin sınıflandırılması konusunda önemli bir değişikliğe 

gidilmektedir. Yeni sistem ile tarım arazileri, “Asgari tarımsal arazi büyüklüğü” ile 

“Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü” biçiminde iki yeni kavram ile tanımlanarak 

sınıflandırılmakta olup; devir, ifraz ve bölünmelerin önlenmesi amaçlanmaktadır 

(Anonim 2014). 

Bahsi geçen Kanun’a 6537 Sayılı Kanun ile eklenen tanımlara göre asgarî tarımsal arazi 

büyüklüğü, “Üretim faaliyet ve girdileri rasyonel ve ekonomik olarak kullanıldığı 

takdirde, bir tarımsal arazide elde edilen verimliliğin, söz konusu tarımsal arazinin daha 

fazla küçülmesi hâlinde elde edilemeyeceği Bakanlıkça belirlenen en küçük tarımsal 

parsel büyüklüğünü” ; yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ise “Bölge farklılıkları göz 

önünde bulundurularak il ve ilçelerin ekli (1) sayılı listede belirlenen yeter gelirli 

tarımsal arazi büyüklüklerini” ifade etmektedir. 
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Yasal tanımlara göre asgarî tarımsal arazi büyüklüğü, Bakanlıkça yapılacak belirleme 

açısından ülke çapında geçerli alt sınırı oluşturur. Bu alt sınır Kanun’da; mutlak tarım 

arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazileri için 2,0 hektar, dikili tarım 

arazileri için 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan araziler için ise 0,3 hektar olarak 

belirlenmiş, öte yandan Bakanlığa söz konusu alt sınırı günün koşullarına göre 

yükseltme, yani asgarî tarımsal arazi büyüklüğünü artırma yetkisi verilmiştir.  

Yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü ise, 5403 Sayılı Kanun’da ekli listede, bölgeler 

arasında tarımsal faaliyet açısından mevcut farklılıklar göz önünde bulundurularak, her 

bir il ve ilçe için ayrı ayrı belirlenmiş olan arazi büyüklüklerini ifade eder. Buna göre 

yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü asgarî tarımsal arazi büyüklüğüne eşit veya 

ondan daha büyük olabilir ancak daha küçük olamaz. Nitekim dikili tarım arazileri 

bakımından, asgarî tarımsal arazi büyüklüğü 5403 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde 

0,5 hektar (5000 m
2
) iken, Kanun’a ekli (1) sayılı listede Türkiye’nin tüm il ve ilçeleri 

için yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü 10 dekar (10.000 m
2
) olarak belirlenmiştir. 

Bu nedenle herhangi bir ilçede dikili tarım arazisi niteliğindeki bir arazi, 10 dekardan 

daha küçük parseller ortaya çıkacak şekilde bölünemez (Özçelik 2015). 

5403 Sayılı Kanun’un 8/A maddesinde tarımsal arazilerin yeterli gelirli tarımsal arazi 

büyüklüğünün altında ifraz edilemeyeceği, bölünemeyeceği ve söz konusu arazilerde 

pay ve paydaş adedinin artırılamayacağı hükme bağlanmış ve tarımsal arazilerin bu 

niteliğinin, şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne 

bildirileceği öngörülmüştür. Tarımsal Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin 

Yönetmelik’in (TAMDİY) 6’ncı maddesinde ise bu konuda “beyanlar hanesine şerh 

konulacağından” söz edilmektedir. Burada kast edilen kayıt türünün, işlevi ilgililere 

bilgi vermek ve onları uyarmaktan ibaret olan bir “beyan” olduğu anlaşılmaktadır 

(Özçelik 2015). 

6537 Sayılı Kanun’un getirdiği önemli değişikliklerden biri de “ekonomik bütünlük” 

kavramıdır. 5403 Sayılı Kanun’a eklenen 8/A maddesi; “İl ve ilçelerin yeter gelirli 

tarımsal arazi büyüklükleri bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak bu Kanun’a 

ekli (1) sayılı listede belirlenmiştir. Tarımsal araziler bu Kanun’a ekli (1) sayılı listede 
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belirlenen yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. 

Tarımsal arazilerin bu niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu 

müdürlüğüne bildirilir. Yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında, 

aynı kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen 

tarım arazileri birlikte değerlendirilir. Yeter gelirli tarımsal arazilerin ekonomik 

bütünlüğe sahip olmayan kısımları Bakanlığın izni ile satılabilir. Bilimsel gelişmeler ve 

günün koşullarına göre bu Kanun’a ekli (1) sayılı listede Bakanlığın teklifi üzerine 

Bakanlar Kurulu kararı ile değişiklik yapılabilir.” hükmündedir. Madde hükmünden de 

anlaşılacağı üzere, yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin hesaplanmasında aynı 

kişiye ait ve Bakanlıkça aralarında ekonomik bütünlük bulunduğu tespit edilen tarım 

arazilerinin birlikte değerlendirileceği ve ekonomik bütünlüğe sahip olmayan kısımların 

Bakanlığın izni ile satılabileceği hükme bağlanmıştır. Bu durum karşısında ekonomik 

bütünlük kavramından ne anlaşılması gerektiğinin aydınlatılması önem arz eder 

(Özçelik 2015).  

TAMDİY’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesi uyarınca ekonomik bütünlük, 

mülkiyeti aynı kişiye ait birden fazla tarımsal arazinin tarımsal üretim faaliyetine 

ekonomik bir değer katacak şekilde birbirine bağımlı olmasıdır. Aynı kişiye ait tarımsal 

araziler arasında sözü edilen türde bir bütünlüğün bulunup bulunmadığı, yine 

TAMDİY’in 7’nci maddesindeki kıstaslara göre, tarım il veya ilçe müdürlüklerince 

belirlenir. TAMDİY’in 7’nci maddesi; 

“(1) Aynı kişiye ait tarımsal araziler arasındaki ekonomik bütünlük olup olmadığının 

tespiti aşağıdaki kriterlere göre belirlenir: 

a) Örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru 

tarım arazilerinde on dekarın altında olan tarım arazileri ekonomik bütünlük arz etmez. 

b) Aynı kişiye ait sınırdaş olmayan tarım arazilerinin aralarındaki mesafe on km’den az 

ve örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru 

tarım arazilerinde on dekarın üzerinde ise bu araziler arasında ekonomik bütünlük 

bulunduğu kabul edilir. 

c) Mülkiyeti aynı kişiye ait, sınırdaş olan tarımsal arazilerin ekonomik bütünlük teşkil 

ettiği kabul edilir. 
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ç) Aynı kişiye ait tarımsal arazilerden birinin veya birkaçının paylı olması durumunda 

kişinin tarım arazisi içindeki pay miktarı dikkate alınarak ekonomik bütünlük 

değerlendirmesi yapılır. 

(2) 19.10.2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi Türkiye’de kurulu 

mevduat bankaları, katılım bankaları, kalkınma ve yatırım bankaları, yurtdışında kurulu 

bu nitelikteki kuruluşların Türkiye’deki şubeleri, finansal holding şirketleri, 21.11.2012 

tarihli ve 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanununa 

tâbi finansal kiralama, faktoring ve finansman şirketleri ile tarım kredi kooperatiflerinin 

farklı kişilerden alacaklarına mahsuben mülkiyetine geçirdikleri tarımsal araziler 

arasında ekonomik bütünlük bulunmaz. Bu kuruluşların, aynı kişilerden elde ettikleri 

tarımsal arazilerde bu madde hükmüne göre ekonomik bütünlük değerlendirmesi 

yapılır. 

(3) Ekonomik bütünlük değerlendirmesi yukarıdaki kriterler doğrultusunda il veya ilçe 

müdürlükleri tarafından yapılır. Topoğrafık koşullar ve kullanım güçlüğünden 

kaynaklanan diğer mücbir nedenlerden dolayı bu kararlara karşı yapılan itirazlar 

Bakanlıkça değerlendirilerek karara bağlanır.” hükümlerini içermektedir.  

Buna göre öncelikle, malikin arazilerinin toplam yüzölçümü, örtü altı tarım arazilerinde 

bir dekar, dikili tarım arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde ise on 

dekarın altında ise, söz konusu araziler arasında ekonomik bütünlüğün bulunmadığı 

kabul edilir. Toplam yüzölçümü örtü altı tarım arazilerinde bir dekar, dikili tarım 

arazilerinde beş dekar, sulu ve kuru tarım arazilerinde on dekarın üzerinde olan tarım 

arazileri bakımından ise öncelikle bu arazilerin birbirlerine sınırdaş olup olmadıkları 

dikkate alınır. Eğer araziler sınırdaş iseler, her durumda aralarında ekonomik 

bütünlüğün bulunduğu kabul edilir. Buna karşılık araziler sınırdaş değil iseler, bu defa 

söz konusu arazilerin aralarında ne kadar mesafe olduğu önem kazanır. Aralarındaki 

mesafe 10 kilometreden az olan araziler arasında ekonomik bütünlüğün bulunduğu, bu 

mesafenin 10 kilometreden fazla olduğu hallerde ise söz konusu bütünlüğün 

bulunmadığı kabul edilir. 
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TAMDİY’in 7/1 maddesinin ‘ç’ bendinde, aynı kişinin paylı mülkiyete tâbi bir veya 

birkaç tarımsal arazide paydaş olması durumunda ise ekonomik bütünlüğe ilişkin 

değerlendirmenin söz konusu kişinin arazideki payına karşılık gelen miktar dikkate 

alınarak yapılacağını öngörmektedir (Özçelik 2015). 

Öte yandan, bir tarımsal arazi malikinin, tarımsal faaliyetini tümüyle sona erdirmek 

amacıyla, ekonomik bütünlük oluşturan tüm arazilerinin mülkiyetini veya sahip olduğu 

payları birden fazla kimseye devretmesi mümkündür. Ancak bunun için kural olarak, 

arazi malikinin, arazilerinin veya paylarının tamamını aynı anda ve yeter gelirli 

büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte bulunan arazi maliklerine devretmesi gerekir. 

Arazilerin veya payların tamamını devralmak üzere istekli hiç kimsenin bulunmaması 

durumunda ise malikin yazılı talebi üzerine Bakanlık, söz konusu malike ait arazilerin 

bir kısmının mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe ulaştırmak amacıyla talepte 

bulunan maliklere devrine izin verebilir. Fakat böyle bir iznin verilebilmesi için, 

devredilecek arazi veya payların büyüklüğü, malikin arazi ve paylarının tümünün 

toplam büyüklüğünün en az yüzde ellisini teşkil ediyor olmalıdır. 

Devredilemeyen diğer tarımsal araziler veya paylarla ile ilgili olarak ise Bakanlık, 

TAMDİY’in 13’üncü maddesine göre, 5403 Sayılı Kanun’un 8/K hükmünden doğan 

yetkilerini kullanabilir (Özçelik 2015). 

3.2 Anayasal Hükümler 

T.C. 1982 Anayasası’nın “Mülkiyet Hakkı” başlıklı 35’inci maddesi; “Herkes, mülkiyet 

ve miras haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, Kanunla 

sınırlanabilir. Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.” 

hükmünden anlaşılacağı üzere mülkiyet hakkı, sahibine en geniş yetki veren aynî bir 

haktır. Mülkiyet hakkına sahip olan kişi sahip olduğu eşya üzerinde; kullanma, 

semerelerinden yararlanma ve tüketme yani malı başkasına temlik etme, mal üzerinde 

başka sınırlı aynî haklar tesis etme, tahrip etme yetkilerine sahiptir (Öztan 2012). 

Ancak, mülkiyet hakkının kamu yararı ve Kanun’a aykırı kullanılamayacağı gibi bu 
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hakkın engellenmesi veya kısıtlanması da yine kamu yararı amacı ve Kanun ile 

mümkündür. 

Anayasanın “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” bölümünde “Toprak Mülkiyeti” 

başlığı altında yer alan 44’üncü maddesi; “Devlet, toprağın verimli olarak işletilmesini 

korumak ve geliştirmek, erozyonla kaybedilmesini önlemek ve topraksız olan veya 

yeter toprağı bulunmayan çiftçilikle uğraşan köylüye toprak sağlamak amacıyla gerekli 

tedbirleri alır. Kanun, bu amaçla, değişik tarım bölgeleri ve çeşitlerine göre toprağın 

genişliğini tespit edebilir. Topraksız olan veya yeter toprağı bulunmayan çiftçiye toprak 

sağlanması, üretimin düşürülmesi, ormanların küçülmesi ve diğer toprak ve yeraltı 

servetlerinin azalması sonucunu doğuramaz. Bu amaçla dağıtılan topraklar bölünemez, 

miras hükümleri dışında başkalarına devredilemez ve ancak dağıtılan çiftçilerle 

mirasçıları tarafından işletilebilir. Bu şartların kaybı halinde, dağıtılan toprağın Devletçe 

geri alınmasına ilişkin esaslar Kanun’la düzenlenir” hükmü ile; 

“Tarım, hayvancılık ve bu üretim dallarında çalışanların korunması” başlığı altında yer 

alan 45’inci maddesi; “Devlet, tarım arazileri ile çayır ve mer’a arazilerinin amaç dışı 

kullanılmasını ve tahribini önlemek, tarımsal üretim plânlaması ilkelerine uygun olarak 

bitkisel ve hayvansal üretimi artırmak için bitkisel üretim ve hayvancılıkla uğraşanların 

işletme araç ve gereçlerinin ve diğer girdilerinin sağlanmasını kolaylaştırır. Devlet, 

bitkisel ve hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve gerçek değerlerinin üreticinin eline 

geçmesi için gereken tedbirleri alır.” hükmü ile yapılacak tarım reformunun amacı, bir 

yandan arazi rezervi ve kaynaklar elverdiği oranda topraksız ya da az topraklı çiftçiyi 

toprak sahibi yapmak, tarımsal kira ve ortakçılık ilişkilerini hukuki teminata bağlamak, 

diğer yandan da toprak verimliliğini ve tarımsal üretimi sürekli olarak artıracak yeni bir 

toprak verimliliğini ve tarımsal üretimi sürekli olarak artıracak yeni bir toprak 

yapılanmasını sağlayacak tedbirleri almak ve uygulamak olmalıdır (Eren ve Başpınar 

2007). 

