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ÖZET 
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PAYLAŞIMI DEĞİŞİKLİĞİ: MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ 

 

Derya GÜVENÇ 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

 

 

Danışman: Doç. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 

Tarım arazilerinin miras hukukundan kaynaklanan yollarla ve tarım arazilerinin devir gibi 

parçalanmasını önlemek için 5403 sayılı Arazi Kullanımı Kanun ile 15.05.2014 tarihli 6537 

Sayılı Kanun ile beraber birçok değişiklik yapılmıştır. Yapılan değişikliklerin söz konusu 

sorunun bir ölçüde çözülmesine katkıda bulunduğunu söylemek mümkündür. Bu 

çalışmada, 5403 sayılı Arazi Kullanımı Kanunu 6537 Sayılı Kanun ile birlikte 

değerlendirilerek 2011 ve 2017 tarihleri arasında Ankara İli Mamak İlçesi’ne bağlı 9 

mahalledeki tarımsal nitelikteki taşınmazlar miras ve devir açısından incelenmiştir. 6537 

Sayılı Kanunun 15.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmesinin ardından, tarımsal nitelikli 

taşınmazlarla ilgili olarak tapu müdürlüklerinde intikal taleplerinin paylı mülkiyet şeklinde 

yapılamayacağı, elbirliği mülkiyet şeklinde mirasçılara intikal edilebileceği ve tapu 

müdürlüklerinde tarımsal nitelikli taşınmazların devrinin söz konusu olamayacağı hususları 

incelenmiştir. 6537 Sayılı Kanunun getirmiş olduğu kısıtlamalar birlikte değerlendirilerek 

Ankara İli Mamak İlçesi’nde tarım arazilerinde intikal talepleri % 30, satış taleplerinde % 

10’a ulaşan azalma meydana gelmiştir. 6537 Sayılı Kanun ile birlikte tarım arazilerinin 

parçalanmasını kısmen önlenmiş ve tarımsal arazi maliklerine tasarruf hakkında kısıtlama 

getirmiştir. Arazi piyasasına doğrudan etkisi olabilmekte bu düzenlemelerin ekonomik ve 

sosyal etkilerinin değerlendirilmesi ve iyi uygulanabilmesi için belirtilen süreçlerde 

gayrimenkul geliştirme ve yönetim uzmanlarının entegre edilmesi zorunlu görülmektedir. 

Temmuz 2019, 60 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Tarımsal arazi, ehil mirasçı, ekonomik bütünlük, önalım hakkı, 5403 

sayılı Arazi Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ve mirasın paylaşılması. 
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ABSTRACT 

Term Project 

HERITAGE SHARING AS PER THE AMENDMENTS MADE ON LAW NO. 6537 

PURSUANT TO THE LAND USE LAW NO. 5403: THE CASE OF MAMAK DISTRICT  

 

Derya GÜVENÇ 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

 

Advisor: Assoc. Prof. Dr. Yeşim ALİEFENDİOĞLU 

 

With the Law No. 5403 on Land Use and Law No. 6537 dated May 15, 2014, many 

amendments have been made to prevent fragmentation of agricultural lands by means of 

inheritance law and transfer. It is possible to argue that the changes contributed to the 

resolution of the problem to a certain extent. In this study, the Land Use Law No. 5403 was 

evaluated together with Law No. 6537, and the agricultural properties in 9 neighbourhoods 

of the Mamak District of Ankara Province were examined in terms of inheritance and 

transfer between 2011 and 2017. Following the entry into force of Law No. 6537 on May 

15, 2014, it was examined that the transfer requests in the title deed offices related to 

agricultural immovable properties could not be made in the form of shared ownership, they 

could be transferred to the heirs in the form of participatory ownership, and the transfer of 

agricultural real estate in the title deed offices could not be in question. The restrictions 

imposed by Law No. 6537 were evaluated together and a 30% decrease in claims related to 

succession of agricultural lands and a 10% decrease in sales demands were identified in the 

Mamak District of Ankara Province. With the Law No. 6537, fragmentation of agricultural 

lands was partially prevented and utilization related restrictions were imposed on 

agricultural land owners. Land planning may have a direct impact and it is mandatory to 

integrate Real Estate Development and Management Specialists in the processes mentioned 

in order to evaluate the economic and social impacts of and well implement these 

regulations. 

July 2018, 60 pages 

Keywords: Agricultural land, competent heir, economic integrity, right of pre-emption, 

Law No. 5403 on Land Protection and Land Use, Law No. 6537, and sharing heritage. 
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1. GİRİŞ 

Tarım arazilerinin miras, devir ve benzeri sebeplerle yüzölçümünün parçalanması, 

küçülmesi, arazilerden elde edilen verimi azaltan nedenlerin başında gelmektedir. Türk 

Medeni Kanunu1 ve Taşınmaz Hukuku açısından tarım arazilerinin belirtilen sebeplerle 

parçalanmasını engellemekte eksik ve yetersiz kalması durumunda Türkiye’de 03.07.2005 

tarih ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu2 yürürlüğe konulmuştur. 

Fakat bu Kanun da tarım arazilerinin gerek miras, gerekse devir yoluyla parçalanarak 

küçülmesi sorununa yeterli çözüm olamadığı için 5403 Sayılı Kanun’un konuya ilişkin 

temel hüküm niteliğindeki 8. maddesi 31.1.2007 tarihli 5578 sayılı Toprak Koruma ve 

Arazi Kullanımı Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ile önemli ölçüde 

değiştirilmiştir.  

Yapılan değişiklik ile tarımsal nitelikli arazinin tapu kütüğüne şerh verilmesi imkânı 

tanınmış tarım arazilerinin sınıflarına göre asgari 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 asgari büyüklüklere ulaşan tarım arazilerinin hukuken bölünemez eşya niteliği 

kazanmış olduğu belirtilmiş, bölünemez büyüklükteki tarım arazileri üzerinde her ne 

sebeple gerçekleşmiş olursa olsun birlikte mülkiyetin mevcut olması durumunda, söz 

konusu arazilerdeki payların üçüncü kişilere devredilmesi ve rehini yasaklanmıştır. Bu 

nedenle 5403 sayılı Arazi Kullanımı Kanunu’nun 8. maddesinde yapılan değişiklikte alınan 

önlemler, hukuki anlamda bir bölünemezlik sağlamaya elverişli ise de ülkede yaygın olan 

ve tarım arazilerinin ekonomik verimindeki düşüklüğün asıl sebebini teşkil eden fiilen 

bölünme veya taksimi engelleme gücüne sahip olamamıştır. Böyle bir durum karşısında 

mesele yeniden Kanun koyucunun gündemine gelmiş ve bu defa 30.04.2014 tarih ve 6537 

                                                 
1 TC Resmi Gazete, Tarih: 8.12.2001, Sayı: 24607. 
2 TC Resmi Gazete, Tarih: 19.07.2005, Sayı: 25880. 
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sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında 

Kanun3 ile içerik ve yöntem bakımından daha farklı tedbirler uygulamaya konulmuştur.  

6537 Sayılı Kanun ile 5403 Sayılı Kanunda yapılan değişikliklerin başında, Kanunun 3. 

maddesine (h) ve (ı) bentleri eklenen “asgari tarımsal arazi büyüklüğü” ve “yeterli gelirli 

tarımsal arazi büyüklüğü” kavramlarının tanımlanması gelmektedir. 6537 Sayılı Kanun ile 

getirilen kapsamlı değişiklik de 5403 Sayılı Kanunun 8. maddesinde gerçekleşmiştir. Söz 

konusu maddenin, tarımsal arazilerin asgari tarımsal arazi büyüklüğünün altında kalacak 

şekilde bölünmesi yasağını düzenleyen iki ve üçüncü fıkralarında değişiklik yapılmıştır. Bu 

kapsamda genel olarak mirasa konu tarımsal arazi mülkiyetinin devri zorunluluğu ve yeterli 

gelirli tarımsal arazi büyüklüğü, tarım arazilerinin mülkiyetinin devrine bağlı olarak ortaya 

çıkan bazı sonuçlar düzenlemektedir. 

6537 Sayılı Kanun arazilerin yüzölçümünün korunması ve yüzölçümün bölünerek 

ekonomik olmaktan çıkıp atıl kalan arazilerin ekonomiye kazandırılması adına getirmiş 

olduğu en önemli ve radikal değişiklik ehil mirasçılık düzenlemesi olmuştur. Bununla 

birlikte yeter gelirli tarım arazisi ve yeter büyüklükte tarım arazisi tanımları getirilmiştir. 

Yeter gelirli tarım arazisi ile ortalama bir ailenin yıllık ihtiyaçlarını karşılayabilecek gelir 

olarak belirtilmiş ve yeter büyüklük ise; yıllık ihtiyacı karşılayabilecek geliri sağlayacak 

büyüklükte olması gereken arazi varlığı olarak kabul edilmiştir.  

5403 Sayılı Kanun ve 5578 Sayılı Kanun ile birlikte bölünemez büyüklükler sayısal olarak 

belirtilmiş olmasına rağmen, 6537 Sayılı Kanun’da herhangi bir rakamsal büyüklük 

belirtilmemiş, ortalama bir aileye geçindirebilecek gelir esas alınmış, bu geliri sağlayacak 

arazinin büyüklüğü ise arazinin verimliliğine göre yeter büyüklüğün değişebileceği ve 

böylece bölünemez büyüklüğün gelirle belirleneceği sonucunu doğurmaktadır. 6537 Sayılı 

Kanun’un getirdiği diğer önemli bir değişiklik ehil mirasçı tanımıdır. Ehil mirasçı araziyi 

işleme yeteneğine sahip olan kişi olarak tanımlanmıştır. 6537 Sayılı Kanuna göre miras 

hukukundan kaynaklı intikal taleplerinin ancak elbirliği mülkiyeti şeklinde yapılacağına 

                                                 
3 TC Resmi Gazete, Tarih: 15.05.2014, Sayı: 29001. 
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izin verilmiştir. Taksim suretiyle paylaşımlarda taşınmazın bir kişiye isabet etmesi 

öngörülmüş ve bu kişinin de tarımla uğraşan ehil kişi olması belirtilmiştir. Bu kişiye de ehil 

mirasçı denilmiştir. Arazinin birden fazla ehil mirasçıya devir taleplerinde yeter gelirli 

tarımsal arazi için uygun büyüklüğü sağlayıp sağlamadığına bakılması gerekli olmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, 5403 sayılı Arazi Kullanımı Kanunu ve 6537 Sayılı Kanunla yapılan 

medeni hukuk ve taşınmaz hukukunu doğrudan ilgilendiren değişikliklerin incelenmesi ve 

değerlendirilmesi ve Ankara İli Mamak İlçesi’nde tarım arazilerinin hisselendirilmeden 

devrini ve ilgili yasal düzenlemeler çerçevesinde yapılışının irdelenmesidir. 5403 Sayılı 

Kanun ve 6537 Sayılı Kanun birlikte incelenerek 2011 ve 2017 tarihleri arasında Ankara İli 

Mamak İlçesi’ne bağlı 9 mahalledeki tarımsal nitelikteki taşınmazlar miras ve devir 

açısından incelenerek 6537 Sayılı Kanunun 15.05.2014 tarihinde yürürlüğe girmesinin 

ardından tarımsal nitelikli taşınmazlarla ilgili olarak tapu müdürlüklerinde intikal 

taleplerinin paylı mülkiyet şeklinde yapılamayacağı, elbirliği mülkiyet şeklinde mirasçılara 

intikal edilebileceği ve tapu müdürlüklerinde tarımsal nitelikli taşınmazların devrinin söz 

konusu olamayacağına ilişkin ilişkin düzenlemelerin etkileri irdelenmiş ve temel sorun 

alanları tespit edilerek başlıca çözüm yaklaşımları sıralanmıştır.  

Literatür incelemesi ve ikincil verilerin analizine dayalı olarak yapılan çalışmanın sonuçları 

beş bölümde sunulmuştur. Çalışmanın birinci bölümünde 5403 Sayılı Kanun ve 6537 Sayılı 

Kanun değerlendirilmiştir. İkinci bölümde tarımsal arazilerin etkin kullanılmasına ve 

korunmasına dair önlemlere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde tarımsal nitelikli arazilerin 

korunmasına ve kullanımına yönelik kamu politikası ve kanunu düzenlemelere yer 

verilmiştir. Dördüncü bölümde 5403 Sayılı Kanunda yapılan değişiklikle 6537 Sayılı 

Kanunun getirdiği değişiklik ve yenilik yaklaşımların uygulanma olanakları ve temel 

uygulama sorunları kapsamlı olarak tartışılmıştır. Beşinci bölümde 5403 Sayılı Kanuna 

göre 6537 Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile miras olarak kalan tarım arazisi vasfındaki 

taşınmazların paylaşımı ile kanun uygulamasının etkilerinin Ankara İli Mamak İlçesi 

Mamak örneği çerçevesinde tapu müdürlüğü kayıtlarına dayalı olarak analizi yapılmıştır. 
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Araştırmanın temel çıktıları ve başlıca sorun alanlarına ilişkin çözüm yaklaşımları ise 

altıncı bölümde özet olarak verilmiştir.   
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2. TARIMSAL ARAZİLERİNİN ETKİN KULLANILMASINA VE KORUNMASINA 

İLİŞKİN ÖNLEMLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

2.1 Genel Anlamda Arazi Kullanımı 

Arazilerin genel durumu; arazi ve toprak kavramları çoğu zaman aynı anlaşılmaktadır. 

Arazi denildiğinde toprak, toprak denildiği zaman ise arazi kavramı anlaşılmış olmaktadır. 

Oysaki arazi ve toprak farklı terimlerdir. Toprak, arzın yüzeyini ince bir tabaka halinde 

kaplayan, kayaların ve organik maddelerin türlü ayrışma ürünlerinin karışımından meydana 

gelmiş olan, içerisinde ve üzerinde canlılar âlemini barındıran, bitkilere durak yeri ve besin 

kaynağı olan, belli oranlarda su ve hava içeren üç boyutlu bir varlık olmaktadır (Akalan 

1988). Arazi ise ekonomik olarak imar, ıslah ve ihya edilerek bitkisel, hayvansal ve su 

ürünleri üretimi için uygun bir hale dönüştürülebilen bir sistem olmaktadır (Akalan 1988). 

Gerek ekonomi bilimi, gerekse mühendislik ve gayrimenkul bilimlerinde toprak ve arazi 

kavramları birbirine özdeş olmayıp arazi kavramının kapsamının toprak sözcüğünden çok 

daha geniş olduğu açıktır. Özellikle ekonomi ve gayrimenkul bilimlerinde arazi kavramı 

yerine son 20 yıldan beri “doğal kaynaklar” kavramının kullanıldığı ve bu kavramın ise 

yeryüzünde insan etkisi olmadan oluşan bütün kaynakları kapsadığı ifade edilmektedir.   

5403 Sayılı Kanunda toprak, arazi ve tarım arazisi kavramları da açıklanmıştır. Buna göre 

toprak; mineral ve organik maddelerin parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü 

ince bir tabaka halinde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı (Md.3/c), arazi; toprak, iklim, 

topografya, ana materyal, hidroloji ve canlıların değişik oranda etkisi altında bulunan 

yeryüzü parçasını (Md.3/ç) ve tarım arazisi ise; 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 (Md.3/e) olarak tanımlanmıştır.  

2.2 Tarım Arazilerinin Kullanımı ve Sınıflandırılması 

file:///F:/22-12-2018%20DERYA%202003.doc%23_Toc511858950
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Türkiye’de mevcut kullanılan tarım arazisi varlığının 1991 yılında 1980 yılına göre % 17,4 

oranında, 2001 yılında ise 1991 yılına oranla % 2,4 oranında arttığı görülmüştür. Böyle bir 

durum daha çok elverişli tarım arazilerinden kaynaklanmaktadır. Türkiye arazileri üzerinde 

yapılacak ekonomik açıdan değerlendirilmeye alınan yatırımlar ve planlamaların istenilen 

sonuca ulaşması, arazi veri tabanlarının günümüz şartlarına göre uygun biçimde teknolojik 

gelişmelere paralel olarak güncellenmesi gerekmektedir. Türkiye’de arazinin varlığı için 

çeşitli amaçlarla kurulmuş veri tabanları bulunmaktadır. Bununla birlikte arazinin ülke 

ölçeğinde değerlendirilmesi ve haritaların elektronik ortamda hazırlanması için standartları 

belirleyen kapsamlı bir ulusal amaçlı veri tabanı bulunmuş olmaktadır (Gün 2006). 

Türkiye’de çeşitli amaçlarla arazi sınıflaması yapılmaktadır. Bu amaçların başında 

ekonomik durum başta olmak üzere araziyi korumaya ve geliştirmeye yönelik amacını 

gütmektedir. Bu amaca dair sınıflamalar; tarım arazilerinin çeşitlerinin sınıflandırılması, 

arazilerin yetenek bakımından sınıflandırılması ve arazi uygunluğunun sınıflandırılması 

olarak ayrılmaktadır. Yetenek bakımından arazi sınıflandırılması; Arazi Kullanım 

Kabiliyeti (AKK) sınıflandırılması olarak da açıklanan sınıflandırma olup, bu sınıflama 

genellikle arazi kullanım planlaması ve arazi kullanımdan kaynaklanan erozyonun 

önlenmesi gibi amaçlar için kullanılmaktadır.   

Türkiye’de arazi kullanım planlamaları yapılırken, tarımsal arazilerde arazinin yapı olarak 

bozulmasına ve erozyon gibi doğa olaylarına yol açmayacak bir şekilde uygun olan tarımsal 

üretim tekniklerinin kullanılması ve beraberinde tarımsal araziyi korumaya yönelik 

önlemlerin bir araya getirilmiş olmasıdır. Arazi kullanım planlamaları yapılırken 5403 

Sayılı Kanun’da tanımlanan sınıflandırılmadan yararlanılmıştır. Yetenekleri bakımından 

arazilerin bu kadar farklı olmasının nedeni coğrafi etkenler, iklim özellikleri, yöresel 

ihtiyaçlar yer almaktadır. 

Arazi uygunluk sınıflaması; başka bir arazi uygunluk sınıflaması olarak tanımlanabilir. 

Arazi, bu sınıflandırmaya ve arazinin belirli bir kullanım için uygun olup olmadığını 

değerlendirerek belirli ölçütlere göre gruplandırılmıştır. Arazi uygunluk sınıflaması, orijinal 

kara parçalarının özel kullanıma uygunluğuna göre değerlendirilmesidir. Bu sınıflandırma 



7 

 

sıralama açısından bakıldığı zaman arazinin niteliğini göstermektedir. Arazinin uygunluk 

alt sınıflaması açısından bakıldığında, arazilerdeki sınırlandırmaların sınıflar arasında 

iyileştirme yöntem ve önlemlerinin niteliğini ve cinsini belirmek açısındandır. Arazinin 

uygunluk yönünden yapılan sınıflamasında aşağıda verilen etkenler birlikte dikkate 

alınmaktadır:  

Erozyon: Toprağın parçalanarak coğrafi sebepler ve iklimsel nedenlerle rüzgâr ve yağış 

gibi sebeplerle birbirinden koparak bulundukları yerlerden başka bir yere taşınmasıdır. 

Türkiye’de erozyona neden olan sebepler farklı olmakla birlikte en önemlisi mevsimsel 

iklim değişiklikten kaynaklı yağış ve rüzgâr erozyonudur. Bu nedenle verimli tarım 

arazileri erozyondan kaynaklı olarak ciddi anlamda yok olduğundan yeniden verimli tarım 

arazisi bir daha yaratılamamaktadır. Tarımsal üretim düşmektedir. Türkiye topraklarının 

yaklaşık 3/4’ü şiddetli ve çok şiddetli erozyona maruz kalmış bulunmaktadır.  

Eğim: Tarım arazisinin belli seviyede eğimli olması, genel olarak yağıştan sonra yüzeye 

çıkan taşkın miktarı, arazinin erozyona direnci gibi tarımsal ekipmanların ve makinelerin 

kullanımı üzerinde büyük etkisi olmaktadır. Türkiye’de eğimin fazla olması tarımsal 

arazilerden alınan ürünlerin maliyetini arttırmaktadır. Maliyetlerin artması ile birlikte tarım 

arazilerini işleten çiftçilerin gelirleri önemli derecede düşmektedir. 

Derinlik: Yükseltinin ve eğimin fazla olması arazinin derinlik yapısını etkileyen en önemli 

faktördür. Türkiye’de sığ arazilerin yoğun olması tarımsal üretimi azaltan nedenlerin 

başındadır. Yetişmesi için kök derinliği 90 cm olması gereken pamuk gibi hassas ürünün 

Türkiye topraklarının yapısı bakımından kök derinliğinin en fazla 26 cm ulaşmaktadır. Bu 

nedenle üretiminde beklenen verim alınamamaktadır. Verimdeki düşüş nedeni ile araziyi 

işleten çiftçilerin gelirlerinde önemli derecede azalma olmaktadır. 

Taşlılık: Taşlılık oranının fazla olması verimli tarım arazilerinin yüzeyini kaplayarak 

tarımsal üretimi ciddi anlamda olumsuz etkilemektedir. Drenaj, arazide biriken suların 

verimli tarım arazilerden uzaklaştırmasıdır. Drenaj probleminin yoğun olduğu Türkiye 
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arazilerinde toprak hastalıkları yoğun olmaktadır. Bu da tarımsal üretimden alınacak verimi 

düşürmekle birlikte ciddi anlamda maliyetli olmakta ve ekonomik olmaktan çıkmaktadır. 

Tuzluluk: Tuzlu araziler birçok ekili bitkinin büyümesini engelleyecek miktarda çözünür 

tuzlar içerir. Bu nedenle, tuzluluk, verimin yanı sıra bitki gelişimini de etkileyen başlıca 

faktörlerden biridir ve Türkiye’de toplam tarım arazilerinin % 7’lik kısmını etkilemiş 

olmaktadır. Türkiye arazilerinde tuzluluk probleminin yoğun olmasının en önemli nedeni 

coğrafi ve iklimsel faktörlerinin yanı sıra yanlış sulama tekniğidir. Bazı tarımsal ürünler az 

su isterken bazısı da çok su istemektedir.  

2.3 Tarım Arazilerinin Amaç Dışı Kullanımına İlişkin Yasal Düzenlemelerin 

Değerlendirilmesi 

Türkiye’deki tarım arazi varlığının birçok mülkiyet, kullanım ve koruma sorunlarının 

olduğu gözlenmektedir. Bunların başında tarımsal nitelikli arazilerin tarım dışı amaçlarla 

kullanılması ve tahrip edilmesi gelmektedir. Tarım arazilerinden istenilen verimin 

alınamamasının nedeni nüfusun sanayi, turizm, şehirleşme, madencilik ve diğer kamu 

yatırım politikalarının tarım dışı alanlara yönelmesidir. En çokta nüfusun fazla olduğu ve 

verimli tarımsal arazi miktarına sahip büyük yerleşim merkezlerinde görülmektedir. 

İstanbul, Ankara, Bursa, Kocaeli, Çukurova ve Trakya gibi illerde tarımsal nitelikli 

arazilerin tarım dışı farklı amaçlarla kullanılmasıyla birlikte tarım arazileri işletilememekte, 

nüfusun ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumdadır. 

Türkiye’de sanayileşmenin artarak gelişmesine bağlı olarak hızlı biçimde kentleşme 

sürecine girilmiştir. Sanayileşmenin yoğun olduğu yerleşim merkezlerinde sanayi bölgeleri, 

yerleşim merkezleri, turistik merkezlere ihtiyacı arttırmış, bu ihtiyaç verimli tarımsal 

arazilerden karşılanmıştır. Tarım arazilerinin tarım dışı kullanımının kısıtlanmasına ilişkin 

ilk yasal düzenleme, 1757 sayılı Arazi ve Arazi Reformu Kanunu’nun4 31. maddesiyle 

yapılmış olmaktadır. Söz konusu madde ile ilk defa Arazi ve Arazi Reformu Bölgeleri’nde 

dağıtılan arazilerin tarım dışı amaçlarla kullanılmaması hususuna yer verilmiş 

                                                 
4 TC Resmi Gazete, Tarih:  19.07.1973, Sayı: 14599. 
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bulunmaktadır. Ancak, zorunlu olan hallerde on dekar’a kadar mülga Arazi ve Arazi 

Reformu Müsteşarlığı’nın izni ile on dekarın üzerindeki araziler için ise Bakanlar Kurulu 

Kararı ile tarım dışı amaçlarla kullanımına imkân sağlanmış bulunmaktadır. 

Tarım arazilerinin korunması amacına yönelik şekilde kullanılmasını sağlamış olmakla 

birlikte ihtiyaç duyulan tarım arazilerinin tarım dışı amaçlar için kullanılmasına izin 

vermek amacı ile hazırlanmış olan ve Yönetmelik hükümlerinin uygulanması 

yürütülmesinde tek başına sorumlu kuruluş olan mülga Tarım ve Köy işleri Bakanlığı’nca 

çıkarılan Tarım Arazilerinin Korunması ve Kullanılmasına Dair Yönetmelik5 yayımlanmış 

olmaktadır. 