Mülkiyet hakkı, temel hak ve özgürlükler arasında özel bir öneme sahiptir. Bu hak, 

Anayasa’nın 35’inci maddesi ile açıklığa kavuşmakla birlikte Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesine Ek-1 nolu Protokolün “Mülkiyetin Korunması” başlıklı 1’inci maddesi; 
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“Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme 

hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve Kanunda öngörülen 

koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden 

yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun 

olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para 

cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri Kanunları uygulama 

konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.” hükmü ile en üst norm düzeyinde 

korunmaktadır. 

Anayasa’nın yukarıda zikredilen maddeleri ile Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi hükmü 

birlikte değerlendirildiğinde mülkiyetin, temel hak ve hürriyetlerden sayıldığı, tasarrufu 

engelleyici veya kısıtlayıcı hükümlerin ancak Kanun ile ve belirli şartlar dahilinde 

mümkün olabileceği, mülkiyet hakkına devlet tarafından yapılacak herhangi bir 

müdahalenin kamu yararı amacı ile yapılması gerektiği açıklığa kavuşturulmuştur. 

3.3 Yasal Hükümler 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nun 1’inci maddesi; “Bu 

Kanun’un amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin sınıflandırılması, 

asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin belirlenmesi ve 

bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin çevre 

öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak plânlı kullanımını sağlayacak 

usul ve esasları belirlemektir.” hükmünden de anlaşılacağı üzere bu Kanun’un amacı 

toprak kaynaklarının korunması, kullanılması ve geliştirilmesinde maksimum verim 

elde etme usul ve esasları ile ilkelerini belirlemektir. 

Kanun’un 2’nci maddesi; “Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara 

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

büyüklüklerinin belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının 

hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel 

boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların 

önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve 
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sorumluluklara ilişkin usul ve esasları kapsar.” hükmü ile de bu Kanun’un kapsamı 

belirlenmiştir. 

5578 Sayılı Kanun’un 2’nci maddesi ile değişik 5403 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi; 

“Tarım arazileri; doğal özellikleri ve ülke tarımındaki önemine göre, nitelikleri 

Bakanlık tarafından belirlenen mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım 

arazileri ve marjinal tarım arazileri olarak sınıflandırılır. Ayrıca Bakanlık tarım 

arazilerinin korunması, geliştirilmesi ve kullanımı ile ilgili farklı sınıflandırmalar 

yapabilir. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü, bölge ve yörelerin toplumsal, ekonomik, 

ekolojik ve teknik özellikleri gözetilerek Bakanlık tarafından belirlenir. Belirlenen 

asgari büyüklüğe erişmiş tarımsal araziler, bölünemez eşya niteliği kazanmış olur. 

Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel 

ürün arazilerinde 2,0 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 hektar, örtü altı tarımı yapılan 

arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez. Bakanlık asgari tarımsal arazi 

büyüklüklerini günün koşullarına göre artırabilir. Tarım arazileri Bakanlıkça belirlenen 

büyüklüklerin altında ifraz edilemez, hisselendirilemez, Hazine taşınmazlarının satış 

işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi artırılamaz. Ancak, tarım dışı kullanım 

izni verilen alanlar veya çay, fındık, zeytin gibi özel iklim ve toprak ihtiyaçları olan 

bitkilerin yetiştiği alanlarda arazi özellikleri nedeniyle belirlenen asgari tarımsal arazi 

büyüklüğünden daha küçük parsellerin oluşması gerekli olduğu takdirde, Bakanlığın 

uygun görüşü ile daha küçük parseller oluşturulabilir.” hükmü ile bölünebilme şartı, 

tarım arazilerinin sınıflandırılması, sınırlandırılması ve kullanım şekli düzenlenmiştir.  

5403 Sayılı Kanun’un iki temel ayağından biri bu madde ile belirlenmiştir. Bu 

Kanun’da tarım arazilerinin korunması ve kullanılması ile arazi toplulaştırması iki ana 

düzenleme konusu olarak karşılaşılmaktadır. Kanun’un 8’inci maddesinin uygulamada 

idari ve yargısal uyuşmazlıklara ve uygulama farklılığına yol açması çalışmanın çıkış 

noktasıdır. Ayrıca Kanun’u bir bütün olarak ele almakta büyük bir fayda olabileceği 

gibi her bir maddenin tek tek ele alınarak incelenmesi çalışmanın amacından sapma ve 

bu çalışmadan umulan yararı sağlayamama ihtimalini de doğuracaktır. Bu nedenle 5403 

Sayılı Kanun’un diğer maddelerine yeri geldikçe ayrıca değinilmesinde yarar 

görülmektedir.  
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4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, Taşınmaz Hukuku’nun temel Kanun’u hükmündedir. 

Medeni Kanun’un “Mülkiyet hakkının içeriği” başlıklı 683’üncü maddesi; “Bir şeye 

malik olan kimse, hukuk düzeninin sınırları içinde, o şey üzerinde dilediği gibi 

kullanma, yararlanma ve tasarrufta bulunma yetkisine sahiptir. Malik, malını haksız 

olarak elinde bulunduran kimseye karşı istihkak davası açabileceği gibi, her türlü haksız 

elatmanın önlenmesini de dava edebilir.” hükmü ile mülkiyet hakkının içeriğini ve 

koruma şeklini düzenlemekle birlikte, mülkiyet hakkının kapsamını ise 684’üncü 

maddesi ile düzenlemiştir. Ayrıca mülkiyet hakkını, malik sayısına ve eşya üzerindeki 

tasarruf yetkisi ve kapsamına göre tek mülkiyet ve birlikte mülkiyet olarak iki ana 

başlık altında toplamıştır. 

4721 Sayılı Kanunun “Paylı Mülkiyet” başlığı altında yer alan 688’inci maddesi; “Paylı 

mülkiyette birden çok kimse, maddî olarak bölünmüş olmayan bir şeyin tamamına belli 

paylarla maliktir. Başka türlü belirlenmedikçe, paylar eşit sayılır. Paydaşlardan her biri 

kendi payı bakımından malik hak ve yükümlülüklerine sahip olur. Pay devredilebilir, 

rehnedilebilir ve alacaklılar tarafından haczettirilebilir.” hükmü ile paylı mülkiyette, bu 

mülkiyete tabî olan şey, bir bütün olarak tek bir mülkiyet konusudur. Bu tek mülkiyet 

hakkı, tek bir kişiye değil birden çok kişiye ait bulunmaktadır ve bu kişiler arasında bir 

“paylı mülkiyet birliği” meydana gelmektedir. Aynı kişiler birden çok mala müştereken 

malik iseler, her bir mal için ayrı paylı mülkiyet birliği meydana gelir. Birden çok kişi, 

söz konusu mülkiyetin bir payına sahip bulunmaktadır. Burada paydaşlardan her birinin 

hissesi şeyin tamamında ve her kısmında mevcut bulunmaktadır (Erman 2011). 

4721 Sayılı Kanunun, “Elbirliği Mülkiyeti” başlıklı 701’inci maddesi; “Kanun veya 

Kanun’da öngörülen sözleşmeler uyarınca oluşan topluluk dolayısıyla mallara birlikte 

malik olanların mülkiyeti, elbirliği mülkiyetidir. Elbirliği mülkiyetinde ortakların 

belirlenmiş payları olmayıp her birinin hakkı, ortaklığa giren malların tamamına 

yaygındır.” hükmü ile elbirliği mülkiyetinde, ortaklardan her birinin payı belli 

olmadığını, diğer bir deyişle, her ortağın (malikin) mülkiyet hakkı, ortaklığa giren 

malların tamamını kapsar. Bu sebeple, ortaklardan biri kendi eşya payı üzerinde tek 

başına tasarrufta bulunma yetkisine sahip değildir. Medeni Kanun’un 702/II maddesine 

göre, mülkiyete konu olan şeyin tamamı üzerinde tasarruflarda bulunulması, aksine bir 
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hüküm bulunmadıkça ortakların oybirliğiyle karar vermeleri halinde mümkün olabilir. 

703/III maddeye göre; ortaklık devam ettiği sürece paylaşma yapılamaz ve ortaklardan 

herhangi biri kendi payı üzerinde tasarrufta bulunamaz. Yani, ortakların hakları ve 

yükümlülükleri, ortaklığı doğuran Kanun ya da sözleşme hükümleri ile belirlenir. 

Mülkiyete konu olan eşyanın devredilmesi veya ortaklığın ortadan kalkması (topluluğun 

dağılması) veya paylı mülkiyete geçilmesiyle sona erer. Sona erme halinde paylaştırma 

(taksim), aksine hüküm bulunmadıkça paylı mülkiyet hükümlerine göre yapılır 

(Akıntürk ve Karaman 2009) . 

Türk Medeni Kanunu’nun “Tescil” başlıklı 705’inci maddesi; “Taşınmaz mülkiyetinin 

kazanılması, tescille olur. Miras, mahkeme kararı, cebrî icra, işgal, kamulaştırma halleri 

ile Kanun’da öngörülen diğer hallerde, mülkiyet tescilden önce kazanılır. Ancak, bu 

hallerde malikin tasarruf işlemleri yapabilmesi, mülkiyetin tapu kütüğüne tescil edilmiş 

olmasına bağlıdır.” hükmü ile tescilden önce kazanılan istisnai mülkiyet türlerini 

öngörürken cebri icrayı da tescilden önce mülkiyeti devretme yöntemi olarak saymıştır. 

Dolayısıyla tarım arazilerinin cebri icra yolu ile satılmasından sonra tescili bu madde 

hükmünden hareketle yasal zorunluluk halini almış olsa da 5403 Sayılı Kanun’un 8’inci 

maddesi ile getirilen sınırlama ile çelişmesi söz konusudur.  

Hukuk düzeninde aynı konuyu düzenleyen normların varlığı halinde hangi normun 

uygulanacağı yine hukuk düzeninde çözüme kavuşturulmuştur. Burada öncelikle iki 

ayrı Kanun’un aynı anda yürürlükte olması hususu üzerinde durulmalıdır. Böyle bir 

durumda farklı ihtimaller ortaya çıkar. İlk olarak her iki Kanun’un da genel Kanun 

olması mümkündür. Örneğin Medenî Kanun ve Borçlar Kanunu gibi. Bu durumda, iki 

Kanun arasında bir çatışma varsa, yeni tarihli genel Kanun’un uygulanması gerekir. 

Çünkü Kanun koyucu farklı bir hüküm koymakla, eski Kanun hükmünü değiştirmek 

istemiştir. İkinci olarak, her iki Kanun da özel Kanun olabilir. Bu durumda da yeni 

tarihli Kanun hükmünün uygulanacağını kabul etmek yerinde olacaktır. Üçüncü ihtimal, 

genel Kanun’un eski, özel Kanun’un yeni olmasıdır. Burada da ilke olarak yeni tarihli 

özel Kanun hükümleri uygulanır. Ancak eski Kanun yeni Kanun’u tamamlıyor da 

olabilir. Böyle bir durumda, yeni tarihli özel Kanun’da hüküm bulunmayan hallerde, 

eski tarihli genel Kanun hükümlerini uygulamak gerekir. Dördüncü ihtimalde ise, genel 
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Kanun yeni, özel Kanun eski olabilir. Bu durumda, hükümlerin çelişmesi halinde hangi 

Kanun’un uygulanacağı sorusu ile karşılaşılır. Böyle bir durumda üç değişik görüş 

savunulabilir. Bunlardan ilki, yeni tarihli genel Kanun’un, özel de olsa eski tarihli 

Kanun’u yürürlükten kaldıracağıdır. İkinci olarak, genel Kanun’un genel düzenlemeler 

ihtiva edeceği, dolayısıyla, özel Kanun hükümlerinin saklı tutulması gerektiği de 

düşünülebilir. Daha uygun olan üçüncü görüşe göre ise, Kanun koyucunun iradesini 

araştırmak gerekir. Eğer Kanun koyucunun iradesi, yeni tarihli genel Kanun ile özel 

Kanun hükümlerini ortadan kaldırmak ya da değiştirmekse, o zaman genel Kanun 

hükümleri uygulanmalıdır (Anonim 2012). 

4721 Sayılı Kanun’un “Taşınmaz Mülkiyetinin Kısıtlamaları” başlığı altındaki 731’inci 

maddesi; “Taşınmaz mülkiyetinin Kanundan doğan kısıtlamaları, tapu siciline tescil 

edilmeksizin etkili olur. Bu kısıtlamaların ortadan kaldırılması veya değiştirilmesi, buna 

ilişkin sözleşmenin resmî şekilde düzenlenmesine ve tapu kütüğüne şerh verilmesine 

bağlıdır. Kamu yararı için konulan kısıtlamalar kaldırılamaz ve değiştirilemez.” hükmü 

ile 5403 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinin mevcut pozisyonunu güçlendiren mahiyette 

olmakla birlikte, Medeni Kanun’un 705’inci maddesinde sayılan tescilden önce 

kazanılan mülkiyet türlerinden olan “cebri icra” hükümleri ile çelişir vaziyettedir. Bu 

durumda, yukarıda izah edildiği üzere, “normların uygulama sırası veya önceliği” 

dikkate alındığında 5403 Sayılı Kanun’un hem özel hem de sonradan yürürlüğe girmiş 

olması nedeni ile her türlü devir ve satışı yasakladığı dolayısıyla bu madde hükmünün 

uygulanması Kanun’dan umulan yarara ve Kanun’un lafzı ve ruhuna uygun düştüğü 

düşünülmektedir. 