Tarım arazilerinden tarım dışı kullanımı biçimleri arasında daha çok sanayi, kentleşme, 

turizm, madencilik ve diğer kamu yatırım alanlarının kuruluş yeri olarak verimli arazi 

varlığının seçilmesi gelmektedir. Bu kullanımlara ilişkin sağlıklı veriler bulunmuştur. Köy 

Hizmetleri Genel Müdürlüğü kayıtlarına göre ülkede toplam tarım dışı amaçlı kullanılan 

arazi miktarı 2004 yılı sonunda 1,7 milyon hektar olup, tarım dışı kullanılan I ve II. sınıf 

sulu tarım arazi miktarı ise 50 bin hektar olmuştur. Tarım arazilerinin “madencilik” amaçlı 

kullanımın en fazla 2.101,5 hektar ile Adana ilinde olduğu görülmektedir. Bunu sırasıyla 

Düzce 660,9 ha, Edirne 525,5 ha ve Afyonkarahisar 519,9 ha illeri izlemiş bulunmaktadır. 

Tarım arazilerinin “ulaştırma” amaçlı kullanım miktarı incelendiğinde, 283,7 hektar ile en 

fazla Ankara İlinde olduğu görülmekte olup, bunu sırasıyla Şanlıurfa 45,6 ha, Tokat 41,6 ha 

ve Osmaniye 31,5 ha ile izlemektedir (Anonim 2007). 

Hızlı biçimde kentleşme ile birlikte artan nüfusun kent merkezlerinde toplanarak kentin 

büyümesini sağlayan demografik bir süreç gözlenmiştir. Nüfusun tarımsal alandan 

vazgeçerek sanayi ve hizmetlere yönelmesi, fiziksel çevre ve yaşam koşullarında 

değişikliğe gidilmesi sosyal değişime yönelik olarak yönetimsel örgütlenme sürecini 

başlatmaktadır (Suher 1991).  

                                                 
5 TC Resmi Gazete, Tarih:  25.03.2005, Sayı: 25766. 
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Türkiye’de sanayileşme süreciyle birlikte nüfus hızlı bir şekilde artmış kent yerleşim 

merkezleri giderek büyümüş bunun neticesi olarak tarımsal araziye ihtiyaç yoğun biçimde 

artmıştır. Nüfus artışıyla birlikte arazi kullanımında değişiklik yapılması ihtiyacını 

gündeme getirmiştir. İlgili kurum ve kuruluşlar tarafından hazırlanan taslak kanun tasarıları 

ve orman vasfını yitirmiş arazilerin orman vasfına geri kazandırılması, yerleşim yerlerinin 

sahiplerine devri ve eski sahiplerine geri iadesi gibi birçok yöntem uzun zaman tartışılmış 

ise de 19/4/2012 tarih ve 6292 sayılı Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi ve 

Hazine Adına Orman Sınırları Dışına Çıkarılan Yerlerin Değerlendirilmesi İle Hazineye Ait Tarım 

Arazilerinin Satışı Hakkında Kanun yürürlüğe konulmuştur: 

Yapılaşmanın yoğun olduğu yerleşim yerlerinde ve belediye mücavir alanları sınırı içinde 

kalan taşınmazların metrekare sınırlamasına bakılmaksızın direk olarak hak sahiplerine 

satılacaktır. Daha evvel hazırlanan taslakta üzerinde yapı olan Maliye Bakanlığı’na geçmiş 

taşınmazların 400 m2 veya yapının alanı kadar olan kısmının satışına izin veriliyordu. Bu 

tasarıda yapılan değişikle 400 m2 olan sınır kaldırılmıştır. Belediye sınırları dışındaki 100 

dönüme kadar olan tarımsal yerleşim birimleri için sulanan tarım arazileri ile kuru çiftlik 

arazileri arasında ayrım yapmaksızın hak sahiplerine doğrudan satış yapmak mümkün 

olmaktadır. 

Tarım alanlarının dışında kalan ve Maliye Bakanlığı tarafından kurulan ve onaylanan 

taşınmazların kentsel dönüşüm projelerinin gerçekleştirilmesi için büyükşehir 

belediyelerine ve ilçe belediyelerine devredilmesi öngörülmektedir. Orman vasfını yitirmiş 

arazilerin (2B arazilerinin) satışı gelirleri; orman köylülerinin gelişimi, orman köylülerinin 

taşınması ve orman alanlarının çoğaltılması amaçlanmıştır. Başka açıdan, yerleşimlerin 

tarım arazilerinin tarım arazisine dönüştürülmesinin bir sonucu olarak ani fiyat artışı 

karşısında bu arazilerin değerlemesi zorlaşmaktadır. 

Sanayi; üretim sürecinin geri dönüşüm aşaması büyük endüstriyel tesisler ve fabrikalarda 

yapılır ve işletmenin ana faaliyetlerinin bulunduğu coğrafi bölge, fabrikanın üretim 

alanında yer almaktadır. Sanayi alanı belirlenmesinde genelde yeni bir bitkinin üretime 

alınması üretimde olan bir bitkinin geliştirilmesi ve değişen müşteri talepleri sebebiyle 
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ekonomik olarak getirisi azalan bir bitkinin değiştirilmesinden kaynaklanmış 

olabilmektedir. Yatırım yapılan maliyetlerin sanayi bölgelerine girmesi, sanayicilerin daha 

kolay ve ucuza kazandıkları tarım arazisine yönelten sanayileşme sonucudur. Araziden elde 

edilecek verim dikkate alınmadan rastgele belirlenen sanayi tesisleri yer seçim kurallarına 

aykırı bir yöntemdir. Endüstriyel tesislerin yaklaşık % 60’nın hala yerleşim alanlarında 

bulunmasına ve dolayısıyla planlanmamış endüstriyelleşmenin yarattığı çok büyük çevre 

kirliliği ve çevresel sorunların ön plana çıkmasına neden olmaktadır. 

Turizm; verimli tarım arazilerinin amacı dışında kullanılmasının sebeplerinden biri de 

yatırıma yönelik turizm amaçlı tesislerdir. Bu tesislerin yoğun bulunduğu sahil şeridinde 

turist olarak gelen vatandaşların taleplerini azaltmak için kurulan turizm tesisleri verimli 

tarım arazilerini yok olmasına neden olmakla birlikte sahil kısmında yaşayan nüfusu 

tarımdan uzaklaştırmaktadır. Böylece verimli arazi varlığının kıyı şeridinde tahrip 

edilmesine yol açmakta ve gıda üretiminde kayba neden olmaktadır. 

Kamu yatırımları ve tarım arazilerinin başka kullanımı; tarımsal nitelikli arazilerin 

azalmasına sebep olan diğer bir faktör, karayolları, demiryolları, hava limanları, barajlar, 

kanallar ve boru hattı gibi kamusal amaçlı yapılan tesis ve yatırımlardır.  Bu nedenle tarım 

arazilerinin varlığını göz önünde bulundurmadan yapılan yatırımlar ve projeler tarımsal 

verimi düşürmektedir. Özellikle ulaşım kolaylığı sebebiyle otoyol güzergâhları, endüstriyel 

ve konut yapımını çekmektedir ve bu sebeple, karayolunun kapladığı tarım arazilerinin yanı 

sıra karayolu güzergâhlarında büyük ölçekli arazi kaybına neden olmaktadır. 
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3. TARIMSAL NİTELİKLİ ARAZİLERİN KORUNMASINA VE KULLANIMINA    

YÖNELİK KAMU POLİTİKASI VE YASAL DÜZENLEMELER 

3.1 Kamusal Politikalar ve Yasa Değişikliklerinin Değerlendirilmesi 

Türkiye’deki arazi politikasının genel çerçevesi 1982 Anayasası ile çerçevesi çizilmiştir6. 

1982 Anayasasının 35. maddesinde arazinin mülkiyetinin kapsamı tanımlanmış ve mülkiyet 

hakkının toplum yararına aykırı kullanılmaması gerektiği hüküm altına alınmıştır. 

Anayasa’nın 44. maddesine göre Devletin; “arazinin verimli çalışmasını korumak, 

iyileştirmek, erozyonunu önlemek ve arazisiz tarımla uğraşan köylüler için arazi sağlamak 

için gerekli önlemleri almakla yükümlü” olduğu açıkça ifade edilmiştir.  

Türkiye’deki tarım alanlarının korunması ve verimli kullanımı, tarihsel süreç dikkate 

alındığında Onuncu Kalkınma Planından (2014-2018), Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planına 

(1963-1967) kadar inmektedir. Bu dönemlerde yapılan değişiklikler bütün plan dönemleri 

dikkate alınarak değerlendirilmiştir.  

1963-1967 dönemini kapsayan Birinci Beş Yıllık Kalkınma Planına bakıldığında; tarımsal 

arazilerinin rüzgâr erozyonundan daha az etkilenmesine yönelik çalışmaların yapıldığı 

ekilebilir arazilerin verimini daha da arttırıcı önlemlerinin alınmasını belirtilmiştir. İkinci 

Beş Yıllık Kalkınma Planı (1968-1972)’na bakıldığında tarımsal üretim ile insan arasındaki 

ilişkinin iyileştirilmesine yönelik kadastro ve tapulama çalışmaları yapılarak mülkiyet 

hakkı verilmesi ve ayrıca mülkiyete konu tarımsal arazilerin verimini arttırıcı geliştirici 

üretimin çeşitliliğini ve kalitesini arttırıcı politikalar izlendiği görülmektedir. 

1973-1977 dönemini Üçüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda; 1950 yılından sonra tarım 

arazisinde ekilebilir arazinin daralması sonucunda yeterli tarım arazisi olmayan üreticilerin 

sayısındaki yükseliş, mekanizasyonun yoğun kullanımın sınırlandırılması için başlatılması 

                                                 
6  TC Resmi Gazete, Tarih: 20.10.1982, Sayı: 17844.  
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tarımda emek ve tarım dışı faaliyetlerin yeniden canlandırılması, kırsal kesimden şehre hızlı 

bir göçün başladığı ifade edilmiştir. 

Dördüncü Beş Yıllık Kalkınma Planı (1979-1983)’na bakıldığında; araziden alınan ürünleri 

ve verimi arttırıcı politikanın yanı sıra ekilebilir arazi varlığı ve erozyon önleme 

yatırımlarına öncelik verileceği vurgulanmıştır. 1985-1989 yıllarını kapsayan Beşinci Yıllık 

Kalkınma Planı’na bakıldığında tarım arazilerini geliştirmek için kentleşmeye 

sanayileşmeye ve turizm amaçlı yapılara ağırlık verilmiş, tarla dışındaki alanların sınırları 

ve işlev dağılımları ilgili kamu kurumları tarafından belirlenecektir il ölçeğinde 

belirleneceği ve ilan edileceği vurgulanmıştır. 

Altıncı Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda (1990-1994) ilk defa, arazi araştırması ve harita 

çalışmasının, arazinin olanaklarına göre planlı ve dengeli bir kullanım sağlamak için ulusal 

bir program kapsamında ele alınması gerektiğini vurgulamıştır. Çeşitlilik içeren tarım 

arazilerinden en yüksek verimi sağlayıcı yöntemler geliştirilmiştir. Yedinci Beş Yıllık 

Kalkınma Planı (1996-2000)’na bakıldığında tarımsal amacı dışında kullanılan tarım 

arazilerini diğer kurum ve kuruluşların uygulama talimatları dikkate alınarak yanlış 

kullanılan tarım arazilerini yaptırım uygulatarak ve koordinat sağlayarak amacına yönelik 

uygulaması sağlanmıştır. 

Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı (2001-2005)’na bakıldığında erozyonun neden olduğu 

taşınma, kirlilik gibi arazi koruma, sınıflandırma, sektörel ve sektörler arası kullanım ve 

üretim planlamasındaki tüm aksamaları giderecek çerçeve, arazi kullanımına yönelik arazi 

kullanım kanunun çıkarılmasına yönelik politika izlenmiştir ve çıkarılmıştır. Dokuzuncu 

Beş Yıllık Kalkınma Planı (2007-2013)’na bakıldığında son on yılda tarım dışı kalan 

yüksek verimli tarıma dayalı arazileri toplamının 1,26 milyon hektara ulaştığına dikkat 

çekilerek 2005 yılında çıkarılan 5403 sayılı Arazi Kullanımı Kanunu ile arazi kaynaklarının 

etkin kullanımı konusunda önemli bir gelişme sağlandığı belirtilmiştir. 