Türk Medeni Kanunu’nun “Kamu Hukuku Kısıtlamaları” başlıklı 754’üncü maddesi; 

“Taşınmaz mülkiyeti hakkının kamu yararı için kısıtlanması, özellikle yapı, yangın, 

doğal afetler ve sağlıkla ilgili kolluk hizmetlerine; orman ve yollara, deniz ve göl 

kıyılarındaki ana ve tâli yollara sınır işaretleri ve nirengi noktaları konulmasına; 

toprağın iyileştirilmesine veya bölünmesine, tarım topraklarının veya yapıya özgü 

arsaların birleştirilmesine; eski eserler, doğal güzellikler, manzaralar, seyirlik noktaları 

ve ender doğa anıtları ile içmeler, ılıcalar, maden ve kaynak sularının korunmasına 

ilişkin mülkiyet kısıtlamaları, özel Kanun hükümlerine tâbidir.” hükmünde olup, 
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toprağın iyileştirilmesine veya bölünmesine, tarım topraklarının veya yapıya özgü 

arsaların birleştirilmesine yönelik kısıtlamaların da kamu yararı amacıyla mümkün 

olduğunu içermekle, 5403 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesi ile getirilen kısıt ile aynı 

yönde olduğu dolayısıyla tarım arazilerini düzenleyen özel 5403 Sayılı Kanun ile 

taşınmaz hukukunun genel Kanun’u olan Medeni Kanun’un örtüştüğü madde metninden 

anlaşılmaktadır. 

818 sayılı Borçlar Kanunu’nun eski 213’üncü maddesi; “Gayrimenkul bey’i muteber 

olmak için resmi senede raptedilmek şarttır. Gayrimenkule dair beyi vadi ve bey’i 

bilvefa ve istimlak mukavelesi resmi senede raptedilmedikçe muteber değildir. 

Mukaveleden mütevellit şuf’a hakkı için tahriri şekil kafidir.” hükmü ile taşınmaz satışı, 

satış vaadi gibi hakların resmi senede yazılmak ve tescil edilmek suretiyle geçerlilik 

kazanacağı hüküm altına alınmıştır.  

Türk Borçlar Kanunu’nun “Mülkiyetin İntikali” başlıklı eski 231’inci maddesi; 

“Müzayede ile menkul bir mal alan kimse onun mülkiyetini ihale anında iktisab eder. 

Müzayededen alınan gayrimenkulün mülkiyeti ancak tapu sicilline kaydedilmekle 

müşteriye intikal eder. Müzayede memuru ihalesi beyi zabıtnamesinde gösterilen 

gayrimenkulün müşteri namına tescil edilmesini derhal tapu memuruna tebliğ eder. 

Cebri müzayedelerin cereyanı sırasındaki ihalelere müteallik hükümler bakîdir.” hükmü 

ile de müzayededen alınan gayrimenkulün mülkiyeti ancak tapu sicilline kaydedilmekle 

müşteriye intikal eder ibaresi ile müzayede yoluyla satılan taşınmazlara ilişkin özel 

hüküm tesis etmeyip taşınmazın genel hükümlerde olduğu gibi tapuya tescil ile 

mülkiyetinin nakledilebileceğini belirtmiştir. 

6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun’un “Haczedilemeyecek 

Mallar” başlıklı 70’inci maddesi ile aşağıda gösterilen malların haczedilemeyeceği 

kurala bağlanmıştır:   

1. (Değişik: 4.5.1994-3986/16 md.) 233 sayılı Kamu İktisadi Teşebbüsleri Hakkında 

Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine tâbi iktisadi devlet teşekkülleri, kamu 

iktisadi kuruluşları, bunların müesseseleri, bağlı ortaklıkları, iştirakleri ve mahalli 
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idarelerin malları hariç olmak üzere Devlet malları ile hususi Kanunlarında haczi caiz 

olmadığı gösterilen mallar.  

2. Borçlunun şahsı ve mesleği için gerekli elbise ve eşyası ile borçlu ve ailesine gerekli 

olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası,  

3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası,  

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimleri için zaruri olan arazi ve çift 

hayvanları ve taşıtları ve diğer teferruat ve tarım aletleri; çiftçi değilse sanat ve mesleği 

için gerekli olan alet ve edevatı ve kitapları; arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük taşıt 

sahiplerinin ancak geçimlerini sağlayan taşıt vasıtaları,  

5. Borçlu veya ailesinin geçimleri için gerekli ise, borçlunun tercih edeceği bir süt veren 

mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve 

yataklıkları,  

6. Borçlu ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ile;  

a) Borçlu çiftçi ise ayrıca gelecek mahsul için gerekli olan tohumluğu,  

b) Borçlu bağ, bahçe veya meyva ve sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin 

geçimleri için zaruri olan bağ, bahçe ve bu işler için gerekli bulunan alet ve edevatı, 

malzemesi ve fide ve tohumluğu,  

c) Geçimi hayvan yetiştirmeye munhasır olan borçlunun kendisinin ve ailesinin 

geçimleri için zaruri olan miktarda hayvan ile bu hayvanların üç aylık yem ve 

yataklıkları,  

7. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malül olanlara bağlanan emekli aylıkları ile 

bu kabil kimselerin dul ve yetimlerine bağlanan aylıklar ve ordunun hava ve denizaltı 

mensuplarına verilen uçuş ve dalış ikramiyeleri,  

8. Bir yardım sandığı veya derneği tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi hallerde 

bağlanan aylıklar,  

9. Vücut ve sağlık üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak zarar görenin kendisi 

veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi gereken paralar,  

10. Askerlik malüllerine, şehit yetimlerine verilen harb malüllüğü zammı ile 1485 Sayılı 

Kanun gereğince verilen tekel beyiyeleri,  

11. Borçlunun haline münasip evi ‘ancak evin değeri fazla ise bedelinden haline 

münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılabilir’,  

12. (Değişik: 26.11.1980-2347/8 md.) Harcırah Kanunu’na göre yapılan ödemeler,  
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13. (Ek: 26.11.1980-2347/8 md.) 2022 Sayılı Kanun uyarınca bağlanan aylıklar.” 

hükmü ile haczedilemeyecek mallar arasında bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin 

sayılmadığı, ayrıca 5403 Sayılı Kanun’un 8’inci maddesinde bölünemez büyüklükteki 

tarım arazilerinin haczedilemeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm kurmaması nedeniyle 

6183 Sayılı Kanun kapsamında haczi caiz mallar kapsamında olduğu anlaşılmaktadır. 

6183 Sayılı Kanun’un “Gayrimenkul malların, gemilerin haczi” başlıklı 88’inci 

maddesi; “Her türlü gayrimenkul malların, gemilerin haczi sicillerine işlenmek üzere 

haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi 

suretiyle yapılır (Ek cümleler: 16.6.2009-5904/25 md.). Tahsil dairelerince düzenlenen 

haciz bildirileri, alacaklı tahsil dairelerince ya da alacaklı amme idaresi vasıtasıyla, 

posta yerine elektronik ortamda tebliğ edilebilir ve bu tebligatlara elektronik ortamda 

cevap verilebilir. Elektronik ortamda yapılacak tebliğe ve cevapların elektronik ortamda 

verilebilmesine ilişkin usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. 

Gayrimenkul haczi, bunların hasılat ve menfaatlerine de şamildir. Ancak borçlunun 

başkaca bir geliri yoksa kendisinin ve ailesinin geçimleri için kafi miktarda mahsulden 

veya satıldıkça bedelinden münasip miktarı borçluya bırakılır. Alacaklı tahsil dairesi, 

haczedilen gayrimenkul ve gemilerin idaresi ve işletilmesi, menfaat ve hasılatın 

toplanması için gereken tedbirleri alır.” hükmü ile de her türlü gayrimenkul malların, 

gemilerin haczi sicillerine işlenmek üzere haciz keyfiyetinin tapuya veya gemi 

sicillerinin tutulduğu daireye tebliğ edilmesi suretiyle yapılacağı dolayısıyla bu haczin 

şerhi yasal zorunluluk olarak ortaya çıkmaktadır. 

6183 Sayılı Kanun’un “İhalenin neticesi fesih ve tescil” başlıklı 99’uncu maddesi; 

“Satış komisyonu tarafından gayrimenkul kendisine ihale edilen alıcı o gayrimenkulün 

mülkiyetini iktisap etmiş olur. İhalenin feshi gayrimenkulün bulunduğu yerin icra tetkik 

merciinden şikayet yoluyla istenebilir. İhalenin ilgililere tebliği tarihi şikayet için 

muayyen olan 7 günlük müddete başlangıç sayılır. Tetkik merciinin vereceği karar 10 

gün içinde temyiz olunabilir. Temyiz talebini Temyiz İcra ve İflas Dairesi tetkik eder. 

İhale edilen malın değeri 50.000 Yeni Türk Lirasını aştığı takdirde murafaa istenebilir. 

İhalenin feshi veya kaydın tashihi hakkında başkaca mahkemeye veya idari kaza 

mercilerine müracaat olunamaz. Tescil için tapu dairesine yapılacak tebligat şikayet için 
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muayyen müddetin geçmesinden ve eğer şikayet edilmişse şikayetin intacından sonra 

yapılır.” hükmü ile haczedilen taşınmazların kamu alacağının karşılanmadığı takdirde 

taşınmazın ihale edilip satılacağı hüküm altına almıştır. Dolayısıyla 6183 Sayılı 

Kanun’un hükümleri ile 5403 Sayılı Kanun’un çelişen hükümlerinin, yukarıda izah 

edilen normların uygulanma önceliği kapsamında çözümlenmesi gerekmektedir. 

2004 sayılı İcra İflas Kanunu’nun “Haczi Caiz Olmayan Mallar ve Haklar” başlıklı 

82’nci maddesi; “(Değişik madde: 18.02.1965-538/46) Aşağıdaki şeyler haczolunamaz: 

1. Devlet malları ile mahsus Kanunlarında haczi caiz olmadığı gösterilen mallar, 

2. Borçlunun zatı ve mesleki için lüzumlu elbise ve eşyasıyla borçlu ve ailesine lüzumu 

olan yatak takımları ve ibadete mahsus kitap ve eşyası, 

3. Vazgeçilmesi kabil olmayan mutfak takımı ve pek lüzumlu ev eşyası, 

4. Borçlu çiftçi ise kendisinin ve ailesinin geçimi için zaruri olan arazi ve çift hayvanları 

ve nakil vasıtaları ve diğer eklenti ve ziraat aletleri; değilse, sanat ve mesleki için 

lüzumlu olan alet ve edevat ve kitapları ve arabacı, kayıkçı, hamal gibi küçük nakliye 

erbabının geçimlerini temin eden nakil vasıtaları, 

5. Borçlu ve ailesinin idareleri için lüzumlu ise borçlunun tercih edeceği bir süt veren 

mandası veya ineği veyahut üç keçi veya koyunu ve bunların üç aylık yem ve 

yataklıkları, 

6. Borçlunun ve ailesinin iki aylık yiyecek ve yakacakları ve borçlu çiftçi ise gelecek 

mahsül için lazım olan tohumluğu, 

7. Borçlu bağ, bahçe veya meyva veya sebze yetiştiricisi ise kendisinin ve ailesinin 

geçimi için zaruri olan bağ bahçe ve bu sanat için lüzumlu bulunan alet ve edevat, 

Geçimi hayvan yetiştirmeye münhasır olan borçlunun kendisi ve ailesinin maişetleri 

için zaruri olan miktarı ve bu hayvanların üç aylık yem ve yataklıkları, 

8. Borçlar Kanunu’nun 510’uncu maddesi mucibince haczolunmamak üzere tesis 

edilmiş olan kaydı hayatla iratlar, 

9. Memleketin ordu ve zabıta hizmetlerinde malul olanlara bağlanan emeklilik maaşları 

ile bu hizmetlerden birinin ifası sebebiyle ailelerine bağlanan maaşlar ve ordunun hava 

ve denizaltı mensuplarına verilen uçuş ve dalış tazminat ve ikramiyeleri, 
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Askeri malullerle, şehit yetimlerine verilen terfi zammı ve 1485 numaralı Kanun 

hükmüne göre verilen inhisar beyiye hisseleri, 

10. Bir muavenet sandığı veya cemiyeti tarafından hastalık, zaruret ve ölüm gibi 

hallerde bağlanan maaşlar, 

11. Vücut veya sıhhat üzerine ika edilen zararlar için tazminat olarak mutazarrırın 

kendisine veya ailesine toptan veya irat şeklinde verilen veya verilmesi lazım gelen 

paralar, 

12. Borçlunun haline münasip evi, ancak evin kıymeti fazla ise bedelinden haline 

münasip bir yer alınabilecek miktarı borçluya bırakılmak üzere haczedilerek satılır. 

Medeni Kanun’un 807’nci maddesi hükmü saklıdır. 2, 3, 4, 5, 7 ve 12 numaralı 

bendlerdeki istisna, borcun bu eşya bedelinden doğmaması haline münhasırdır.” hükmü 

ile haczedilemeyecek mallar arasında bölünemez büyüklükteki tarım arazilerinin 

sayılmaması, ayrıca 5403 Sayılı Kanun’un 82’nci maddesinde bölünemez büyüklükteki 

tarım arazilerinin haczedilemeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm kurmaması nedeniyle 

2004 Sayılı Kanun kapsamında haczi caiz mallar kapsamında olduğu anlaşılmalıdır. 

2004 Sayılı Kanun’un 91’inci maddesi; Taşınmazın haczi ile tasarruf hakkı Medeni 

Kanun’un 920’nci maddesi anlamında tahdide uğrar. Sicile kaydedilmek üzere haciz 

keyfiyeti, ne miktar meblağ için yapıldığı ve alacaklının adı ile tebliğe yarar adresi icra 

dairesi tarafından tapuya ve mahcuz gemi ise kayıtlı bulunduğu daireye bildirilir. Adresi 

değişen alacaklı masrafını vermek sureti ile yeni adresinin tapuya bildirilmesini icra 

dairesinden istemeye mecburdur. Hacze yeni alacaklılar iştirak eder veya haciz kalkarsa 

bu hususlar da yukarda adı geçen dairelere haber verilir (Ek fıkra: 17.07.2003-4949 

sayılı İcra ve İflas Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 23’üncü 

md.). Hacizli taşınmazın el değiştirmesi halinde 148/a maddesi uygulanır.” hükmü de 

haczedilen taşınmazların koruma tedbirlerini içermektedir. 

2004 Sayılı Kanun’un “İhale” başlıklı 129’uncu maddesi; “Taşınmaz üç defa 

bağırıldıktan sonra en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki artırma bedeli taşınmaz için 

tahmin edilmiş olan kıymetin en az yüzde altmışını bulmak ve satış isteyenin alacağına 

rüçhanı olan diğer alacaklılar o taşınmaz ile temin edilmişse bu suretle rüçhanı olan 
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alacakların mecmuundan fazla olmak ve bundan başka paraya çevirme ve paylaştırma 

masraflarını tecavüz etmek şarttır.” hükmü ile de taşınmazın icraen satışında yapılan 

ihale şekli ve süreci belirlenmiştir.   

2004 Sayılı Kanun’un “İhalenin Neticesi ve Feshi” başlıklı 134’üncü maddesi; “İcra 

dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o taşınmazın mülkiyetini iktisap 

etmiş olur. İhale kesinleşinceye kadar taşınmazın ne şekilde muhafaza ve idare edileceği 

icra dairesi tarafından kararlaştırılır. İhale kesinleşmedikçe ihale bedeli alacaklılara 

ödenmez. Tescil için tapu idaresine yapılacak tebligat şikâyet için muayyen müddetin 

geçmesinden veya şikâyet edilmişse şikâyeti neticelendiren kararın kesinleşmesinden 

sonra yapılır.” hükmü, icra dairesi tarafından taşınmaz kendisine ihale edilen alıcı o 

taşınmazın mülkiyetini tescil edilmeden evvel kazandığını belirtmektedir. Dolayısıyla 

5403 Sayılı Kanun’da belirtilen bölünemez büyüklükteki hisseli tarım arazilerinin 

satılamayacağı yönündeki hükmünün bu nitelikteki bir tarım arazisi için 2004 Sayılı 

Kanun’un bu hükmü ile icraen satılması halinde tescil aşamasında oluşabilecek tereddüt 

“normların uygulanma sırası ve önceliği” ilkesi çerçevesinde çözüme kavuşturulmalıdır. 

İcra ve İflas Kanunu’nun “Tescil İçin Tapuya Tebliğ ve Zorla Çıkarma” başlıklı 

135’inci maddesi; “Taşınmaz alıcıya ihale edilip bedeli alındıktan sonra alıcı namına 

tescil edilmesi için 134’üncü maddede yazılı müddete riayet edilerek tapuya müzekkere 

yazılır.” hükmü ile de icraen satılan taşınmazın tescil aşamasını belirtmektedir. 

2004 Sayılı Kanun’un “Tapu İdaresine Haber Verme” başlıklı 150/c maddesi; “İcra 

müdürü, ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını tapu idaresine haber 

vermeye mecburdur. Tapu memuru, keyfiyeti taşınmazın siciline şerh verir. Taşınmazı 

bu şerh tarihinden sonra iktisap edenlere icra veya ödeme emri tebliğ olunmaz.” hükmü 

ile de ipoteğin paraya çevrilmesi hakkındaki takibin başladığını ve taşınmazın kayıtlı 

olduğu tapu kütüğünün ilgili hanesine şerh edilme sürecini belirtmiştir. 

“Satış Hazırlıkları” başlıklı 150/d maddesi; “İcra dairesi, takip talebi üzerine satış 

hazırlıklarına başlar. Bu maksatla tapudan kayıt örneklerini ve belediyeden imar 

durumunu getirtir, takibin kesinleşmesini beklemeden kıymet takdirini yaptırır.” hükmü 
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ile satış hazırlıklarına başlarken icra dairesi tapu kayıtlarını ilgili tapu müdürlüğünden 

talep etmektedir. Tapu müdürlüğünce taşınmaza ait kayıt gönderilirken taşınmaza ait 

tüm bilgiler ile taşınmaz üzerindeki tüm hak ve kısıtlamaları da göndermektedir. Cebri 

icra yoluyla yapılan bu satışlarda taşınmazın bölünemez büyüklükteki tarım arazisi 

olduğuna dair herhangi bir belirtme bulunmaması nedeniyle 5403 Sayılı Kanun’un 

8’inci maddesi hükmü gözetilmeden satış hazırlıkları işlemleri tamamlanmaktadır. 

Oysa, toplulaştırılacak tarım arazilerine ilişkin kısıtlamaların tapu kütüğünün beyanlar 

hanesine belirtme yapılarak bu alanlara ilişkin tasarrufların sınırlandırılması yoluna 

gidilmektedir. Dolayısıyla bu uygulamanın bölünemez büyüklükteki tarım arazileri için 

de getirilmesi gerekir. Nitekim, Kanun’un 8/1’inci maddesi; “Tarımsal arazinin bu 

niteliği tapu kütüğüne şerh edilir.” hükmünü içermektedir. Ancak bu şerhin ne şekilde 

şerh verileceğine ilişkin herhangi bir usul içermemektedir.  

26.04.2012 tarih ve 28275 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6292 

sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve Hazine Adına Orman 

Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi ile Hazineye Ait Tarım 

Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun’un “Diğer işlemler” başlığı altında yer alan 

11/15’inci maddesi; “Bu Kanun kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak 2/B 

alanlarında kalan taşınmazlardan tek parselde birden fazla hak sahibinin olması ve bu 

hak sahiplerine satılacak arazinin ifrazı halinde yüzölçümünün 3.7.2005 tarihli ve 5403 

Sayılı Kanun’da belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmesi halinde; bu araziler, 

5403 Sayılı Kanun’da belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, 

diğer hak sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden hak 

sahiplerine satılabilir.” hükmü ile, 

6292 Sayılı Kanun’un “Hazineye ait tarım arazilerinin satışına ilişkin işlemler” başlıklı 

12/6’ncı maddesi; “Bu madde kapsamında doğrudan hak sahiplerine satılacak Hazineye 

ait tarım arazilerinden tek parselde birden fazla hak sahibinin olması ve bu hak 

sahiplerine satılacak arazinin ifrazı hâlinde yüzölçümünün 5403 Sayılı Kanun’da 

belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmesi halinde; bu araziler, 5403 Sayılı 

Kanun’da belirtilen bölünemez büyüklüğün altına düşmemek kaydıyla, diğer hak 

sahiplerinin yazılı olarak muvafakat vermesi durumunda talep eden hak sahiplerine 
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satılabilir.” hükmü birlikte değerlendirildiğinde, Kanun koyucunun 5403 Sayılı Kanun 

ile belirlenen bölünemez büyüklükteki tarım arazilerini bu Kanun’la da gözetlediği, 

dolayısıyla ülke tarım politikası ve tarım arazilerine duyulan ihtiyacın yeni Kanun’larla 

da hüküm altına aldığı anlaşılmaktadır  (Anonim 2012). 

3.4 İdari Düzenlemeler 

3.4.1 Tüzük hükümleri  

Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük 

24.07.2009 tarih ve 27298 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

5403 Sayılı Kanun’un yayımlanıp yürürlüğe girmesinden yaklaşık dört yıl sonra 

çıkarılabilen bu Tüzük; tarım arazilerinin korunması amacıyla tarım dışı amaçlı 

kullanım taleplerinin incelenmesi ve uygun görülmesi halinde izin verilmesi, büyük 

ovaların belirlenmesi ve korunması, köy gelişimi, kırsal alan düzenlemesi ve arazi 

toplulaştırması ile ilgili hususları kapsamaktadır. Dolayısıyla bölünemez büyüklükteki 

tarım arazilerinin devri, satışı, rehni ve ifrazına ilişkin hükümlere yer verilmemiştir. 

Ancak bu Tüzük’ün “Tapu siciline şerh konulması” başlıklı 20’nci maddesinde; 

“(1) Arazi toplulaştırması yapılmasına karar verilen yerlerdeki parsellerin tapu kütüğü 

sayfalarının beyanlar hanesine toplulaştırma alanına girdiğine dair şerh konulması, proje 

idarelerinin isteği üzerine Bakanlık veya Valilikler tarafından ilgili tapu sicil 

müdürlüklerinden talep edilir. Bu şerh tarihinden itibaren toplulaştırma işlemi 

tamamlanıp tapuya tescili sonuçlandırılıncaya kadar taşınmazlar üzerindeki her türlü 

devir, temlik, ipotek ve satış vaadi, ifraz ve taksim, aynî ve şahsi haklar ile şerh 

işlemleri proje idaresinin talebi ve Bakanlık veya Valiliklerin izni ile yapılır. 

(2) Herhangi bir nedenle dava konusu edilmiş olup yargılama süreci devam eden, 

toplulaştırma alanındaki taşınmazlara ilişkin toplulaştırma kararı alındığı ve tapuya şerh 

konulduğu hususları ilgili Mahkemelere bildirilir. Mahkeme kararı ile yapılan her türlü 

devir, temlik ve ifraz işlemlerinin sonucu ilgili tapu sicil müdürlüklerince Bakanlığa 

veya Valiliğe bildirilir. 
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(3) Toplulaştırma şerhinden sonra araziyi satın alan malik, önceki malikin taahhütlerini 

aynen kabul etmiş sayılır. 

(4) Anlaşmazlıklara çözüm getirmek için gerekirse toplulaştırma amacına uygun olarak 

değerlendirilmek üzere, taşınmazlar 4.11.1983 tarih ve 2942 sayılı Kamulaştırma 

Kanunu’nun ilgili hükümleri gereğince kamu kurumları tarafından satın alınabilir ve 

toplulaştırma kapsamında değerlendirilerek Kanun’un 17’nci maddesine uygun olarak 

satışı yapılabilir.” hükmünde belirtilen tapuya şerh verme işleminin bölünemez 

büyüklükteki tarım arazilerinin kayıtlı olduğu tapu kütüğünün beyanlar hanesine 

belirtme yapılmak suretiyle kıyasen uygulanmasının uygulamada görülen sorunların 

büyük bir bölümünü giderebileceği ve bu Kanun’dan beklenen yararın sağlanabileceği 

muhakkaktır.  

Tüzük her ne kadar 5403 Sayılı Kanun’un 13’üncü, 14’üncü, 17’nci ve 24’üncü 

maddeleri uyarınca çıkarılmış olsa da Kanun’da yapılması düşünelen değişikliğe 

Kanun’un 8’inci maddesinde belirtilen sınırlandırmaların da bu Tüzük’e dercedilmesi 

Kanun’un amacına ulaşmada fayda sağlayacağı gibi Kanun’a işlerlik kazandıracaktır. 

5403 Sayılı Kanun’un 13’üncü maddesinde; “Tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı 

kullanımına dair uygulamaların usûl ve esasları tüzükle düzenlenir.” hükmüne yer 

verilmiştir. Bu hüküm gereğince çıkarılan bu Tüzük, kabul edilerek uygulamaya 

konulmuştur. Tüzük’ün tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve korunmasına ilişkin 

ikinci kısmı incelendiğinde, 5403 Sayılı Kanun’un uygulanmasına yönelik yeni bir 

hüküm getirilmediği, Kanun’da yer alan düzenlemelerin aynen tekrar edildiği 

görülmektedir  (Kılıç 2010). 

Tapu Sicili Tüzüğü’nün “İstemin Reddedilmesi” başlıklı 23’üncü maddesi; “Mevzuat ve 

bu Tüzük’te yer alan hükümlere uygun olmayan ve Türk Medeni Kanunu’nun 1011’inci 

maddesine göre geçici şerhe de imkân bulunmayan istemler, geciktirilmeden, gerekçesi, 

itiraz yeri ve süresi de belirtilmek suretiyle reddedilir. Ret kararı, istem sahibine elden 

veya Tebligat Kanunu hükümlerine göre tebliğ edilir. Ret kararına, tebliğ tarihinden 

itibaren on beş gün içinde müdürlüğün bağlı bulunduğu üst birime, bu birimin kararına 

karşı da tebliğ tarihinden itibaren on beş gün içinde Genel Müdürlüğe itiraz edilebilir.” 
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hükmü ile tapu müdürlüğüne mevzuata aykırı olan istemlerin red edilmesi yetki ve 

sorumluluğunu vermiştir. Dolayısıyla cebri icra yoluyla bölünemez büyüklükteki hisseli 

tarım arazilerinin satışı ve bu Kanun’la getirilen diğer kısıtlamalara aykırı yapılan 

taleplerin Tüzük’ün bu maddesi kapsamında reddedilmesi gerekmektedir. 

Tüzük’ün “Temlik Hakkını Yasaklayan Şerhler İçin Aranacak Belgeler” başlıklı 57/c 

maddesi; “Kanun’ların yasaklayıcı şerh verilmesini öngördüğü hallerde Kanun’da 

belirtilen belgeler…” hükmünün bu Kanun için de uygulanması gerekmektedir. 