Onuncu Beş Yıllık Kalkınma Planı (2014-2018)’na nüfus artışı, hızlı şehirleşme ve iklim 

değişikliğinin yağış rejiminde ortaya çıkardığı istikrarsızlık nedeni ile güvenilir su 
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kaynaklarına erişim ve tarıma elverişli alanların korunması daha fazla önem kazandığı, 

ekilebilir arazilerin giderek azalması, gıda güvenliği konusunda kritik riskler barındırıldığı, 

dünyada tarım arazileri ve su kaynakları ile ilgili olarak oluşan kısıtlar ve artan talep 

baskısı, küresel ve bölgesel düzeyde yeni politika ve önlemler geliştirilmesini gerektirdiği, 

ormansızlaşma ve ormanların bozulması konusu ise dünya için giderek artan bir tehdit 

oluşturduğu, tarımsal üretim maliyetlerinin düşürülmesi ve verimliliğin artırılması 

durumunda ülkemizde dünya fiyatlarının üzerinde seyreden gıda fiyatları düşebileceği ve 

bu durum yerli fiyatların dünyada artan gıda fiyatlarına yaklaşması yoluyla ülkemiz 

açısından bir fırsat oluşturabileceği ve diğer yandan artan nüfusu ve gelirinin yanı sıra 

kültürel yakınlığı ile da önemli bir potansiyel taşıyan Ortadoğu, Kuzey Afrika ve Yakın 

Doğu’nun Türkiye için gıda ürünlerinde daha büyük bir dış pazar haline geldiği beklendiği 

ifade edilmiştir (Anonim 2013). 

Türkiye’de verimli tarım arazilerinin korunması ve tarım dışına çıkarılmaması hususu 

Kalkınma Planlarının yanı sıra, yıllık programlarda da politika tedbiri olarak yer almıştır. 

Örneğin, 2006 Yılı Programında tarım arazilerinin tarım dışı amaçlara tahsisi kısıtlanacağı 

ve 2007 Yılı Programında ise, tarım arazilerinin tarım dışı amaçlara tahsisinin engellenmesi 

hususundaki aksaklıklar belirlenecek ve ortadan kaldırılacağı ifade edilmiştir. 2008 Yılı 

Programında tarım arazilerinin tarım dışı amaçlara tahsisinin kısıtlanması hususundaki 

aksaklıklar belirlenerek raporlanacağı şeklindeki tedbirlere yer verilmiştir. 

Araziyi bir tek taşınmaz olduğunu düşünmek, araziyle ve onu işleten maliki göz ardı ederek 

araziden verim beklemek yanlış bir düşüncedir. Araziyi nasıl işletebileceğini bilmeyen 

arazi maliklerine yönelik arazi kullanımına yönelik kanuna ihtiyaç duyulmuştur. Bu 

nedenle arazi hukuku, bir ülkede arazi üzerindeki mülkiyet sistemini özellikle arazi 

paylaşımı ve miras yoluyla geçiş biçimlerini düzenleyen kuralların tümü olarak ele 

alınmaktadır. Türkiye’de tarım arazileri ve arazileri konusundaki yasal düzenlemeler, 5403 

sayılı Arazi Kullanımı Kanunu öncesi süreç ve 5403 sayılı Arazi Kullanımı Kanunu sonrası 

süreç olmak üzere iki dönem halinde değerlendirilmiştir. 
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Türkiye’de tarımsal nitelikteki arazilerin, tarımsal amacı dışında kullanılmasını önlemeye 

yönelik ilk yasal düzenleme, 11 Mart 1989 tarihinde yürürlüğe giren Tarım Alanlarının 

Tarım Dışı Gaye İle Kullanılmasına Dair Yönetmelik olmuştur7. Yönetmelik’in adı ilk 

bakışta hedefle çelişkili ise de, Yönetmelik açısından, tarımsal nitelikteki arazileri gayesine 

yakışır bir şekilde işlemek en yüksek verim ve ürün sağlamak için amaçları dışında 

kullanımlarının vakıf olduğu durumlarda uygulanabilecek ilkeleri belirlemek 

amaçlanmaktadır. 

Tarım arazilerinin parçalanmasını önleyerek devamlılığının sağlamak ve tarım 

arazilerinden yeterli gelir sağlayacak ekonomik büyüklükte olmasını sağlamak amacıyla 

tarımsal işletmelerin ekonomik bütünlüğünü korumak amaçlanmaktadır. Tarımsal 

İşletmelerin Tarımsal Varlıklarının Belirlenmesi Hakkında Yönetmelik, mutlak tarım 

arazisi, özel tarım arazisi, dikilen arazi, marjinal tarım arazisi gibi yeni arazi sınıflarının 

tanımları yapılmıştır. Aynı zamanda, yetkili bir tarımsal işletme tanımına da yer verilmiştir. 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı’nca uygulanmasına ilişkin usul ve esasları belirlemek 

amacıyla hazırlanan Yeterli Gelir Tarımsal İşletmelerin Miktarlarının Belirlenmesi 

Hakkında Tebliğ8 yayınlanmıştır. Tarımsal üretim yapılan arazilerin yaygın erozyon 

sonucunda daralması tarım dışı alanlara ayrılması miras nedeniyle çok parçalı bir hale 

gelmesinin yanında, yanlış ilaçlama, gübreleme ve sulama neticesinde tarımsal üretim 

yapılan topraklar hem nitelik hem nicelik olarak kayıplara uğramışlardır. Bütün bu 

olumsuzlukları bertaraf amacıyla 2005 yılında 5403 sayılı Arazi Kullanımı Kanunu 

yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.  

5403 Sayılı Kanun ile getirilen en önemli yeniliklerden biri, 12. maddeyi içeren tarımsal 

nitelikteki arazilerin amacı ve fonksiyonu dışında kullanımını önleyecek yöntemler 

içermektedir. Böylece, araziyi korumaya yönelik stratejiler geliştirildiğinde araziden elde 

edilecek verim giderek artacaktır. Bu yöntemlerin uygulanması için en az bir ziraat 

mühendisi yetkisinde hazırlanması ve en son valiliğin onayından geçmesi gerekmektedir. 

                                                 
7 TC Resmi Gazete, Tarih: 11.03.1989, Sayı: 20105. 
8 TC Resmi Gazete, Tarih: 30.06.2003, Sayı: 25154. 
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5403 Sayılı Kanunun 13. maddesi ile mutlak tarım arazisi, özel ürün arazisi ve sulu tarım 

arazileri, tarımsal üretim amacı dışında kullanılamayacağı hükmü getirilmiştir. Ancak, 

alternatif arazi bulunamaması durumunda ve Arazi Koruma Kurulu’nun uygun görmesi 

şartıyla aşağıda maddeler halinde yer alan bazı faaliyet konularında istisnalar sağlanmıştır. 

Bunlar; Savunmaya yönelik stratejik ihtiyaçlar, Doğal afet sonrası ortaya çıkan geçici 

yerleşim yeri ihtiyacı, Petrol ve doğal gaz arama ve işletme faaliyetleri, Enerji ve Tabii 

Kaynaklar Bakanlığı tarafından kamu yararı kararı alınmış madencilik faaliyetleri, 

Bakanlıklarca kamu yararı kararı alınmış plan ve yatırımlar, Kamu yararı gözetilerek yol 

altyapısı ve üstyapısı faaliyetlerinde bulunacak yatırımlar, 4628 sayılı Elektrik Piyasası 

Kanunu uyarınca yenilenebilir enerji kaynak alanlarını kullanımı ile ilgili yatırımlar, 

Jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımlarıdır. 

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, tarım dışı amaçlarla arazi kullanımı, bu faaliyet 

alanları için arazi koruma projelerine uygunluk için kayıt yaptırmasına izin vermiştir. Diğer 

taraftan, 2004 ve 2007 yıllarında ayrı ayrı çıkarılan Tarım Arazilerinin Korunması ve 

Kullanımı Yönetmeliklerin ‘de yer almayan tarımsal arazilerin tarım dışı kullanımı için 

bazı cezai yaptırımlar, ilk defa 5403 Sayılı Kanun ile birlikte düzenlenmiştir. 

3.2 Arazi Koruma Kurullarının Yapısı ve Uygulama Alanları 

Türkiye’de araziyi korumak için kurulan kurulun amacı Kanuna uygun şekilde tarımsal 

nitelikteki arazilerin işletilmesini sağlamaktır. Yönetim kurulu başkanlarının belirlediği 

gündemi kurul üyelerinin önerileri üzerine tartışmak için her ayın ilk haftası toplanmıştır. 

Üyeler, toplantılardan birinin talep ettiği ve başkanın olağan toplantılardan başka uygun 

bulduğu durumlarda da toplanır. Katılamayan üyelerin dışında yönetim kurulu üyesi 

kuruluş veya sivil toplum kuruluşu tarafından bildirilen yedek üye katılabilmektedir. 

Sebepsiz olarak üç toplantıya katılmayan kurum, kuruluş ya da sivil toplum örgütünün bir 

temsilcisi Vali tarafından uyarılır ve üyeyi değiştirmesini isteyebilir. Kurulda alınan 

kararların uygulanması için 3\5 çoğunluk aranmaktadır. Alınmış olan kararlar kalıcı 

kararlar kitabında işlenir ve aylık faaliyetler istatistikî bilgi için Tarım ve Köy İşleri 
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Bakanlığı’na gönderilmektedir. Alınmış olan kararlar Valilikçe kamuoyuna 

duyurulmaktadır. 

Araziyi koruma kurulunun temel faaliyetleri şunlardır; Araziyi kullanan tüm faaliyetlerin, 

arazinin geliştirilmesi ve korunması, verimli kullanımı için incelenmekte, 

değerlendirilmekte ve izlenmekte olumsuz sonuçların tespit edilmesi için arazi koruma ile 

ilgili problemleri çözmek için önlemlerin alınmasını sağlamak için bir görüş belirlemek ve 

bunların geliştirilmesine yönelik uygulama birliği sağlamak, arazi kullanımı için gerekli 

tüm girişimlere yön vermek için yerelde yapılan plan ve projelerin uygulanmasının takip 

etmek ve ulusal ölçekte tarımsal araziyi korumak için alınan önlemlerin uygulanması 

sürecinin izlenmesi ve değerlendirilmesi ve analitik önerilerin geliştirilmesi, hazırlanacak 

arazi koruma ve arazi kullanım planları doğrultusunda ulusal ölçekli yıllık çalışma 

programlarının görüşlerinin oluşturulması ve uygulanmasının takip edilmesi asıl görevleri 

olmakla birlikte uygulamada aşağıdaki sorunlar dikkat çekmektedir. 

Arazi toplulaştırmasının yasal yapılanmasında asıl olarak konsolidasyon ile ilgili karar 

verme yöntemi, uygulama süreci ile ilgili kurallar ve konsolidasyona ilişkin sonuçların 

korunması için sınırlamalar dahil edilmelidir. Arazi toplulaştırmasının önemi arazinin 

biçimsel düzensizliğinin yarattığı düşük verimlilik ve yüksek maliyetlerin önüne 

geçebilmenin toplulaştırma ile yapılabilmesinden dolayıdır. Bu nedenle toplulaştırmanın 

başlangıcında yasal yapılanma temelde tarımsal işletmenin arazi varlığının yeniden 

biçimlenmesi ve mülkiyet haklarının alanda düzenlenmesi kurallarından oluşmuş 

olmaktadır. Toplulaştırmanın asıl uygulanma amacının belirlenmesi önemli olmaktadır. 

Toplulaştırmanın hangi alanlarda uygulanacağı, hedefi ve bu süreç sonunda varılmak 

istenilen sonuç yasanın toplulaştırmaya neden gerek duyduğunu ve hangi olumsuz koşulları 

ortadan kaldırmaya ilişkin kurallar getirmiş olduğu belirtmiş olmaktadır. 

Arazi toplulaştırması mülkiyet hakkına kamunun istemi olması sebebiyle hukuk kuralları 

çerçevesinde gerçekleşebilmesi için toplulaştırma yönteminin yasa da yer alması zorunlu 

olarak gerekli olmaktadır. Bu aşamada zorunlu veya istemli toplulaştırmanın yapılmasına 

karar verilir. Toplulaştırmanın isteğe bağlı şeklinde yapılması, ilgililer arasındaki bir 
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anlaşmadan alan ancak belirli sayıdaki ilgililerce istenilmesi durumunda toplulaştırmanın 

yapılabilmesine onay veren bir yöntem olmaktadır.  

Toplulaştırma ilan edilen bölgesi içerisinde kişisel mülkiyete ve kamusal mülkiyete tabi 

bölgelerin hak ve konumlarının belirlenmesi ve sınıflandırılması mevzuatta ayrıntılı olarak 

ele alınmalıdır. Toplulaştırma masraflarına arazi maliklerinin ne oranda katılacağı 

toplulaştırma konsolidasyon hizmetlerinin kabulü ve sürecin her aşamasında aktif katılım 

olması açısından önemlidir. Toplulaştırma masraflarının kanunla düzenlenmesi ve arazi 

sahiplerine bunun hakkında bilgi verilmesi önemlidir. Arazi mülkiyetinin korunmasıyla 

ilgili sınırlamalar, konsolidasyon projesinin planlanması ve uygulanması için uygulanır bu 

tasarrufların projeyi engellememesi için getirilmektedir. 