3.4.2 Yönetmelikler 

5403 Sayılı Kanun’un 5, 7, 8, 10, 11, 12 ve 15’inci maddelerine dayanılarak hazırlanan 

15.12.2005 tarih ve 26024 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Toprak 

Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmeliği (Anonim 2005). Bu 

Yönetmelik; toprak koruma kurulunun teşekkülü, görevleri, çalışma usul ve esasları, 

toprak ve arazi varlığının belirlenmesi, tarımsal arazi parsel büyüklüklerinin 

belirlenmesi, arazi kullanım plânlarının yapılması, tarımsal amaçlı arazi kullanım plân 

ve projelerinin hazırlanması, toprak koruma projelerinin hazırlanması, erozyona duyarlı 

alanların belirlenmesi ve korunmasına ilişkin hususları kapsamaktadır.  

5403 Sayılı Kanun’un 8 ila 8/K maddelerine dayanılarak hazırlanan 31.12.2014 tarih ve 

29222 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren TAMDİY (Anonim 2014). 

Bu Yönetmelik ise; tarımsal arazilerin devri, miras yolu ile intikali, değerlemesi, yeter 

gelirli arazi büyüklüğü ve ekonomik bütünlüğüne ilişkin hükümler ile ehil mirasçıya ait 

niteliklerin tespitine ilişkin usul ve esasları kapsamaktadır.  

3.4.3 Genelgeler 

03.10.1997 tarih ve 1997/12 sayılı “Hisseli Satışlar” konulu Genelge, 5403 Sayılı 

Kanun’un uygulanmasında meydana gelen tereddütler nedeniyle Tapu ve Kadastro 

Genel Müdürlüğü (TKGM) tarafından 2007/5 (1643) sayılı Genelge hazırlanarak 
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20.03.2007 tarihinde yürürlüğe konulmuştur. Bu Genelgeler, uygulamada geniş 

kapsamlı hükümleri içermekte olup, tapu müdürlüklerine bölünemez büyüklükteki tarım 

arazilerine ilişkin vatandaşlardan gelen işlem taleplerine ilişkin uygulamalara bu 

Genelgeler kapsamında yön verilmektedir. 

Ancak, Kanun’dan doğan sorunlar ve uygulama farklılıkları nedeniyle idareler ile hak 

sahipleri arasında çıkan uyuşmazlıklar ve Kanun’da öngörülen yasal değişikliklerin 

henüz hazırlık aşamasında olması nedeniyle bu Genelgeler de ihtiyacı karşılamada 

yetersiz kalmaktadır. Bu ihtiyacın giderilmesi amacıyla taşınmazlar üzerinde mevcut 

bulunan paylı veya tam mülkiyetin, aynen veya hisselendirilerek devrine ilişkin 

kısıtlamaların değerlendirilerek uygulama birliğinin sağlanabilmesi için, bütünsel ve 

kapsayıcı bir idari düzenlemenin yapılması zarureti oluşmuştur. 

TKGM Tapu Dairesi Başkanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu ve 5403 Sayılı Kanun’un 

tam ve paylı mülkiyetin, aynen veya hisselendirilerek devrine ilişkin kısıtlamaları 

düzenleyen 1997/12 sayılı Genelge ile 12.06.2014 tarihli ve 34306 sayılı Duyuru’nun 

aynı düzenleme (Genelge) altında yeniden ele alınması gerekmektedir. 

3.4.4 Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü duyuruları 

TKGM Tapu Dairesi Başkanlığının hazırlayıp uygulamada birlik olması açısından bağlı 

22 Bölge Müdürlüğüne dağıtım yaptığı 12.06.2014 tarihli ve 34306 sayılı “5403 Sayılı 

Kanun Uygulamaları” konulu duyuru metninde aşağıdaki hususlar belirtilmiştir: 

Duyuru’da; 5403 Sayılı Kanun’un, 15.05.2014 tarih ve 29001 sayılı Resmi Gazete’de 

yayınlanan 6537 Sayılı Kanun ile değiştirildiği, yeni yasal düzenleme ile asgari tarımsal 

arazi büyüklüğü ve yeterli gelirli tarımsal arazi büyüklüğü kavramlarının tanımlandığı, 

belirlenen büyüklükteki tarımsal araziler üzerinde gerçekleştirilecek mülkiyeti aktarıcı 

nitelikli işlemlerin yanı sıra, intikal ve miras taksimi işlemlerinde önemli değişikliklerin 

öngörüldüğü belirtilmiştir. 
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Duyuru’ya göre, kural olarak tarımsal alanlarda gerçekleştirilecek tapu ve kadastro 

işlemlerinde, tarımsal nitelik taşıyan alanların asgari tarımsal arazi büyüklüğü, yeter 

gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, arazi sınıfları arasındaki dönüştürme katsayıları, 

tarımsal alanlar arasındaki ekonomik bütünlük gibi kavramların tapu müdürlüklerince 

incelenerek doğrudan işlem tesis edilmesinin mümkün olmadığından söz konusu 

taleplerle ilgili olarak il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerince 

olumlu görüş verilmesi durumunda işlemlerin gerçekleştirilmesi gerektiği; il/ilçe gıda, 

bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlükleri tarafından ise konuya ilişkin yapılacak 

değerlendirmede Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemi (TAKBİS) üzerinden alınacak tapu 

kayıt örneklerinden yararlanılacağı, kayıtlarda bir çelişki bulunması durumunda ise tapu 

müdürlüklerinden ıslak imzalı kayıt örneği talep edilebileceği vurgulanmıştır. 

5403 Sayılı Kanun’da 6537 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile tarım arazileri Gıda, 

Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca belirlenen büyüklüklerin altında ifraz 

edilemeyeceği, hisselendirilemeyeceği, pay ve paydaş sayısının artırılamayacağı, 

tarımsal arazinin niteliği konusunda tereddüt oluşması halinde konunun il/ilçe gıda, 

bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüğüne soru konusu edilmesinin gerektiği,  

Tapu sicilinde tarımsal niteliğiyle kayıtlı taşınmazın imar plânı kapsamında olduğunu 

taraflarca beyan edilmesi durumunda öncelikle ilgili belediye/valiliklerden talep konusu 

parselin; plânı olup olmadığı, plânı varsa kullanım amacının soru konusu edilerek 

alınacak cevabi yazıda, taşınmazın imar plânının bulunduğu ve plânda tarımsal alan 

olarak özgülenmediğinin belirtilmesi halinde 1997/12 sayılı Genelge gereğince işlem 

yapılacağı, taşınmazın imar plânı kapsamı dışında kaldığı veya imar plânında tarımsal 

niteliği korunacak alanda yer aldığının tespiti halinde, 

tarla/bağ/bahçe/zeytinlik/çayır/üzerinde ev olan tarla gibi tarımsal nitelik taşıyan tüm 

taşınmazların müstakilen veya hisseli olarak paydaşlara veya üçüncü kişiye 

devredilebilmesi için, uygulamanın Duyuru’da öngörüldüğü biçimde yönlendirilmesi 

gerektiği ayrıntılı olarak açıklanmıştır. Bu ayrıntılar çalışmanın diğer bölümlerinde 

detaylı olarak ele alınacaktır. 



34 

 

TKGM Tapu Dairesi Başkanlığının düzenleyip katkı sağladığı 10.09.2014 tarihli ve 

58433 sayılı “5403 Sayılı Kanun Uygulamaları Köy Yerleşik Alanı” konulu Duyuru’da; 

5403 Sayılı Kanun’un hangi alanda nasıl uygulanacağı hususlarının bildirildiği bir 

önceki Duyuru’nun bir maddesinin değiştirilmesi ve bir madde eklenmesi üzerine; 

“D- Tarım Arazilerinde Teknik Nitelikli İşlem Talebi” başlıklı bölümün 2’nci maddesi; 

“Söz konusu taşınmazların plânda tarımsal alan olarak ayrılması ya da plânsız alanda 

kalması durumunda taşınmazın ifrazı, bölünmesi, ayrılması sonucunu doğuran 

işlemlerde il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerinin işleme ilişkin 

uygunluk görüşünün kadastro müdürlükleri tarafından işlem öncesi aranılması, bunun 

dışında kalan yüzölçümü değişikliği, birleştirme vb. işlemlerde talebin doğrudan 

karşılanması gerekmektedir.” hükmünde iken yeni madde; “Söz konusu taşınmazların 

plânda tarımsal alan olarak ayrılması ya da köy yerleşik alanı dışındaki plânsız alanda 

kalması durumunda taşınmazın ifrazı, bölünmesi, ayrılması sonucunu doğuran 

işlemlerde il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerinin işleme ilişkin 

uygunluk görüşünün kadastro müdürlükleri tarafından işlem öncesi aranılması, bunun 

dışında kalan yüzölçümü değişikliği, birleştirme vb. işlemlerde talebin doğrudan 

karşılanması gerekmektedir.” şeklinde değiştirilmiştir.  

Duyuru’ya göre aynı başlığa eklenen 3’üncü yeni maddeye göre; 6360 sayılı On Üç İlde 

Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Altı İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun 

Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile yeni büyükşehirler 

kurulmuş, mevcut büyükşehirler ile yeni kurulan büyükşehirlerin sınırlarının il mülki 

sınırları olduğu kabul edilerek, bu illerdeki köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye 

dönüştürülmüştür.  

3194 Sayılı Kanun’un 8/ğ maddesinin; “Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması 

nedeniyle mahalleye dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği 

devam eden yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar 

alınmadıkça, uygulama imar plânı yapılıncaya kadar 27’nci madde hükümlerine göre 

yürütülür, hükmü gereğince 6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüştürülen yerleşim 
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yerlerinde 3194 Sayılı Kanun’un 8/ğ maddesi dikkate alınarak aynı Kanun’un 27’nci 

maddesine göre işlemlere yön verilmesi gerekmektedir.” hükmü ile ekleme yapılmıştır.  

Son olarak TKGM Tapu Dairesi Başkanlığının yetki alanında olan konu ile ilgili olarak 

28.07.2016 tarihli ve 1610792 sayılı “5403 Sayılı Kanun Harç Muafiyeti” konulu 

Duyuru ile Harç Muafiyeti konusu güncellenmiştir. 

Yapılan güncellemede; 5403 Sayılı Kanun’un geçici 5’inci maddesinin Resmi 

Gazete’de yayımı tarihi itibariyle (15 Mayıs 2014) henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal 

arazilerin devir işlemleri, miras payının temliki ve mirasın taksimi işlemlerinin 

20.06.2016 tarih ve 2016/8976 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereğince 15.5.2018 

tarihine kadar tapu harçlarından müstesna tutulması gerektiği ile; 6537 Sayılı Kanun’un 

8’inci maddesi ile 5403 Sayılı Kanun’a eklenen geçici 5’inci madde gereği tanınan harç 

muafiyetinin süresi 15.5.2016 tarihinde sona ermiş ve bu tarihten başlatılarak süresi 2 

yıl uzatılmış olmakla beraber Bakanlar Kurulu Kararının Resmi Gazete’de yayımlandığı 

28.06.2016 tarihine kadar tapu müdürlüklerince harç tahsil edilerek gerçekleştirilen 

işlemlere ilişkin harçların, talep edilmesi halinde ilgililerine iade edilmesi gerektiği 

hususları belirtilmiştir.   
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4. TARIM ARAZİLERİNDE HİSSELİ SATIŞ İLE İLGİLİ UYGULAMA 

KOŞULLARI 

4.1 Tarım Arazilerinde Mülkiyeti Aktarıcı İşlem Yapılması 

4.1.1 Tapu müdürlüklerince doğrudan yapılabilecek işlemler 

Devre konu taşınmazın malikinin aynı ilçe sınırları içinde (ilçenin tüm mahalle ve 

köylerini kapsayacak biçimde) müstakil veya hisseli başka bir tarımsal arazisinin 

olmadığının TAKBİS üzerinden tespit edilmesi durumunda, taşınmazın veya mevcut 

payın hisselendirilmeksizin aynen devrine yönelik istemin il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve 

hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür. 

Malikin tarımsal faaliyetinin terki anlamına gelen aynı ilçe sınırları içindeki (ilçenin 

tüm mahalle ve köylerini kapsayacak biçimde) tüm tarımsal parsellerinin aynı anda 

paydaş olan/olmayan bir veya birden fazla gerçek veya tüzel kişilere 

hisselendirilmeksizin mevcut payın aynen devrine yönelik talebinin tasfiye niteliği 

taşıması nedeniyle il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerine soru 

konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür. 

Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 

5403 Sayılı Kanun’un 8/C maddesi gereği, tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet 

ilkelerine göre aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların 

kuracağı limited şirkete veya üçüncü kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, bitkisel üretim 

ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.  

3194 Sayılı Kanun’un 27/3 maddesi gereğince, köy yerleşik alan sınırları içinde, 5403 

Sayılı Kanun hükümleri uygulanmaz. Bu nedenle köy yerleşik alan sınırları içerisinde 

olduğu tespit edilen tarımsal nitelikli taşınmazlara ilişkin işlemlerin doğrudan 

karşılanması gerekir. Köy yerleşik alan sınırları konusunda tereddüt oluşması halinde 
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durumun kadastro veya il özel idaresi müdürlüğüne soru konusu edilmesi 

gerekmektedir. 

Tarım arazisi niteliğindeki Hazine taşınmazları, 5403 Sayılı Kanun ile belirlenen 

büyüklüklerin altında olsa bile hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısı artırılmak 

suretiyle devri mümkündür. Tapu müdürlüklerince doğrudan karşılanabilecek istemler 

dışında her türlü talebin il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerine 

iletilerek alınacak cevabi yazı gereğince işlemlerin yönlendirilmesi gerekmektedir. 

4.2 Tarım Arazilerinde İntikal/Taksim/Pay Temliki 

4.2.1 6537 Sayılı Kanun’un yayımı (15.05.2014) tarihinden önceki ölümlerde 

5403 Sayılı Kanun’da değişiklik yapan 6537 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 

15.05.2014 tarihinden önceki tarihli ölümlerde intikal taleplerinin elbirliği halinde 

mülkiyet veya paylı mülkiyet olarak yapılması mümkün olup, intikal işleminden sonra 

mirasçılar arasında yapılacak olan miras payı temliki, miras taksimi gibi taleplerin kabul 

edilmesi; mirasçıların üçüncü kişilere olan devir taleplerinin ise 6537 Sayılı Kanun 

uyarınca il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu 

edilmesi gerekmektedir.  

15.05.2014 tarihinden önce ölümler nedeniyle tapu sicilinde elbirliği veya paylı 

mülkiyet olarak intikali yapılmış veya kadastro tespiti nedeniyle tapu sicili kök muris 

adına veya mirasçıları adına elbirliği veya paylı mülkiyet şeklinde oluşmuş ise, 

mirasçıların kendi aralarında yapacakları miras payı temliki, miras taksimi taleplerinin 

kabul edilmesi, mirasçıların üçüncü kişilere olan devir taleplerinin ise 6537 Sayılı 

Kanun uyarınca il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu 

edilmesi gerekmektedir.  

15.05.2014 tarihinden önce ve sonra gerçekleşen birden fazla ölümlü intikal 

işlemlerinde ise iştirak halinde intikal sonrası Kanun öncesi ölenlerin mirasçıları 
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arasında sadece miras payı temliki yapılabilecek, diğer işlemler için ise il/ilçe gıda, 

bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüğünden uygunluk görüşü alınacaktır.  

6537 Sayılı Kanun’un yayımı tarihinde (15.05.2014 öncesi gerçekleşen ölümlerde) 

mirasçılar arasında henüz paylaşımı yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, 

miras payı temlik ve miras taksim işlemleri, bu maddeyi ihdas eden Kanun’dan önceki 

Kanun hükümlerine göre tamamlanacağından, 6537 Sayılı Kanun’un yayımı tarihinden 

itibaren iki yıl içinde (15 Mayıs 2016 tarihine kadar) yapılacak bu tür devir işlemleri 

harçlardan muaftır (5403 Sayılı Kanun Geçici md. 5).  

4.2.2 6537 Sayılı Kanun’un yayımı (15.05.2014) tarihinden sonraki ölümlerde 

Mirasçıların anlaşmak suretiyle terekedeki tarımsal nitelik taşıyan tüm taşınmazları, 

5403 Sayılı Kanun’un 8/C maddesi gereği; tek mirasçıya, iştirak halinde mülkiyet 

ilkelerine göre aile malları veya kazanç paylı aile malları ortaklığına, mirasçıların 

kuracağı limited şirkete veya üçüncü kişiye devir taleplerinin il/ilçe gıda, bitkisel üretim 

ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması mümkündür.  

Birden fazla ehil mirasçıya devir istemi mevcutsa yeter gelirli tarımsal arazi için uygun 

büyüklüğün sağlanıp sağlanmadığı hususunun tespiti için durum il/ilçe gıda, bitkisel 

üretim ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilerek, alınacak cevaba göre işlem 

yapılması gerekmektedir.  

5403 Sayılı Kanun’da değişiklik yapan 6537 Sayılı Kanun’un yürürlük tarihi olan 

15.05.2014 tarihi ve sonrasında gerçekleşen ölümlerde tarımsal nitelik taşıyan taşınmaz 

malların (tarla, bağ, bahçe, zeytinlik gibi) intikal taleplerinin elbirliği mülkiyet olarak 

karşılanması, paylı mülkiyet olarak yapılan intikal taleplerinde ise durumun il/ilçe gıda, 

bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerine soru konusu edilerek, alınacak cevaba 

göre işlem yapılması gerekmektedir.  
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Mirasçıların yeter gelirli tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri konusunda anlaşmaları 

durumunda, bu taşınmazların devri ile ilgili yapılacak işlemlere ilişkin mirasçılar 

harçlardan ve bu işlemlerle ilgili düzenlenecek kâğıtlara ilişkin damga vergisinden 

muaftır. 

4.3 Tarım Arazilerine Haciz Konulması, İpotek Tesisi, Cebri Satış ve Mahkeme 

Kararlarının İnfazı 

6537 Sayılı Kanun ile getirilen değişiklik ile hisseli taşınmazlarda 5403 Sayılı Kanun’da 

belirlenen normun altında kalan payların rehnedilmesi ile ilgili engelleyici hüküm olan 

8’inci maddenin son fıkrası kaldırılmış olduğundan tarım arazilerinin rehnedilmesi ile 

ilgili taleplerin karşılanması gerekmektedir.  

6537 Sayılı Kanun’un yayımı (15.05.2014 tarihinden) öncesi hisseli tarımsal alanlarda 

gerçekleştirilerek yürürlükteki mevzuat gereği İdarece infaz edilemeyen cebri satış 

kararları ile Kanun’un yürürlüğe girmesinden sonra kesinleştirilen cebri satış 

kararlarının istem gereği doğrudan karşılanması gerekmektedir. Kesinleşmiş mahkeme 

kararlarının uygulanması Anayasa’nın 138’inci maddesi gereği zorunlu bulunduğundan 

mahkeme kararı gereği işlem yapılması gerekmektedir.  

4.4 Tarım Arazilerinde Teknik Nitelikli İşlem Talebi 

İfraz, tevhit, cins değişikliği vb. işleme konu taşınmazların imar plânında tarımsal amaç 

dışı kullanıma ayrıldığının tespiti halinde taleplerin yürürlükteki mevzuatına uygun 

biçimde karşılanması gerekmektedir. Söz konusu taşınmazların plânda tarımsal alan 

olarak ayrılması ya da köy yerleşik alanı dışındaki plânsız alanda kalması durumunda 

taşınmazın ifrazı, bölünmesi, ayrılması sonucunu doğuran işlemlerde il/ilçe gıda, 

bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerinin işleme ilişkin uygunluk görüşünün 

kadastro müdürlükleri tarafından işlem öncesi aranılması, bunun dışında kalan 

yüzölçümü değişikliği, birleştirme gibi işlemlerde talebin doğrudan karşılanması 

gerekmektedir.  
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6360 Sayılı Kanun ile yeni büyükşehirler kurulmuş, mevcut büyükşehirler ile yeni 

kurulan büyükşehirlerin sınırlarının il mülki sınırları olduğu kabul edilerek, bu illerdeki 

köylerin tüzel kişiliği kaldırılarak mahalleye dönüştürülmüştür. 3194 Sayılı Kanun’un 

8/ğ maddesi; “Büyükşehir belediyesi sınırının il sınırı olması nedeniyle mahalleye 

dönüşen, nüfusu 5.000’in altında kalan ve kırsal yerleşim özelliği devam eden 

yerlerdeki uygulamalar, büyükşehir belediye meclisince aksine bir karar alınmadıkça, 

uygulama imar plânı yapılıncaya kadar 27’nci madde hükümlerine göre yürütülür.” 

hükmü gereğince 6360 Sayılı Kanun ile mahalleye dönüştürülen yerleşim yerlerinde 

3194 Sayılı Kanun’un 8/ğ maddesi dikkate alınarak Kanun’un 27’inci maddesine göre 

işlemlere yön verilmesi gerekmektedir. 

4.5 Tarım Arazileri Üzerinde Yapılacak Diğer Kamulaştırmalar 

Tarım arazileri üzerinde yapılacak kamulaştırmalarda 6537 Sayılı Kanun ile değişikliğe 

uğrayan 5403 Sayılı Kanun’da engelleyici bir hüküm bulunmadığından, her türlü (rızaî 

veya kazaî) kamulaştırma isteminin il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık 

müdürlüklerine soru konusu edilmeksizin karşılanması gerekmektedir. 

4.6 5403 Sayılı Kanun’a Göre Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca Yapılacak 

Kamulaştırma ve Toplulaştırma İşlemleri, 3083 Sayılı Kanun Uygulamaları 

Asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altındaki tarımsal araziler Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı tarafından toplulaştırabilir veya kamulaştırabilir. Bu amaçla 

yapılan kamulaştırmalar ile satımlara konu olan işlemler harçlardan, bu işlemlerle ilgili 

olarak düzenlenecek kâğıtlar damga vergisinden istisna tutulmuştur.  

3083 Sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 

Kanunu’nun uygulama alanında bulunan taşınmazlarda il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve 

hayvancılık müdürlüklerine konunun iletilerek alınacak cevaba göre işlemlere yön 

verilecektir.  
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4.7 Kadastro Çalışmaları 

Kadastro çalışmalarında, 5403 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 19.07.2005 tarihinden 

sonra tarım arazilerinde, miras yoluyla intikal eden taşınmazlar hariç hissedarları 

arasında haricen yapılmış olan ifrazen taksimlerde, ifrazen oluşan parsellerin 

yüzölçümlerinin bölünmez (Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak tarım arazileri, 

marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2,0 hektar, dikili tarım arazilerinde 0,5 

hektar, örtü altı tarımı yapılan arazilerde 0,3 hektardan küçük belirlenemez.) büyüklük 

olarak kabul edilen bu miktarların altında olması durumunda ifrazen taksim talebi il/ilçe 

gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerinin olumlu görüşü alınmadan 

karşılanmayacaktır. Miras yoluyla intikal eden taşınmazlarda ise il/ilçe gıda, bitkisel 

üretim ve hayvancılık müdürlüklerinden alınacak cevaba göre işleme yön verilecektir. 

19.07.2005 tarihinden önce yapıldığı tespit edilen ifrazen taksimlerde ise Kanun’da 

belirlenen parsel yeter büyüklüğü aranmayacaktır.  

5403 Sayılı Kanun’da değişiklik yapan 6537 Sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 

15.05.2014 tarihinden sonra tarım arazilerinin intikalleri, tüm mirasçıların birlikte 

talepleri olsa dahi elbirliği mülkiyet olarak (iştirak halinde mülkiyet/verasette iştirak 

olarak) yapılacağından il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlüklerinin 

olumlu görüşü alınmadan müşterek mülkiyete dönüştürülmeyecek ve ifrazen taksimlere 

yönelik talepler karşılanmayacaktır. 15.05.2014 tarihinden önceki ölümlere dayalı 

olarak yapılacak intikallerde ise paylı (müşterek) mülkiyet olarak tasarruf edilen tarım 

arazilerinin paylı (müşterek) mülkiyet olarak tespiti mümkündür. Diğer yandan cinsi 

tarımsal nitelik taşıyan taşınmazlar için, valilik/belediyelere, imar plânı (nazım, mevzi, 

uygulama imar plânı gibi) kapsamında kalıp kalmadığı, kalmakta ise plânda kullanım 

amacının tarım dışı olup olmadığının yazılı olarak sorularak alınacak cevabi yazılarda, 

taşınmazın imar plânı (nazım, mevzi, uygulama imar plânı gibi) kapsamında kaldığı ve 

plânda kullanım amacının tarım dışı olduğunun bildirilmesi halinde bu Kanun hükmü 

uygulanmayacaktır.  
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5. TARIM ARAZİLERİNİN KULLANILMASI ve KORUNMASINDA ABD VE 

AB UYGULAMALARI 

5.1 Amerika Birleşik Devletleri Uygulaması 

Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) tarım arazilerinin kullanılması ve korunmasına 

ilişkin önlemler, 1935 tarihinde yürürlüğe konulan Federal Toprak Koruma ve İçsel 

Paylaşım Kanunu (Soil Conservation and Domestic Allotment Act) hükümlerine göre 

yürütülmektedir. Bu Kanun’da belirtilen hükümler, İçişleri Bakanlığının uygun görüşü 

alınarak, ABD Tarım Bakanlığınca uygulanmaktadır. Ayrıca, ABD’de toprak korumaya 

yönelik faaliyetler, ABD Tarım Bakanlığı bünyesinde kurulan ve bu konuda dünyadaki 

en eski resmi kuruluşlardan birisi olan Toprak Koruma Servisi (Soil Conservation 

Service ) tarafından yürütülmektedir (Topçu 2012). 

Bununla birlikte, ABD’de tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için tüm 

tarım arazilerinin önemine göre sınıflandırılması yapılmıştır. ABD’de de arazi 

sınıflandırması 1994 yılında yürürlüğe giren Tarım Arazilerini Koruma Politikaları 

Kanunu (Farmland Protection Policy Act - FPPA) çerçevesinde gerçekleştirilmiştir. Bu 

Kanun kapsamında, tarım arazilerinin tarım dışı kullanımını önlemek için araziler 

önemine göre; Özel ürün arazileri (prime farmland), Mutlak tarım arazileri (unique 

farmland), Eyalet düzeyinde önemli tarım arazileri (statewide importance farmland), 

Yerel düzeyde önemli tarım arazileri (local importance farmland) olmak üzere dört ana 

başlık altında toplanmıştır (Topçu 2012). 

54 Federal devlete ait taşınmaz malların yönetimiyle ilgili başta1976 yılında çıkarılan 

Federal Toprak Politikası ve İdaresi Kanunu (Federal Land Policy and Management 

Act) olmak üzere çok sayıda Kanun bulunmaktadır. Örneğin, 1972 yılında Michigan 

eyaletinde uygulamaya konulan Toprak Erozyonu ve Sediment Kontrolü Kanunu (Soil 

Erosion and Sedimentation Control Act)’na göre görev yapmakta olan Toprak Erozyonu 

Yerel İcra Ajansı (Soil Erosion County Enforcement Agent- CEA)’nın görevleri 

arasında erozyon denetimi, su kaynaklarının sediment birikiminden korunması, devletin 

ve yerel yönetimlerin yetki, görev ve işlevlerinin belirlenmesi, Kanun’un halka 
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duyurulması, çözümlerin ve cezaların belirlenmesi yer almaktadır. Utah eyaletinde ise 

Toprak Koruma Komisyonu (Soil Conservation Commission), toprak ve su 

kaynaklarının korunması, kullanımı ve geliştirilmesi gibi konularda tek yetkili otorite 

durumundadır (Topçu 2012). 