Tarım arazilerinin düzenlendiği yerlerde, işletmeye erişim yolları veya arazilerin sulama 

altyapısı ve diğer ortak alanların karşılanması ve toplulaştırmada kesinti oranının 

belirlenmesi gereklidir. Asıl olarak, bu alanlar öncelikle kamu mülkiyetinde olmasa da 

mülk sahipleri tarafından karşılanacak kurallara bağlanmış olmaktadır. Toplulaştırılacak 

saha zaman alan ve korunması gereken pahalı kamuya yapılan bir yatırımdır. Bu sebeple, 

arazinin parçalanmasını önlemek için gerekli kurallar, konsolidasyona neden olan 

nedenlerin yeniden ortaya çıkmasını önlemek için alınmalıdır. 

Toplulaştırma aşaması, kırsal alana hizmet eden kuruluşlar arasında koordinasyon gerektirir 

ve genel uygulama projesi organizasyonu bu koordinasyonda yetkili kurum olarak 

tanımlanmıştır. Toplulaştırma çalışmalarının planlanan zamanda tamamlanmasını ve 

başarılı olmasını sağlamak için kuruluşlar arasında büyük bir oranda etkisi vardır. Kırsal 

alanda yaşamı sürdüren tarıma dayalı yaşam alanının yanı sıra arazilerin diğer kullanımları 

planlanması, özellikle tarımsal sürdürülebilirlik açısından giderek önem kazanmıştır. 

Köylerin yenilenmesi, kültürel ve tarihi varlıkların korunması, nüfus artışının gereksinim 

duyacağı köy yerleşim yerlerinin toplulaştırma kapsamında düzenlenmesine ilişkin kurallar 

bu kapsamda değerlendirilmiştir. Çevrenin, doğal yaşam alanlarının ve doğal peyzajın 

korunmasına ilişkin kuralların toplulaştırmanın projelendirme sürecini belirlemiş olmasıdır. 
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Bu yaklaşım, ekolojik, ekonomik ve estetik unsurların etkileşimlerini göz önünde 

bulundurur ve doğal ve peyzaj varlıkları birincil öncelik alarak toplama rehberlik etme 

gücüne sahip olmaktadır. Tarım dışı ihtiyaçlara duyulan kırsal talebin giderek artması, 

tarım arazilerinin konut yapımı, sanayi ve turizm yatırımları için tarımsal işlevleri ile 

ilgilenen bir planlama gerekliliği vardır. 

Arazi toplulaştırması ile diğer kamu yatırımları için gerekli araziyi kamulaştırmalara gerek 

kalmadan sağlama olanağı yaratmış olmaktadır. Karayolları, demiryolları, havaalanlarının 

alan gereksinimleri toplulaştırma ile birlikte planlanarak düşük kamu maliyeti ile 

gerçekleştirilmiş olacaktır. Bu tür yatırımların araziyi kullanma üzerindeki olumsuz etkileri, 

en çok indirgenmemiş olsalar bile konsolidasyon için en uygun araçtır.   

3.3 Türkiye’de Arazi Toplulaştırması ve Kırsal Alanın Planlanması 

Planlanan fiziksel iyileştirmeden işletme büyüklüklerinin artırılması ve kırsal yaşamın 

planlanmasına kadar geniş bir perspektif içeren toplulaştırma, mülk arazileri işleyen tarım 

işletmelerinin arazi varlığının yapısının yeniden düzenlenmesi kapsamında yapılan bir 

müdahale olarak görülebilir. 5403 Sayılı Kanun; tarım arazilerinin kullanım yasası olarak 

görülmekte olup, arazi koruma ile ilgili ilk düzenleme olarak tarımsal işletmelerin 

parçalanmasını önleyici kuralları getirmiş ve bu yolla miras kuralları genişletilerek yeniden 

düzenlenmiştir. 2014 yılında 6537 Sayılı Kanun yürürlüğe girmiş olup, amacı; “araziyi 

koruma ve geliştirme, tarım arazilerini sınıflandırmak, asgari parsel boyutlarını belirlemek 

ve yeterli gelir sahibi işletmelerin kapsamı ve bölümünü belirlemek” ve “gelir elde etmek” 

için gerekli ilkeleri ve usulleri belirlemek gibi oldukça geniş biçimde tanımlanmıştır. Bu 

alanların çevresel öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak arazi kullanımını 

planlamış bulunmaktadır. 5403 Sayılı Kanun toplulaştırmanın genel kurallarını ve yasa 

gereğince aslında yasanın yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir yıl içinde çıkarılması 

gereken Arazilerin Korunması, Kullanılması ve Arazi Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük9 

toplulaştırmanın uygulama süreci kurallarını düzenlemiştir. Kanun, doğal ve yapay etkileri 

                                                 
9 TC Resmi Gazete, Tarih:  29.06.2009 Sayı: 15154. 
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olan arazinin bozulmasını ve arazinin tahrip edilmesini önlemeyi ve birden fazla araziyi bir 

araya toplayarak doğal özelliklerini, arazinin kullanım bütünlüğünü ve mülkiyet haklarını 

göz önünde bulundurarak bölünmüş halde ekonomik ekolojik ve sosyal işlevlerin yeni 

parseller oluşturmayı amaçlamaktadır. Arazilerin doğal ve yapay sebeplerle özelliklerini 

kaybetmesini önlemek ve arazilerin özellikleri ve arazinin alanı değerlendirilerek kullanım 

biçimlerinin tespit edilmesi için kullanım planlanmasının yapılması da toplulaştırmanın 

tanımına alınmıştır.  

Toplulaştırma sonuçlarının korunması amacıyla parçalanmayı önlemek toplulaştırmayı 

gerektiren nedenlerin zaman içerisinde yeniden ortaya çıkmasını engellemek amacıyla 

kapsamın içinde yer almıştır. Yasa gereğince çıkarılan tüzüğün toplulaştırma tanımında 

araziye ait gelişim hizmetleri yer almıştır. Kırsal alan düzenlemesini ve arazi 

toplulaştırmasını ayrı başlıklar ve konular olarak ele almaktadır. Tüzüğün toplulaştırmaya 

ilişkin kapsamı tarım alanında sürdürülebilir faaliyetler inşa etmek ve tarımsal nitelikteki 

arazilerinin uygun kullanımını sağlamak amacı ile parsel büyüklüklerinin maksimum 

ölçülerde oluşması için mevcut parsel dokusunun parseller arası ulaşım, modern sulama ve 

tarımsal mekanizasyon tekniklerinin gereksinimlerine göre yeniden düzenlenmesi ve 

gerekli olması durumunda arazi içi geliştirme hizmetlerinin yapılmasından oluşmuş 

olmaktadır. Tüzüğün toplulaştırmaya bakışı tarımsal işletmelerin altyapısının iyileştirilmesi 

ile sınırlıdır. Toplulaştırmanın yöntemi bulunmamaktadır. Bakanlar Kurulu’nca karar 

verilmesi toplulaştırmanın yapılabilmesi için yeterli olmaktadır. Bakanlar Kurulu’nun bu 

kararı toplulaştırma yönünden kamu yararı kararı sayılmış olmaktadır. Kamu yararı kararı 

özel toplulaştırmanın yöntemi olarak zorunlu toplulaştırma kararında tüm arazi maliklerinin 

ve istemli toplulaştırmaya onay vermeyen arazi sahiplerinin mülkiyet haklarına kamusal 

müdahale yapılabilmesine olanak sağlamaktadır. 

Toplulaştırma uygulamalarında, asgari büyüklükteki araziyi tahsis edilen yerler ve bu 

parseller ile birlikte asgari boyuttaki yeni parseller oluşturulmuştur, kamulaştırmaya tabi 

tutulan arazi sahiplerine öncelik vererek onları satın almazlarsa, yeterli tarım arazisine 

sahip olmayan çiftçiler adil fiyata satışı yapabilecektir. Bu maliyet, aslında arazinin verimi 
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veya gelir değeri ile belirlenir, bu sebeple arazisiz ya da mülkiyet büyüklüğünün 

arttırılmasına katkıda bulunmak için onu düzenlemek gereklidir. Toplulaştırma alanında 

arazinin toplam yüzölçümü alanında yarısından fazlasına malik olan kimsenin onayı 

üzerine Tarım Bakanlığı’nın ya da kurulun isteği üzerine kamunun yararı açısından zorunlu 

olarak yapılmış olacaktır. İstemli toplulaştırmaya öncelik verilmesi kuşkusuz arazi 

sahiplerin konsolidasyon için onaylarının proje uygulamasını kolaylaştırmak ve başarılı bir 

sonuç elde etmek için kuşkusuz uygundur. 

Kanun özel toplulaştırmayı benimseyerek köy tüzel kişiliği, belediyeler, kooperatifler, 

birlikler gibi tüzel kişilikler veya kamu kuruluşlarının hizmet konuları ile ilgili özel arazi 

toplulaştırması veya tarla içi geliştirme hizmetini Tarım Bakanlığı’nın denetiminde 

yapabileceklerini de kurala bağlanmış olmaktadır. Özel toplulaştırma yapan kurum veya 

kuruluşlar kamu yatırımları için ihtiyaç duyulan alanı toplulaştırma yoluyla 

karşılayabilecektir. Bu yatırımlar için ortak kullanım alanı kesinti payı ile karşılanamayan 

alan öncelikle hazine arazilerinden daha sonra bu yatırımların yapılacağı alana bağlı 

kalınmaksızın gerçek ve tüzel kişilerinden anlaşma yoluyla elde edilecektir.   

Toplulaştırma alanlarında, gölet, baraj, yol, sulama ve tahliye kanalları, elektrik iletim 

tesisleri ve diğer tesislerin sadece toplulaştırma proje alanına hizmet eden diğer tesislerin 

gerekli alan öncelikle en fazla yüzde on oranında ortak katılım payından karşılanmış 

olacaktır. Kamuya ait karayolları, demiryolları, havaalanları, elektrik iletim tesisleri, 

barajlar, göletler ve buna benzer kamu yatırımları için gerekli olan alan varsa ortak katılım 

payı için kesilen miktardan bedeli ödenerek alınacağı kurala bağlanmış olmaktadır. Bu 

yatırımların proje alanına hizmet eden ayrıntılar için düşülebilmesi durumunda bir 

değişiklik yapılırsa özellikle de büyük altyapı projelerinin toplulaştırma yoluyla 

gerçekleştirilmesini sağlayarak kamu maliyetlerinde önemli bir tasarruf sağlanabilir. 

Toplulaştırmanın bitinceye kadar bu alanlardaki konsolidasyona tabi arazinin mülkiyetinin 

ve mülkiyetinin devri, temliki, ipotek ve devri, projeyi uygulayan projenin iznine tabidir. 

Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı geciktirmemek için üç yılı geçmemek üzere 

yapılacak bitkisel üretimin tür ve çeşidi kapsayacağı alan çiftçilerin de görüşü alınarak 
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proje birimince kararlaştırılmaktadır. Tarım arazilerinin mevzuatla parçalanmasını 

engelleyen yasalar tarımsal işletmelerin miras ve diğer nedenlerle bölünmesi konusunda 

daha düşük limitlere sahiptir. Bu kurallar ülke genelinde geçerlidir ve toplulaştırma alanları 

için de geçerlidir. Bakanlar Kurulunun toplulaştırma kararı alıp ve ilan edilmesi ile 

uygulama süreci başlamış olmaktadır. Proje kapsamında yapılacak olan işin temelini 

oluşturmak için topografya, sabit tesisler vb. ayrıntıları gösteren mülkiyet haritalarının 

hazırlanmasının uygulanmasının ilk aşamasıdır. Mülkiyet listesi ve derecelendirme 

haritasının ilanı ve itirazlar ve karar verilmesi süresine ilişkin kurallar tüzükte yer almış 

olmaktadır. Bu süreç sonunda da derecelendirme kesinleşmektedir. 

Dikili tarım arazileri ile seraların olduğu alanlar ihtiyaç olduğunda kendi içinde 

toplulaştırmaya konu olmaktadır. Bu yerlerde parsel büyüklükleri yörenin ihtiyaçlarına göre 

belirlenecektir. Uygulama alanında bulunan meyve ağaçları, meyvesiz ağaçlar ile geniş çalı 

topluluğu ve diğer doğal varlıkların proje ile korunması ve iyileştirilmesi esas olmaktadır. 

Erozyon tehlikesi bulunan alanlarda bitki örtüsünün korunması ve geliştirilmesi için doğal 

dengeyi korumak amacıyla proje idaresi tarafından gerekli önlemler alınacaktır. Çayır ve 

meralar, toplulaştırma kapsamına alınarak olanaklar ölçüsünde sulama, tahliye ve yol 

sisteminden yararlanmış olunacaktır. 