1976 sayılı Kanun uyarınca Arazi Yönetim Bürosu (The Bureau of Land Managment), 

Alaska dahil ABD’nin batısında bulunan eyaletlerdeki araziler konusunda yönetme 

görev ve yetkisine sahiptir. Yetkisinin bulunduğu eyaletler arasında Colorado, Idaho, 

Arizona, California, Nevada, New Mexico, Montana, Oregon, Wyoming ve Utah yer 

almaktadır. Arazi Yönetim Bürosu’nun belirtilen bu eyaletlerde ofisleri de 

bulunmaktadır. Arazi Yönetim Bürosu arazi edinimi, elden çıkarılması, kiralanması, 

kullanım ve otlatma hakkı verilmesi gibi birçok görev ve yetkiye sahiptir. Ayrıca bu 

Büro’nun koruma, toprak ve maden kayıtları tutma, yangın söndürmeyle ilgili bazı yetki 

ve görevleri de bulunmaktadır (Topçu 2012). 

5.2. Avrupa Birliği Uygulaması 

Avrupalı Toprak Bilimciler, 1952’lerden başlayarak toprak haritalama metotlarının 

standardizasyonu ve toprak sınıflama sistemleri üzerine detaylı çalışmalarda 

bulunmuşlardır. Çoğu Avrupa ülkesinde sistematik toprak etütleri 1950’li yıllarda 

başlamış, metodoloji, sınıflandırma sistemleri ve ölçekler ülkeden ülkeye farklılık 

göstermiştir. 1/5.000.000 ölçekli Dünya Toprak Haritalama çalışması FAO-UNESCO 

tarafından 1961’de başlatılmış ve 1971’de yayınlanma aşamasına geçilerek, 1981’de 

Avrupa bölümüne ait harita basılmıştır. Bu haritanın arazi kullanımı için uygun 

olmaması sebebi ile 1/1.000.000 ölçekli Avrupa Toprak Haritası hazırlanarak 1985’te 

yayınlanmıştır. 1986 yılında Çevre Bilgilerinin Koordinasyonu (Coordination of 

Information on the Environment-CORINE) Projesi kapsamında Avrupa Toprak Haritası 

sayısallaştırılarak, mevcut arazi kullanım durumunun belirlenmesi ve çevre koruma 

çalışmaları için veri tabanı oluşturulmuştur (Topçu 2012). 

Avrupa Birliği, 1987 yılında Uzaktan Algılama ile tarımın izlenmesi amacıyla Uzaktan 

Tarımsal İzleme Sistemi (Monitoring Agriculture with Remote System) programını 
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başlatmıştır. Bu amaçla, iklim ve toprak verisi kullanılarak tarımsal meteorolojik 

modeller geliştirilmiş ve Avrupa Birliği’nin 1/1.000.000 ölçek bazında ilk toprak veri 

tabanı oluşturulmuştur. 1996 yılında Avrupa Toprak Bürosu kurulmuş olup, bu büro 

aracılığıyla AB’ye üye ve komşu ülkelere ait toprak verilerinin güncellenmesi ve 

entegrasyonuna ilişkin çalışmalar sürdürülmüştür (Topçu 2012). Diğer yandan AB’nin 

toprak kaynaklarına yönelik politikaları incelendiğinde temel amacının, kaynakların 

sürdürülebilir kullanımı, nitelik ve niceliklerinin geliştirilmesi ve kirlenmemesi için 

gerekli önlemlerin alınması olduğu görülmektedir. Bu temel amaca istinaden, 

kaynakların yönetimi ve korunması ile ilgili olarak AB’ye üye ülkelere standart bir 

uygulama dayatılmamakta olup, her ülkenin özel koşulları olabileceğine ve politikaların 

buna göre oluşturulması gerektiğine vurgu yapılmaktadır (Topçu 2012). 

AB ülkelerinde toprak kaynakları konusunda yasal ve kurumsal yapıya yönelik üye 

ülkeleri bağlayıcı bir düzenleme mevcut değildir. Ancak, 1972 tarihinde onaylanan 720 

sayılı Avrupa Toprak Anlaşması (Europe’s Soil Charter) gereği, toprak kaynaklarının 

kullanılması ve korunması konularında önemli ilkeler tanımlamıştır. 2001 tarihli AB 

6’ncı Çevresel Eylem Plânı kapsamında ise toprak kaynaklarının korunması ve 

sürdürülebilir kullanımının sağlanması amacıyla Toprak Koruma Stratejisi (Thematic 

Strategy for Soil Protection)’nin oluşturulması gündeme gelmiştir. Strateji’nin 

çalışmalarına 2002’de başlanılmış, 2004 yılında tamamlanmıştır. Bu Strateji 

kapsamında, AB’ne ait toprak kaynaklarını tehdit eden unsurlar, bu tehdit unsurlarına 

karşı alınacak önlemler, izlenmesi ve geliştirilmesine yönelik politikalar belirlenmiştir. 

AB’ye üye ve aday ülkelerin ise kendi ulusal politikalarını bu eksende oluşturmaları 

talep edilmektedir (Topçu 2012). 

Ülkesel düzeyde toprak kaynaklarına yönelik politikalar incelendiğinde temel amacın, 

kaynakların sürdürülebilir kullanımı, nitelik ve niceliklerinin geliştirilmesi ve 

kirlenmemesi için gerekli önlemlerin alınması olduğu görülmektedir. Bu temel amaca 

istinaden, kaynakların yönetimi ve korunması ile ilgili olarak ülkelerin standart bir 

uygulamaları olmayıp, her ülkenin kendi özel koşulları olabileceğine ve politikaların 

ülkelerin kendi özel koşullarını dikkate almak suretiyle oluşturulması gerekmektedir. 
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6. TÜRKİYE’DE TARIM ARAZİLERİNİN HİSSELİ SATIŞI İLE İLGİLİ 

BAŞLICA UYGULAMA SORUNLARI 

Çalışmanın literatür ve uygulama aşamalarına dayalı genellemelerini daha güçlü kılmak 

ve özellikle sorun tanımlama ve çözüm önerilerinin geliştirilmesi aşamasının daha 

sağlıklı olabilmesi için katılımcı bir yaklaşımın izlenmesi gerekli görülmüştür. Bu 

amaçla Ankara İlinin önemli ilçelerindeki tapu müdürlüklerinin yöneticilerine 

uygulanan anketin sonuçlarına dayalı olarak hisseli tarım arazilerinin satışı ve bölünmez 

eşya kuralının uygulanmasına ilişkin düzenlemelerin başlıca uygulama sorunlarının 

tespiti yapılmış ve buna dayalı olarak başlıca çözüm önerileri de ortaya konulmuştur.   

Anket çalışması; Ankara ilinin metropol (yıllık işlem hacmi ve alınan yevmiye sayısı 

yüksek müdürlükler) ile metropol olmayan (yıllık işlem hacmi ve alınan yevmiye sayısı 

yüksek olmayan müdürlükler) 17 adet tapu müdürlüğü kapsamında yapılmıştır.  Tapu 

müdürlüklerinden bir adet tapu müdürü, bir adet tapu müdür yardımcısı ve bir adet 

işlem yapan memur olmak üzere üç kişi ile görüşülmüştür. Anket konusunu ağırlıklı 

olarak tapu müdürlüklerine yapılan hisseli satış işlemlerinde, 5403 Sayılı Kanun 

gereğince bazı kurumlarla yazışma yapılma zorunluluğuna istinaden yaşanan olumsuz 

süreç ve bu sürecin getirileri kapsamaktadır.  

Ankette tapu müdürlüğü personeline dört soru yöneltilmiş ve verilen cevaplar dikkatle 

ve eksiksiz bir şekilde kaydedilmiştir. Tapu müdürlüğü yöneticilerine; “Müdürlüğünüze 

başvuru yapılan hisseli satış işlemlerinde 5403 Sayılı Kanun gereğince hangi 

Kurumlarla yazışma yapılmaktadır?” sorusuna yöneltilmiş olup, bu soruya cevaplar 

genel olarak il/ilçe gıda, bitkisel üretim ve hayvancılık müdürlükleri ile gerekirse ilgili 

belediyelerle yazışma yapıldığı yönünde olmuştur.  

Yöneticilere sorulan; “Yazışmalara beklenen cevaplar ortalama kaç günde 

gelmektedir?” sorusuna verilen cevaplara göre söz konusu süre metropol tapu 

müdürlüklerinden ortalama 5 ila 15 gün arasında değişmekte iken, metropol olmayan 

tapu müdürlüklerinde bu süre aynı gün ile 1-2 iş günü arasında olduğu görülmektedir. 

Bu sürenin metropol olmayan tapu müdürlüklerinde daha kısa olmasının sebebinin; 
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görüş sorulan kurum ya da kurumların genelde hükümet konağı gibi yapılarda aynı 

binada olması veya yakın binalarda olması ile iş yoğunluğunun metropol birimlere göre 

daha az olması yönünde olduğu görülmektedir. 

Anketteki; “İşlem sahiplerinin bu yazışma ve cevap süreçlerinden şikayeti ne 

yöndedir?” sorusuna alınan cevapların iki şekilde ayrıldığı gözlemlenmiştir. 

Yazışmalara, kısa sürede işleme alınarak cevap gelen tapu müdürlükleri vatandaşlarının 

herhangi bir yakınma ve şikâyetlerinin bulunmadığını belirtilirken, yazışmalara uzun 

sürede cevap gelen tapu müdürlüklerinde vatandaşlar daha farklı yönde sızlanmalarda 

bulunmaktadırlar. Kamuoyunda, bütün tapu müdürlükleri çalışanlarının rüşvet alıyor 

olarak değerlendirilmesi gibi itibar zedeleyici olumsuz düşünceler bulunmaktadır. 

İşlemlerinin başka kurumlar tarafından gelecek cevap yazılar için bekletilmesini, sanki 

tapu müdürlüğü çalışanları başka bir şeyler için vatandaşı bekletiyor şeklinde algılayan 

işlem sahiplerinin bulunduğu gözlemlenmektedir. Ayrıca “kendi taşınmazımı satmak 

için kimseye sormam gerekmez, dilediğim zaman dilediğim kişiye satarım!” şeklinde 

düşünen vatandaşların olduğu da anket sonuçlarında görülmektedir. Genel olarak 

anketin bu sorusuna vatandaş tepkili ve doludur. Beklemek istememekte oldukları, 

işlemlerinin aynı gün içerisinde diğer vatandaşlar gibi yapılmasını arzu etmekte 

oldukları gözlemlenmiştir. 

Anketin son sorusu ise; “Sizce bu süreci ne yönde iyileştirmek mümkündür?” şeklinde 

öneri getirilecek yönde bir sorudur. Alınan cevapların çoğu aynı yönde olurken farklı 

görüşler de bulunmaktadır. Genel anlamda tapu müdürlükleri çalışanları, bu 

uygulamadan sıkıntı çektiklerini ve gerekli düzenlemelerin derhal yapılmasını 

istediklerini belirtmişlerdir. 

Türk Özel Hukukunda kusura dayanmayan sorumluluk hallerinden birisi de tapu 

sicilinin tutulmasından Devletin sorumluluğudur. Devletin “tapu sicilinin tutulmasından 

doğan sorumluluğuna” ilişkin olarak; kusursuz sorumluluk, ağırlaştırılmış sebep, 

ağırlaştırılmış objektif sorumluluk ve tehlike sorumluluğuna ilişkin kurallar uygulanır. 

Taşınmazların tapu siciline kaydedilmesinde ve doğru sicillerin oluşturulmasında; 

“Devletin sorumluluğu” o kadar önemlidir ki, Medeni Kanun’un çeşitli maddelerinde 
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açıkça; “Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet sorumludur. 

Devlet, zararın doğmasında kusuru bulunan görevlilere rücu eder” hükmüne yer 

verilerek, bu sorumluluk yasal düzenleme altına alınmıştır (Anonim 2014).  

2644 sayılı Tapu Kanunu’nun Ek-2’nci maddesinde ise; “Tapu ve kadastro işlemleri ile 

ilgili olarak, Devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle yapılan ödemeler dolayısıyla, 

ihmali bulunan personel aleyhine başlatılacak rücu istemleri, ödeme tarihinden itibaren 

iki yıl, her halde zarara yol açan işlemin gerçekleştirildiği tarihten itibaren on yılın 

geçmesiyle zamanaşımına uğrar. Ağır kusura dayalı sorumluluğu bulunan personel için 

11.1.2011 tarihli ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununun 73’üncü maddesi hükümleri 

saklıdır.” denilerek devletin kusursuz sorumluluğu sebebiyle kusuru bulunan görevlilere 

rücu etmesi on yıl süre ile sınırlandırılmış bulunmaktadır.    

Devletin kusursuz sorumluluğu ve rücu konusu ile ilgili 2014 yılında Pursaklar Tapu 

Müdürlüğünde yaşanan somut bir olay incelenmiştir. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Müfettişliği; Pursaklar ilçesi, Ülümbüş Köyü, 

28.250 m
2
 yüzölçümüne sahip 260 parsel numaralı tarla vasfındaki taşınmazda N.K.Ö. 

adına kayıtlı 565/1130 (1/2) hissenin 24/1130 kısmının bölünerek S.E.’ye satılması 

talebinin karşılanmasında esas alınan, T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve 

Şehircilik Dairesi Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğünün 10.03.2014 tarih ve 6007 

sayılı yazılarının, yine T.C. Ankara Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi 

Başkanlığı Harita Şube Müdürlüğünün 25.07.2014 tarih ve 944 sayılı bildirimleri ile 

sahte olduğunun anlaşılması üzerine, gerek sahte yazının esas alındığı 19.03.2014 tarih 

ve 2888 yevmiye numaralı ve gerekse sonrasında yine bu yazıya istinaden yapılan diğer 

hisseli satış işlemlerini gerçekleştiren Pursaklar Tapu Müdürlüğü görevlilerinin ihmal 

ve kusurlarının bulunup bulunmadığı hususu ile sorumluluklarının belirlenmesi konulu 

ön inceleme başlatılmıştır. Ön incelemede, işlemi yapan birçok memur hakkında 

soruşturmaya izin verilmiş, gerek disiplin yönünden, gerekse mali yönden memurlar 

çeşitli cezalara çarptırılmıştır. 