Arazi gelişimi için tüm altyapı hizmetlerinin ve yerleşim birimlerine ait kadastro sınırların 

toplulaştırma amacına uygun şekilde planlanması ve uygulanması yasanın kırsal alan 

düzenlemesine ilişkin kuralıdır. Bakanlar Kurulu tarafından ilan edilen proje alanlarında 

gerçek ve tüzel kişiler ile kamuya ait tarım arazilerinin toplulaştırılması, gerektiğinde 

genişletilmesi, arazilerin etkin bir biçimde işletilmesi kaliteli üretimin artırılmasına olanak 

sağlanmış olan önlemlerin alınması, arazilerin verimli bir biçimde işlenmesini sağlamak 

için yol, sulama ve drenaj şebekelerinin kurulması, erozyon önleyici tesisler ve yan dere 

yatağı ıslahının yapılması, arazi yeteneği ve özelliklerine göre çayır, mera dahil tüm bitkisel 

üretim alanları ile yerleşim ve sanayi yerlerinin belirlenmesi, mevcut mera alanlarının 4342 

sayılı Mera Kanunu10 gereğince düzenlenmesi, çevrenin ve doğanın korunması ve 

                                                 
10 TC Resmi Gazete, Tarih:  28.02.1998, Sayı: 23272. 
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iyileştirilmesi, yerleşim alanları ve sosyal ve kültürel kamu tesisleri ile proje alanındaki 

ortak yatırımların kapsadığı alanlar için alan ihtiyaçlarının karşılanması ve arazi yerleşim 

yerlerinin düzenli oluşturulmasını kapsamış bulunmaktadır. Tarım arazilerinin 

kullanımında sürdürülebilir bir gelişme sağlanması kurumsal işlevinin belirlenmesi ve 

uygulama sürecinin planlanması ve politikası ile sağlanacaktır.  
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4. 5403 SAYILI TOPRAK KORUMA VE ARAZİ KULLANIM KANUNU İLE BU 

KANUNDA 6537 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ  

4.1 Bölünme Yasağı Bakımından Getirilen Değişiklikler 

Arazi varlığının çok parçalanmış olmasının neden olduğu sorunları asgari düzeye 

çekebilmek için tarım arazilerinin yüzölçümünün belirli büyüklüğün altına düşmesini 

önlemeye yönelik olarak 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanun ile yeni 

ilke ve yaklaşımların getirilmesi zorunlu olmuştur. Bu nedenle 5403 Sayılı Kanunda 6537 

Sayılı Kanun ile yapılan değişiklik ile en küçük tarım arazisini belirtmek için “yeterli gelirli 

tarımsal parsel büyüklüğü” kavramı getirilmiştir. 5403 Sayılı Kanunun 8/A maddesinde 

tarım arazilerinin bölümlere ayrılmasına, tarım arazilerinin bölünememesine ve paydaş 

sayısının tarım arazisinin büyüklüğüne göre artırılamayacağı kararı verilmiştir. Tarım 

arazisi bakanlıkça ilgili tapu müdürlüğüne beyanlar hanesine şerh bildirileceği 

öngörülmüştür. “Beyanlar hanesine şerh” konulacağından söz edilmektedir. 

6537 Sayılı Kanun ile getirilen en önemli yenilik arazide ekonomik bütünlük terimidir. 

6537 Sayılı Kanun ile 5403 sayılı Arazi Kullanımı Kanununa eklenen 8/A maddesinde 

yeterli tarımsal alan büyüklüğünün hesaplanmasında tarım arazilerinin aynı kişiye ait 

olduğu ve bakanlık arasında ekonomik bütünlüğe sahip olduğu kısımlar bakanlığın izniyle 

satılabilir. Böylece ekonomik bütünlük kavramının ne derecede önemli olduğu 

vurgulanmaktadır. Tarım Arazilerin Mülkiyetinin Devrine İlişkin Yönetmelik’in11 

(TAMDİY)’in “tanımlar” başlıklı dördüncü maddesi uyarınca ekonomik bütünlük, 

mülkiyeti aynı şahsa ait birden fazla tarım arazilerinin tarımsal üretim faaliyetine ekonomik 

bir değer katacak şekilde birbirine bağlı olmasıdır. Aynı kişiye ait tarım arazileri arasında 

böyle bir bütünlük olup olmadığı yönetmeliğin yedinci maddesindeki kriterlere göre il veya 

ilçe tarım müdürlüğü tarafından belirlenir.  

                                                 
11 TC Resmi Gazete, Tarih:31.12.2014 Sayı: 29222. 
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4.2 Tarımsal Arazi Mülkiyetinin Mirasa Konu Olması, Devir Zorunluluğunun 

Getirilmesi ve Kanuni Önalım Hakkı 

Mirasçının arazi mülkiyetini devralma yükümlülüğü 6537 Sayılı Kanun ile yapılan en 

önemli değişiklik olarak görülmektedir. Zira 5403 Sayılı Kanuna eklenen 8/B hükümleri ile 

birden fazla mirasçının varlığı durumunda, mirasçılar tarım arazisinin mülkiyetini tek bir 

gerçek kişiye, tüzel kişiliğe ya da herhangi bir tüzel kişilik olmaksızın bir ortaklığa 

devretmekle yükümlüdürler ve böylece tarımsal mülkiyet haklarına önemli sayılacak 

derecede bulunulmuş olmaktadır. 5403 Sayılı Kanunun 8/B ile 8/H hükümleri 

incelendiğinde, mirasa konu tarım arazi mülkiyetinin devrinin esasen iki yolla 

gerçekleşebileceğini belirlemek mümkündür. Birinci olarak tarım arazisi taşınmazların 

mirasçılar arasında anlaşmaya bağlı olarak devri, ikinci ihtimal ise mahkeme kararıdır. 

5403 Sayılı Kanunun 8/C maddesinin birinci fıkrası uyarınca mirasçılar, aralarında 

anlaşmaya giderek tarımsal amaçlı taşınmazların mülkiyetinin paydaşlardan birine veya 

yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin karşılanması şartıyla paydaşların birkaçına 

devrini kararlaştırabilirler. Bunun yanı sıra mirasçılar, taşınmazın mülkiyetinin kuracakları 

bir aile malları ortaklığına (TMK 373. md) ya da tamamının miras payları oranında ortağı 

oldukları bir limitet şirkete (TTK 573. md) veya üçüncü kişilere devrini de kararlaştırmış 

olabilirler. Kanun üçüncü kişilere devir imkânını kabul ettiğine göre, taşınmazın, 

mirasçılardan hiçbirinin ya da bazılarının ortak olmadığı bir aile malları ortaklığı veya 

limitet şirkete devrine de bir engel olmasa gerektir (Başpınar 2014). 

Mirasçılar aralarında anlaşma sağlanması durumunda, 5403 Sayılı Kanunda herhangi bir 

hüküm bulunmamaktadır. Tarım arazinin mülkiyeti bir ya da daha malike ait olabilmekte, 

miras sözleşmesi ise Türk Medeni Kanunu12 (TMK 676. md.) hükümlerine yazılı olarak 

yapılabilmektedir. 5403 Sayılı Kanunun 8/C uyarınca kurulacak aile malları ortaklığı 

sözleşmesinin ise resmî şekilde yapılması gerekmektedir (TMK. 374 md). Tarımsal amaçlı 

taşınmazların önceden mevcut bir aile malları ortaklığına, limitet şirkete veya diğer üçüncü 

                                                 
12  TC Resmi Gazete, Tarih: 8.12.2001, Sayı: 24607. 
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kişilere devrine ilişkin sözleşmeler ise genel hükümler çerçevesinde resmî şekle tâbi 

olmaktadırlar (TMK 706. md.). 

Tarımsal amaçlı arazi mülkiyeti, 5403 Sayılı Kanunun 8/C maddesinde belirtilen kişi veya 

ortaklıklardan birinin transfer edilmesinden itibaren bir yıl içinde gerçekleştirilmelidir. 

Devrin bir yıl içinde gerçekleştirilememesi hâlinde mirasçılardan her biri ya da bakanlık 

taşınmazın mülkiyetinin ehil mirasçıya, ehil mirasçı olmaması durumunda en fazla teklifi 

veren istekli mirasçıya, bunun da bulunmaması hâlinde üçüncü kişilere devri için izinli sulh 

hukuk mahkemesinde dava açılabilmektedir. Bu durumda hâkim, aşağıda incelenen 

hükümler uyarınca mülkün mülkiyet hakkına sahip olduğu mirasçı için altı ay kadar süre 

vererek diğer mirasçıların miras paylarının değerini mahkeme hesaplamaktadır. Mirasçının 

talebi için ilave altı aylık bir süre verilebilir. Bu süreler içinde bedeli hâkim tespit ettikten 

sonra tarımsal arazinin mülkiyetinin söz konusu mirasçıya devrine karar vermiş olur. 

Bedelin hesap edilememesi ve devir hususunda istekli başka mirasçı bulunmaması 

durumunda hâkim, tarımsal arazinin açık artırmayla satılmasına karar verebilir.  

5403 Sayılı Kanunun 8/C maddesinin ikinci fıkrası uyarınca, mirasçılardan biri söz konusu 

tarımsal arazilerin devrinin bir yıl içerisinde gerçekleşmediği gerekçesi ile yokluğunda 

murisin mirasçısı olan mirasçı arasından en yüksek fiyata sahip olan mirasçıları arasında en 

yüksek fiyatı veren tarımsal mülkiyete hak kazanır ve yasal bir mirasçı değilse, birden fazla 

yasal mirasçının varlığı durumunda karar verir.  

Tarımsal amaçlı arazi mülkiyetinin devrinde ehil mirasçıya öncelik tanınması sureti ile 

Medenî Kanunun mirasın paylaşımı açısından benimsediği prensiplerden biri olan 

“mirasçıların eşitliği” (TMK 649. md.) ilkesine istisna getirilmiş olmaktadır. Bunun 

neticesi olarak hâkim öncelikle davacı mirasçının “ehil mirasçı” olup olmadığını tespit 

etmiş olmalıdır. 

5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu’nda ehil mirasçı kavramı 

tanımlanmamış ve ölçütleri de sayılmamıştır. 5403 Sayılı Kanunu değiştiren 6537 Sayılı 

Kanuna göre yasal mirasçı, araziyi bilinçli olarak en iyi ve en etkili şekilde yetiştirip 
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kullanabilen kişidir. Yasal mirasçılar (TMK 495. md.) ehil mirasçı olabileceği gibi, atanmış 

mirasçıların (TMK 516. md) da ehil mirasçı olmasına hiçbir engel bulunmamaktadır. 

Birden fazla ehil mirasçı olduğunda, söz konusu mirasçıların miras dışı tarım arazilerine 

sahip olması durumunda, bu mirasçıların mevcut arazilerini yeter gelirli büyüklüğe 

ulaştırmak ya da bu arazilerin ekonomik olarak işletilmesine katkı bulunmak amacı ile 

hâkim, yeter gelir büyüklüğünü aramaksızın tarım arazilerinin bu mirasçılara devrine de 

karar verebilmektedir (5403 Sayılı Kanun, Md. 8/C-B). Bu nedenle hâkim, belirtilen şartlar 

altında, tarım arazisinin mülkiyetini tek bir yetkili halefe devretmek yerine, araziyi, yeterli 

gelirin tarım arazisi boyutlarından bağımsız olarak bölerek, birden fazla nitelikli halef 

haline getirme imkânı bulunmaktadır.  

5403 Sayılı Kanuna göre bazı durumlarda mülkiyetini tarımsal amaçlı arazi mülkiyetini, 

dava yoluyla miras alınan mirasçısı dışındaki üçüncü kişiye devretme imkânını da 

öngörmüştür. Bir mirasçının uygun olmayan bir mirasçıya devri ancak mirasçıların 

herhangi bir mirasçı tarafından miras almaya uygun bulunmaması durumunda 

gerçekleşebilir. Hâkim, arazinin mülkiyetinin mirasçıları arasında en yüksek fiyatı sunan 

mirasçıya devralmaya karar vermektedir. 

Tarımsal amaçlı arazinin etkin şekilde kullanılabilmesi için traktör, pulluk, biçerdöver gibi 

bazı araç gereç ve hatta hayvanlara ihtiyaç duyulacağı açık olmaktadır. Tarım arazilerinin 

devrinde bir diğer önemli nokta, yan sanayi kuruluşlarının durumudur. 5403 Sayılı 

Kanunun 3. maddesine göre “yan sanayi kuruluşu” terimi, “yeterince karlı tarım 

arazilerinin ürün depolama, korunması, işlenmesi ve pazarlanması gibi faaliyetler” ifade 

edilmektedir. Örneğin, tarımsal araziden elde edilen ürünlerin işlendiği bir fabrika yan sınaî 

işletme niteliğindedir. 5403 Sayılı Kanunun 8/H hükmüne göre tarım arazisine tam olarak 

yeterli gelir ile bağlı olan bir yan sanayi kuruluşu varsa, yan sanayi kuruluşu ve yeterli 

gelirli tarımsal arazinin mülkiyeti, talep edilen mirasçının gerçek değeri üzerinden bir bütün 

olarak devredilir. Mirasçılardan birinin ya da tarımsal arazi mülkiyetinin mirasçılarının bir 

diğer itirazı, yan sanayi kuruluşlarının durumudur. Mirasçılardan birinin itiraz etmesi 

durumunda veya birden çok mirasçının kendilerine devir istemesi hâlinde hâkim, yeter 
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gelirli tarımsal arazi ve yan sınaî işletmenin ekonomik gelir ve bütünlüğünü devam ettirme 

imkânını ve mirasçıların kişisel durumlarını göz önünde bulundurarak yan sınaî işletmenin 

birlikte ve ya ayrı olarak devrine ya da satışına karar vermiş olmaktadır. 