Tapu müdürlüklerinin işlem yoğunlukları bilindiği halde, kötü niyetli kişiler ve özellikle 

taşınmaz piyasalarında aracılık yapanların eylemleri nedeni ile suçu olmayan 



48 

 

memurların ceza aldıkları görülmüştür. Tapu memurunun ağır iş yüküne bir de sahte 

evrakları inceleme ve tespit etme yükümlüğünün eklendiği bu olayla birlikte 

somutlaşmış olan durumların asgari düzeye çekilebilmesi için söz konusu yazışmaların 

elektronik ortamda yapılması, bölünmez eşya olarak tarım parsellerinin tanımlanması ve 

mutlaka tapu kütüğünün beyanlar hanesine işlenmesinin sağlanması zorunlu 

görülmektedir.     
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7. SONUÇ ve ÖNERİLER 

Türkiye’de tarım arazilerinin kullanım şeklini belirleyen etkenler arasında, doğal yapı 

(topoğrafya, iklim, jeomorfoloji, toprak yapısı, su kaynakları, bitki varlığı, hayvan 

varlığı gibi), yasal ve kurumsal düzenlemeler, nüfus yapısı ile ekonomik etkenler yer 

almaktadır. Özellikle yasal ve kurumsal etkenler arasında yer alan merkez-yerel 

etkileşimi ve kurumlar arası koordinasyon düzeyi, tarımsal üretimi destekleme 

politikaları ile tarım arazileri kullanımına ilişkin yasal düzenlemeler gibi hususlar, tarım 

arazilerinin daha etkin kullanılması sonucunu doğurabileceği gibi, tarım arazilerinin 

amaç dışı kullanımı veya tahrip edilmesi sonucunu da doğurabilmektedir.  

Mülkiyet, kamu yararı, toplumların geleceklerini inşa ve koruma gibi kavramların 

disiplinler ve kurumlar arası irdelenmesi, incelenmesi ve mümkün olduğu ölçüde açık 

biçimde tanımlanması gerekmektedir. Nitekim tarım arazilerinin korunması ve 

kullanılması bu her üç durumu da barındıran bir alandır. Tarım alanlarından maksimum 

verim elde etmek için arazi toplulaştırması, tarımın desteklenmesi ve bölünemez 

büyüklüğe erişmiş arazilerin korunmasına ilişkin yapılacak idari ve yasal 

düzenlemelerin, bilimler arası ve kurumlar arası oluşturulacak komisyonlar marifetiyle 

yürütülmesine gereksinim bulunmaktadır. Taşınmaz varlığının kaydını tutan, muhafaza 

eden ve işlemlerini yürüten Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü temsilcilerinin bu 

amaçla kurulan komisyonların her aşamasında yer alması sağlanmalıdır. 

5403 Sayılı Kanun’un sık sık değişikliğe uğraması, Kanun’un kendisinden beklenen 

yararı sağlayamadığı ve ihtiyacı karşılayamadığının, Kanun koyucu tarafından da kabul 

edildiği anlamına gelmektedir. Dolayısıyla halihazır uygulamada görülen eksikliklerin 

ve uyuşmazlıkların tespit edildikten sonra yetki ve sorumlulukların açık ve kesin olarak 

belirlenmesi ile birlikte farklı yorum ve uygulamaları ortadan kaldıracak, mevcut ve 

muhtemel eksiklikleri veya boşluğu, kavram kargaşasını ve çelişkili ifadeleri giderecek 

düzenleme yapılmasına gereksinim olduğu paydaşlarca sıklıkla ileri sürülmektedir.  

5403 Sayılı Kanun’da öngörülen değişikliklerin gerçekleşmemesi halinde ise, bu 

Kanun’un 8’inci maddesinin 8/A fıkrasında belirtilen; “Listede belirtilen yeter gelirli 
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tarımsal arazi büyüklüklerinin altında ifraz edilemez, bölünemez. Tarımsal arazilerin bu 

niteliği şerh konulmak üzere Bakanlık tarafından ilgili tapu müdürlüğüne bildirilir.” 

hükmü doğrultusunda “İdarenin Düzenleyici İşlemleri”nin bir an önce çıkarılıp 

uygulamaya konulması, 5403 Sayılı Kanun kapsamında olan tarım arazilerinin 

tanımlanan niteliğinin Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığınca talepte bulunmak 

suretiyle tapu siciline şerhinin sağlanarak, bu kısıtlamalara “aleniyet” kazandırılması 

gerekli görülmektedir. 

Çiftçilerin kimlik, arazi ve ürün bilgileri ile tarımsal desteklemelere ilişkin bilgileri 

kayıt altına alan bir veri tabanı olan Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) ait bilgiler ile Mayıs 

2012 tarihi itibarıyla tüm tapu müdürlüklerinde işletime geçilen TAKBİS’e ait verilerin 

karşılaştırılarak verilerin bütünleştirilmesinin, elektronik veri ve bilgi akışının 

sağlanması gerekmektedir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının düzenleyeceği bir 

yazılım ile 5403 Sayılı Kanun kapsamında tarım arazilerinin niteliği ve özellikleri 

görülmeli ve bu sistem TAKBİS ile entegreli olarak çalışmalıdır. Tapu Müdürlüklerinde 

yapılan işlem aşamalarında, sistemden satışa uygun olup olmadığının bir aşama olarak 

görülmesi sağlanmalıdır. Bu şekilde çalışma yapılması durumunda ilgili Kurumlarla 

yazışma yapılmasına gerek kalmadan işlem yönlendirilebilir ki bu öneri uzun vadeli bir 

çözüm olabilecektir. Mevcut uygulama ve Genelge ile devlet vatandaşını muvazaa 

yapmaya yönlendirmiş gibi bir algılamak ortaya çıkmaktadır. Diğer taraftan kısa vadeli 

çözüm önerileri arasında; kurumlar arası yazışmaların Elektronik Belge Yönetim 

Sistemi (EBYS) üzerinden yapılmalarının sağlanarak sürenin kısaltılması mümkün 

olabilecektir. Bu yolla daha önce sınırlı sayıda örneğe rastlanan sahte evraklarla işlem 

yapılması ve sonucunda işlemi yapan memurların cezai müeyyideye çarptırılması gibi 

risklerin de ortadan kaldırılması mümkün olacaktır.  

Kurumsal web posta adreslerinden yapılan yazışmalara resmi nitelik kazandırılarak bu 

adresler üzerinden evrak alış verişi sağlanması durumunda hem posta masrafları 

yönünden tasarruf sağlanacak, hem de işlemlerdeki yazışmalardan doğan uzayan 

süreçler minimum seviyeye indirilebilecektir. Tarım arazisi iktisabında devir sürelerinde 

veya tapu harcında caydırıcı oranlar uygulanabilecektir. Örneğin, 5 yıl süre ile satışın 

yapılamaması veya hissenin devrinde tapu harcının normalden 5-10 kat daha yüksek 
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uygulanması ve özellikle harca esas bedelin tespiti için değerleme yapılması 

zorunluluğunun getirilmesi gibi uygulamaların etkili olabileceği düşünülmektedir. 

Sonuç olarak, tarım arazilerini koruma ve kullanılmasına ilişkin bütün yasal, idari ve 

teknik düzenlemelerin 5403 Sayılı Kanun’un yetki ve sorumluluk yüklediği bütün 

kurum ve kuruluşlardan oluşan bir kurul tarafından yeniden ele alınarak uygulamada 

görülen aksaklıkların giderilmesi gerekmektedir. Demirci vd. (2007), Tanrıvermiş 

(2008), Tanrıvermiş ve Şanlı (2008) tarafından da vurgulandığı üzere arazi varlığının 

mülkiyeti, mülkiyetin kazanımı ve yitirilmesi, tasarruf sistemleri, yeter gelirli işletme 

büyüklüğü ve bölünmez eşya kuralının uygulanmasına yönelik birçok sorunun olduğu 

ve mevcut birincil ve ikincil düzenlemelerin yeterli olamadığı ve bu koşullarda iyi 

işleyen arazi değerleme sisteminin kurulmasının mümkün olamayacağı açıktır.      

Arazi piyasalarında yeter gelirli parsel veya işletme büyüklüğü ile minimum parsel 

büyüklüğünün tespiti, parsellerin tevhit ve ifraz uygulama esasları, arazi değerleme 

yöntemleri ve uygulamaları, bölünme eşya kuralının kapsamı ve uygulama ilkelerinin 

tespiti ve daha genel olarak arazi ekonomisi, yönetimi ve politikalarının tespiti ve 

uygulanması gibi konuların gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev ve 

sorumluluk alanına girdiği vurgulanmalıdır. Başta Tarım ve Orman Bakanlığı Tarım 

Reformu Genel Müdürlüğü ile Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü olmak üzere ilgili 

bütün kamu kurumlarında uluslararası düzeyde akredite edilmiş olan gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam edilmesi ve aynı zamanda belirtilen 

alanlarda yargıya taşınan sorunların çözümlenmesinde bilirkişi olarak yine gayrimenkul 

geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görevlendirilmesi zorunlu görülmektedir. Özellikle 

6754 sayılı Bilirkişilik Kanunu ile uygulama yönetmeliği ve genelgelerinin ekinde 

temel ve alt uzmanlık alanları ile bu alanlarda görev alması gereken uzmanların 

niteliklerinin incelenmesi neticesinde de; arazi değerleme, arazi ekonomisi, arazi 

tasarruf sistemleri, arazi yönetimi ve politikaları konuları ile ilgili bütün 

anlaşmazlıkların çözümlenmesinde mahkemelerce görevlendirilecek bilirkişi kurulu 

üyelerinin en azından birinin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi lisans ve lisansüstü 

programlarından mezun olan uzmanlardan seçilmesi gerekli görülmektedir. Arazi 

ekonomisi, yönetimi ve politikası ile ilgili meslek disiplinlerinin görev, yetki ve 

sorumluluklarının yeniden tanımlanması ve kurumsallaşmanın sağlanmasına yönelik 
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ileri düzeyde akademik çalışmaların yapılması ve sonuçlarına göre uygulanabilir 

politikaların tespit edilmesi zorunludur.  
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EK 

 Anket Çalışması 

Bilindiği üzere Tapu Müdürlüklerine başvuru yapılan hisseli arazi satış işlemlerinde 

5403 Sayılı Kanun gereğince bazı kurumlar ile yazışma yapılma zorunluluğu 

bulunmaktadır. Bu konu ile ilgili olarak mevcut durum analizi ve sorun tanımlama 

çalışmasının yapılmasına yönelik bir çalışma yapılmaktadır. Çalışma sorun tanımlama 

ve çözüm önerilerinin tespitinin katılımcı yaklaşım ile belirlenebilmesi için 

Müdürlüğünüz yöneticilerinin görüşlerinin alınmasına gereksinim duyulmuştur. Bu 

amaçla hazırlanan aşağıdaki soruları lütfen cevaplayınız ve varsa uygun gördüğünüz 

belgeleri ekleyiniz: 

 

1- Müdürlüğünüzde aylık ve yıllık ortalama işlem sayısı (yevmiye) nedir?  

 

2. Müdürlüğünüze başvuru sayısı içinde tarım arazisi satışlarının payı nedir? 

 

3. Müdürlüğüne başvuru yapılan hisseli satış işlemlerinde 5403 Sayılı Kanun 

gereğince hangi kurumlarla yazışma yapılmaktadır? 

4. Yazışmalara beklenen cevaplar ortalama olarak kaç günde gelmektedir? 

5. İşlem sahiplerinin söz konusu yazışma ve cevap süreçlerinden şikâyeti bu yönde 

olmaktadır? 

6. Sizce bu süreci ne yönde iyileştirmek mümkün olur? 

7. Sizce bu süreci iyileştirmek için yapılması düzenlemelerin konusu ve kapsamı ne 

olmalıdır?  

 

8. Arazi piyasalarının iyileştirilebilmesi için yapılması gereken yeni düzenleme ve 

uygulamaların kapsamı ne olmalıdır ?  

 

9. Hisseli tarım arazisi satışına yönelik yaşadığınız örnek olayları var mıdır? Varsa 

açıklar mısınız? 

 

10. Bölünmez eşya kuralının uygulanmasına ilişkin temel sorunları belirtiniz? 

 

11. Konu ile ilgili olarak belirtmek istediğiniz başka bir husus varsa, lütfen 

açıklayınız. 

 

 

 

 



57 

 

ÖZGEÇMİŞ 

 

Adı Soyadı  : Esra TEMİZER 

Doğum Yeri  : Ankara 

Doğum Tarihi  : 20.06.1985 

Medeni Hali  : Bekar 

Yabancı Dili  : İngilizce (Orta) 

 

 

Eğitim Durumu (Kurum ve Yıl) 

 

Lise   : Yenimahalle Ticaret ve Meslek Lisesi  (2001) 

Ön lisans  : Gazi Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü-Tapu ve 

                                      Kadastro Meslek Yüksek Okulu (2006) 

Lisans    : Anadolu Üniversitesi-İktisadi ve İdari Bilimler Enstitüsü-Kamu 

                                     Yönetimi (2011) 

 

 

 

Çalıştığı Kurum/Kurumlar ve Yıl 

 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü - (2007) 

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-Tapu Dairesi Başkanlığı (2011-2018) 

Kırklareli/Vize Tapu Müdürlüğü (2018 aktif görev) 

 

 

 