4.3 Mirasçıların Değer Artışına İlişkin Talep Hakkı 

5403 Sayılı Kanuna göre taşınmazların bir kısmının değeri, yeterli gelir elde eden mülkün 

yirmi yıl içinde tarım dışı kullanıma bağlı olarak artması halinde mirasçıların, devir 

tarihinde arazinin parasal değeri tarım dışı kullanım için verilen tarifeye yeniden belirlenir. 

Bulunan değer ile arazinin yeni değeri arasındaki fark, arazinin mülkünü mirasçıya ödenir 

ve diğer mirasçı payları oranında ödenir. Tarımsal arazi mülkiyetini devralan mirasçının 

mülkiyetini içermediğinden, taşınmaz varlığının mirasçı olarak üçüncü bir taraf sahibiyse 

bile değer artışı meydana gelebilir. Böyle bir durumda Kanun, mülkün takdirinden 

kaynaklanan diğer mirasçıların talepleri için hükümler içermemektedir. Bir mirasçıya 

devredilen tarım arazisinin tarım dışı kullanımı için izin verilmesi durumunda, bakanlık 

diğer mirasçılara on beş gün içinde izin verilmesini bildirmekle yükümlüdür (TAMDİY 

11/IV md.) mirasçıların değer artışına yönelik taleplerini artıracağını beyan ettikleri tarihten 

altmış gün süreyle burada yine, yasaya aykırı olarak, öngörülemeyen bir ihtiyati tedbir 

yönetmeliğe eklenmiştir. Böyle bir durumda mirasçılar arasında değer artışından doğan 

alacak hakkına ilişkin bir uyuşmazlıkta, hak düşürücü sürenin tartışma konusu olması 

durumunda hâkim, kanuna aykırı yönetmelik maddesini hükme esas almamalı ve ilgili 

mirasçı, hak düşürücü süreye tâbi olmaksızın hakkını ileri sürebilmiş olabilmelidir. Yasal 

önalım hakkı, 5403 sayılı Arazi Kullanımının Korunması Kanunu’nun 8/II maddesi 

uyarınca aile mülkiyeti veya kâr paylaşma mülkiyetinin bir ortaklığı olması durumunda, bir 

ortağın payı bir üçüncü şahsa satılmakta, ihtiyati önlem hakkı olarak belirtilmektedir. 

Böylece ortaklık olduğu sürece ortakların paylarını isteyemez veya bu paylar üzerinde 

herhangi bir tasarruf işlemi yapamazlar (TMK 376/III md.)  

5403 Sayılı Kanuna göre önalım hakkıyla ilgili olarak bir diğer sorun, tarımsal amaçlı 

taşınmazın aynı kanunun 8/C hükmü uyarınca devredildiği hâllerde de söz konusu önalım 

hakkının doğup doğmayacağıdır. Tarımsal amaçlı taşınmazın mirasçılardan birine, 
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mirasçılarca kurulacak aile malları ortaklığına ya da limitet şirkete devrinde ve mahkeme 

kararına dayanan devirlerde bir devir söz konusu olmadığından, komşu arazi maliklerinin 

önalım hakkının doğmayacağı da açık olmaktadır. Böylece, anlaşmaya tabi tarım arazisinin 

mülkiyetinin miras alınması konusunda anlaşmaya varılırsa, tarımsal amaçlı taşınmaz 

üçüncü bir şahsa satılırsa, bitişik arazi sahipleri için tedbir alma hakkının ortaya çıktığı 

bilinmelidir. 5403 Sayılı Kanunun 8/İ-II hükmü, öngördüğü önalım hakkını bu açıdan 

kısıtlamadığı gibi, tarımsal amaçlı arazinin mülkiyetinin devredileceği kişinin sınırdaş arazi 

maliki olması, kanunun tümüne egemen düşüncelerle de uyumludur. Böylece, miras tarım 

arazisinin mülkiyetini üçüncü bir kişiye devretmeye karar veren mirasçıların, öncelikle 

komşu parsel sahiplerine sunması uygun olur. 

Komşu arazi maliklerine tanınan önalım hakkının kullanılması TMK hükümlerine tâbi 

kılınmıştır. Netice olarak, devir alıcı veya satıcı tarafından sınırdaş tarım arazileri 

sahiplerine bildirilmelidir (TMK 733/III md.).  Önalım hakkı bu bildirimden itibaren üç ay 

ve her halde satıştan itibaren iki yıl içinde (TMK 733/IV md.), dava yoluyla (TMK 734/I 

md.) ve tarımsal taşınmazın mülkiyetini devreden malik ile alıcı arasındaki bedel üzerinden 

(TMK 734/II md.) kullanılabilir. Önalım hakkından feragat veya vazgeçme için de TMK 

733/II’inci maddesi uygulanmış olur. 

Payın devri ve rehini yasağının kaldırılması, 6537 Sayılı Kanun ile yapılan en radikal 

değişikliklerden biri olup, devrini yasaklayan hüküm tarım arazilerinden paydaşın pay 

oranının rehininden çıkarılmış olmaktadır. Özellikle payın haczi ve cebrî artırmayla devri 

açısından büyük sorunlara yol açan bu hükmün kaldırılması olumlu bir değişiklik olarak 

görülmüş olmaktadır. Bu değişiklik sonrasında, 5403 Sayılı Kanunu’nun 8/III hükümleri 

çerçevesinde mirasçılar arasında paylaşım paydaş sayıları aynı kaldığı sürece, tarımsal 

amaçlı gayrimenkuldeki payın devir, bağış veya engel bulunmamaktadır. Değişikliklerin 

zaman bakımından uygulanması 5403 Sayılı Kanunda 6537 Sayılı Kanun ile yapılan 

değişiklik açısından önemli bir husus olarak görülmektedir. 15 Mayıs 2014 tarihinden önce 

yapılmayan intikaller de tarım arazilerinin devri için önceki yasanın hükümlerine göre 

işlem yapılacaktır. Böylece belirtilen tarihten önceki ölümlerde yapılan talep edilen 
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intikaller de tarımsal amaçlı taşınmazların mirasçılar adına elbirliği mülkiyeti ya da paylı 

mülkiyet olarak tescili mümkün olmaktadır. Mirasçılar adına devredilen 5403 Sayılı 

Kanunda 6537 Sayılı Kanun hükümleri ile yapılan değişiklik ile bundan sonra üçüncü 

şahıslar tarafından mirasçı olan halefler ve 15 Mayıs 2014 tarihinden sonra meydana gelen 

ölümler farklı hükümlere tabi olacaktır. 15 Mayıs 2014 tarihinden önce tarımsal amaçlı 

arazilerinin paylaşımı ile ilgili işlemlerde önceki yasanın hükümleri uygulanacaktır. Bunun 

neticesi olarak, söz konusu davalarda tarımsal arazilerin aynen bölünmesi bakımından 5403 

sayılı Arazi Kullanımı Kanunu’nun 6537 Sayılı Kanun ile değişmeden önceki hükümlerinin 

öngördüğü asgarî büyüklükler esas alınacak ve bu büyüklüklerin sağlanması koşuluyla 

tarımsal arazi aynen bölünerek paylaştırılabilecektir. 
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5. 5403 SAYILI KANUNDA 6537 SAYILI KANUN İLE YAPILAN DEĞİŞİKLİK 

SONRASI MİRAS PAYLAŞIMININ ANALİZİ: MAMAK İLÇESİ ÖRNEĞİ 

Ankara İli Mamak İlçesi’nde toplam arazi varlığının kullanım biçimleri 5403 Sayılı Kanun 

ve 6537 Sayılı Kanun ile birlikte değerlendirilmiştir. 5403 Sayılı Kanun’da arazinin tanımı 

yapılmakla birlikte tarım arazilerini çeşitli sınıflara ayırmıştır. 5403 Sayılı Kanuna göre 

mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, marjinal tarım arazileridir. 

Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri, dikili tarım arazileri, marjinal tarım arazileri 

tarımsal niteliği amacı dışında kullanılamaz. Lakin zorunlu şartlarda kurulun uygun 

görmesi şartıyla, savunma amaçlı stratejik ihtiyaçlar, doğal afet nedeni ile geçici yerleşim 

ihtiyacı, petrol ve doğalgaz arama ve işletme faaliyetleri, bakanlık tarafından kamu yararı 

alınmış madencilik faaliyetleri, jeotermal kaynaklı teknolojik sera yatırımları gibi 

nedenlerle arazi koruma projelerine uyulması kaydı ile bakanlık tarafından izin verilebilir. 

Bakanlık bu yetkisini valiliklere devredebilir. Asgari tarımsal arazi büyüklüğü; mutlak 

tarım arazileri, marjinal tarım arazileri ve özel ürün arazilerinde 2 ha, dikili tarım 

arazilerinde 0,5 ha, 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, hazine taşınmazlarının 

satış işlemleri hariç olmak üzere pay ve paydaş adedi arttırılamaz. 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. Her iki Kanun birlikte değerlendirilerek bu 

arazilerin kullanım biçimleri Mamak örneği ile gösterilmiştir. 

Mutlak tarım arazisi bitkisel üretimde toprağın kimyasal ve biyolojik özelliklerine göre 

topoğrafı sınırlamaları az olan tarımsal üretime elverişli olan arazileri kapsamaktadır. Özel 

ürün arazileri ise belirli bir yöreye adapta olmuş ürünlerin yetiştirilmesinde yerel önemi 

bulunan arazilerdir. Dikili tarım arazileri mutlak veya özel ürün arazileri dışında kalan 

bölgesel veya yerel önemi bulunan dikili arazide üretimi sağlanan arazilerdir. Marjinal 
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tarım arazisi topoğrafı sınırlandırmalar nedeni ile sadece toprak işlemeli üretimin yapıldığı 

arazilerdir. Örtü altı tarım arazileri ise iklim şartlarının olumsuz etkilerini ortadan 

kaldırmak için üzeri kapatılarak yapılan tarım arazileridir. Diğer araziler ise tarıma elverişli 

olmayan ekilip biçilemeyen taşlıklar, kayalıklar, Mera Kanunu kapsamındaki meralar ve 

çayırlar, ormanlardır (Şekil 5.1). 

 

Şekil 5.1 Tarım arazilerinin kullanım biçimleri ve tarım arazilerinin tanımları 

5.1 Mamak İlçesinde Arazi Varlığı ve Kullanım Durumu  

Ankara İli Mamak İlçesi’nde genel arazi varlığı dağılımına bakıldığında tarım alanının İlçe 

yüzölçümünde payının 20.558,80 ha ile oldukça yüksek orana sahip olduğu ancak miras 

yolu ve devir gibi sebeplerle parçalanmasıyla ilçe nüfusunun parçalanmış tarımsal 

arazilerden beklenen verim sağlanamamıştır. Ancak 6537 Sayılı Kanunla tarımsal 

nitelikteki arazilerin miras ve devir yoluyla parçalanması büyük bir oranda önlenmiştir. 

Kamunun tasarrufu altında olan çayır, mera alanının 1.547,20 ha ve ormanlık, fundalık 

alanının 1.848,00 ha ilçe yüzölçümünde oranlarının oldukça birbirine yakın miktarda 

olduğu görülmektedir. Diğer alanların ise ilçe yüzölçümünde oranın 6.846,00 ha oldukça 

yüksek orana sahip olduğu bu arazilerin, kullanılmaya elverişsiz olan taşlık ve engebeli, 

tarımın yapılması mümkün olmayan alanlardan oluştuğu görülmektedir (Çizelge 5.1). 
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Çizelge 5.1 Ankara İli Mamak İlçesi’nde genel arazi varlığı ve dağılımı 

Tarımsal üretiminde kullanılan arazilerin tarım dışı kullanımının engellenmesi ve direk 

olarak tarımsal üretimde kullanılması amacıyla sınıflandırılmaktadır. Tarım arazilerinin 

tanımı 5403 Sayılı Kanunda tanımlanmıştır. Ankara İli Mamak İlçesi’nde genel arazi 

dağılımı açısından bakıldığında tarım alanının ilçe yüzölçümünde % 22 oranla oldukça 

yüksek paya sahip olduğu ancak tarım arazilerinin verimli bir şekilde işletilmediği amacı 

dışında kullanıldığı atıl bırakıldığı görülmektedir (Şekil 5.2).  Bunun en önemli nedeni 

tarım arazilerinin mirasçılar tarafından intikal yoluyla parçalanması tarım arazilerini işleten 

ehil mirasçının bulunmamasıdır. 6537 Sayılı Kanun tarımsal arazilerin bölünme yasağı 

getirerek tarımsal arazilerin mirasçılar arasında hislendirilmeden müşterek mülkiyet 

şeklinde intikalinin yapılabileceği yasağını getirmiş olmasıdır. 6537 Sayılı Kanunun en 

önemli amacı atıl kalan tarım arazilerinin toprağı işleyen ehil mirasçıya devrinin sağlanarak 

tarımsal kalkınmayı sağlamaktır. Çayır mera alanının % 5 ve ormanlık ve fundalık alanın % 

6 ilçe yüzölçümünde oranlarının oldukça birbirine yakın miktarda olduğu görülmektedir.  

Tarım 

Alanı

% 22

Çayır-Mera Alanı

% 5

Ormanlık ve 

Fundalık Alanı

% 6

Diğer Alanlar

% 67

 

Şekil 5.2 Ankara İli Mamak İlçesi’nde toplam arazinin kullanım amacına göre dağılımı  

Cinsi Yüzölçümü (ha) 

Tarım Alanı 20.558,80 

Çayır-Mera Alanı 1.547,20 

Ormanlık ve Fundalık Alanı 1.848,00 

Diğer Alanlar 6846,00 

TOPLAM 30.800,00 
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5.2 Mamak İlçesinde Tarım Arazi Varlığı ve Dağılımı 

Türkiye’de tarım arazisini kullanma kültürü miras hukukundan kaynaklı olup, nüfusun 

artışına bağlı olarak tarım arazileri zaman içinde hızlı biçimde parçalanmış, küçülen tarım 

arazileri bir aileyi geçindiremeyecek duruma gelmiş, gelir elde edemeyen aileler tarım 

arazileri ile ilişkilerini kopararak tarım dışı alanlarda geçim sağlamaya çalışmış ve bu 

durum ise tarım arazilerinin önemli sayılacak derecede tarım dışı kalmasına neden olmuş ve 

ülke ekonomisi açısından ciddi kayıplara yol açarak tarım dışı kalan arazileri ekonomiye 

kazandırma ihtiyacını gündeme taşımıştır. Bu koşullarda 5403 Sayılı Kanunun yetersizliği 

dikkate alınarak 6537 Sayılı Kanun ile mevzuatta kapsamlı değişiklikler yapılmıştır.  

Tarımsal arazilerinin miras, devir ve benzeri yollarla parçalanmasını önlemek amacıyla 

5403 Sayılı Kanunun ana hedeflerinden biri 6537 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş olmaktadır.  

Bu değişikliklerin medenî hukuk açısından en önemlileri; yeterli gelirli tarımsal arazi 

büyüklüğü ve asgarî tarımsal arazi büyüklüğü kavramlarına yer verilmesi, mirasa konu 

tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri zorunluluğunun getirilmesi, sınırdaş tarımsal arazi 

maliklerine önalım hakkı tanınması ve paylı mülkiyete tâbi tarımsal arazilerde payın devri 

ve rehinini yasaklayan hükmün kaldırılmış olmasıdır. Bahsedilen değişiklikler tarafından 

öngörülen önlemlerin, tarım arazilerinin bir ölçüde küçültülmesinin çözümüne katkıda 

bulunabileceği göz ardı edilmemelidir. 

6537 Sayılı Kanunun en önemli amacı verimli tarım arazilerinin işletilmesini sağlamak 

tarım arazilerinin yeterli büyüklerinin altına düşmesini engellemek, tarımsal arazilerin 

parçalanmasını önlemek, kırsal kalkınmayı sağlamak tarımsal ekonomiyi güçlendirmektir. 

Mamak İlçesi’ndeki tarım alanlarında 5.143,70 ha tarla ürünleri, 47,70 ha sebze, 81,50 ha 

meyve üretilmekte olup, 1.413,10 ha nadas ve 160 ha ise tarıma elverişli kullanılmayan 

alandır. Tarım arazilerinin genel dağılımı ve kullanım amacına göre tarıma elverişli 

kullanılmayan alanın oldukça az paya sahip olduğu tarım arazilerinde verimin oldukça 

yüksek olduğu ancak işletilmediği tarım arazilerinin nadasa bırakıldığı atıl bırakıldığı amacı 

dışında kullanıldığı görülmektedir. 6537 Sayılı Kanunun bir başka amacı da verimli tarım 
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arazilerinin işletilmesini sağlamak tarım arazilerinin yeterli büyüklerinin altına düşmesini 

engellemek, tarımsal arazilerin parçalanmasını önlemek, kırsal kalkınmayı sağlamaktır 

(Çizelge 5.2). 

 Çizelge 5.2 Mamak İlçesi’nde tarım arazilerinin genel dağılımı 

Ankara İli Mamak İlçesi’nde tarım arazilerinde 9 köy (Gökçe Yurt, Lala Han, Ortaköy, 

Kutlu düğün, Kızılca, Bayındır, Kıbrıs, Kusunlar ve Üreğil) üzerinde inceleme yapılmakla 

birlikte tarım arazilerinin alanı köylerde önemli ölçüde farklılık arz etmektedir. Lala Han ve 

Kutlu düğün köylerinde tarım alanın Lalahan’da 23.500 da ve Kutlu Düğün 17.900 da 

oranla yüksek olmasının en önemli sebebi iklim koşulları, yeryüzü şekilleri arazinin fiziksel 

yapısı,  arazinin derinliği, tuzluluğu ve tarım arazilerinin işletme yöntemidir.  

Lalahan ve Kutludüğün mahallelerinin nüfusu geçimlerini ağırlıklı olarak hayvancılık ve 

bitkisel üretim faaliyetlerinden karşılamaktadır. Ancak bu iki mahallede ÇKS (Çiftçi Kayıt 

Sistemi)’de kayıtlı tarım alanı ve çiftçi sayısı oldukça düşük düzeydedir. ÇKS’ye kayıtlı 

tarım alanı ile tarım alanı arasında önemli farklılık görülmektedir. Bu nedenle tarım 

alanının önemli derecede atıl bırakıldığı, fiilen işletilmediği ve sonuç olarak devlet 

desteğinden yararlanılmadığı ortaya çıkmaktadır. ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısının yok 

derecek kadar az olduğunu göstermektedir. Yetiştirilen tarım ürünlerine bakıldığında iklim 

koşullarına göre buğday ve arpanın yoğun olduğu diğer ürünlerin yetişme koşullarının zor 

olduğu görülmektedir. İlçede tarım potansiyeli yüksek olan mahallelerde arazi varlığının 

büyük kısmının nadasa bırakıldığı ve entansif tarım faaliyetleri yerine kıraç koşullarda 

yağışa bağımlı tarımsal faaliyetlerin yaygın olarak sürdürüldüğü görülmektedir.  

Cinsi Tarım Alanı (ha) 

Tarla Arazisi 5.143,70 

Sebze Arazisi 47,70 

Meyvelik 81,50 

Nadas 1.413,10 

Tarıma Elverişli Kullanılmayan Alan 160,00 

Toplam 6.846,00 
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Çizelge 5.3 Ankara İli Mamak İlçesinde tarım arazilerinin alanı 

Ekili Ürünler (dekar) 
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Gökçeyurt 3.600 1.943,19 14 970 1.100 1.300 0 150     40 40 3.600 

Lalahan 23.500 7.529,43 43 4.530 9.000 7.000 100 2.000 400    120 350 23.500 

Ortaköy 8.300 3.287,56 15 2.303 1.600 1.260 100 800 2.000 20 12 50 40 115 8.300 

Kutludüğün 17.900 3.063,00 46 2.155 6.610 5.000 120 2.000 1.480 35  300 120 80 17.900 

Kızılca 3.950 283,81 4 1.680 1.000 500   500    40 50 3.950 

Bayındır 5.800 2.861,36 21 2.080 2.000 1.500  100 50    30 40 5.800 

Kıbrıs 1.500 851,12 1 195 800 400       20 85 1.500 

Kusunlar 1.500 172,83 2 188 650 600       32 30 1.500 

Üreğil 750 3,89  30  600 50  70      750 

Diğer 60 18,04 1          35 25 60 

Toplam 66.860 20.019,23 147 14.131 22.760 18.160 370 5.050 4.500 55 12 350 477 815 66.860 
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İlçede Gökçeyurt mahallesinde 3.600 da, Ortaköy mahallesinde 8.300 da, Kızılca 

mahallesinde 3.950 da ve Bayındır mahallesinde ise 5.800 da tarım arazisi bulunmakta 

olup, bu miktarların birbirine çok yakın olduğu, ancak ÇKS’ye kayıtlı tarım arazi ile 

ÇKS’ye kayıtlı çiftçi sayısı açısından önemli farklılıkların olduğu tespit edilmiştir. Bu 

köylerde yetiştirilen tarım ürünlerine bakıldığında iklim koşullarına göre buğday ve 

arpanın yoğun olduğu diğer ürünlerin yetişme koşullarının zor olduğu görülmektedir. 

Arazinin daha çok nadasa bırakıldığı ve tarım alanlarının önemli derecede atıl 

bırakıldığı veya fiilen işlenmediği görülmektedir. İlçe sınırları içinde Kıbrıs 

Mahallesi’nde 1.500 da, Kusunlar’da 1.500 da ve Üreğil’de ise 750 da tarım arazisi 

mevcut olup, toplam nüfus ile arazi varlığının çok dengesiz olduğu ve belirtilen arazi 

varlığının kuru tarım koşullarında en fazla birkaç aileyi geçindirebilecek geliri 

verebileceği gözden uzak tutulmamalıdır (Çizelge 5.3). Belirtilen köylerde; iklim 

koşulları, yeryüzü şekilleri arazinin fiziksel yapısı, arazinin derinliği ve tuzluluğu 

etkenler üretimi sınırlamakta ve arazi geliri sınırlı düzeyde olmaktadır. 

5.2 6537 Sayılı Kanundan Önce ve 6537 Sayılı Kanundan Sonra Yıllara Göre 

Mamak İlçesinde Tarım Arazilerinde Yapılan İntikal İşlemi 

6537 Sayılı Kanun’dan önce ve sonrasında Mamak İlçesi’nde tarım arazilerinde 

gerçekleştirilen intikal işlemlerinde ciddi anlamda bir azalma görülmemektedir. Yıllara 

bakıldığında Mamak İlçesi’nde yapılan İntikal işlemi 2011 yılında 5.500 adet iken, 2012 

yılında 5900 adet ve 2013 yılında 5.997 adet olduğu görülmektedir. 6537 Sayılı 

Kanun’dan sonra 2014 yılında İntikal işlemi 3.850 adet iken, 2015 yılında 3.590 adet, 

2016 yılında 3.540 adet ve 2017 yılında 3.542 adet olduğu görülmektedir Ancak yapılan 

intikal işlemlerinin elbirliği ve paylı mülkiyet şeklinde yapılması hususunda önemli 

farklılık görülmektedir. 6537 Sayılı Kanun’dan önce İntikal işlemi elbirliği mülkiyet ve 

paylı mülkiyet şeklinde yapılabilirken, 6537 Sayılı Kanun’dan sonra (15.5.2014 

tarihinden sonra ölümlerde) yapılan intikal taleplerinin tarım arazilerinde ancak elbirliği 

mülkiyeti şeklinde yapılabileceği paylı mülkiyet şeklinde yapılamayacağı yasağını 

getirmiş olmasıdır.  

2011, 2012 ve 2013 yıllarında elbirliği mülkiyet ve paylı mülkiyet şeklinde intikal 

işlemleri yapılmışken, 6537 Sayılı Kanun’dan sonra (15.5.2014 tarihinden sonra 
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ölümlerde ) 2014,  2015, 2016 ve 2017 yıllarında sadece elbirliği mülkiyet şeklinde 

yapılmıştır (Çizelge 5.4). 

Çizelge 5.4 6537 Sayılı Kanundan önce ve sonrasında Ankara İli Mamak İlçesi’nde 

tarım arazilerinde gerçekleştirilen intikal işlemleri  

5403 Sayılı Kanuna ek olarak çıkan 6537 Sayılı Kanunun 15.05.2014 tarihinden sonra 

Ankara İli Mamak İlçesi’nde yapılan intikal işlemlerinde sayısal bakımından pek fazla 

farklılık görülmemektedir. Ancak 6537 Sayılı Kanunun getirdiği kısıtlamalar nedeni ile 

intikal taleplerinin elbirliği mülkiyet ve paylı mülkiyet şeklinde yapılmasında büyük 

farklılıklar meydana gelmiştir. 6537 Sayılı Kanun’dan sonra tarım arazilerinde yapılan 

intikal işlemlerinin elbirliği mülkiyet şeklinde yapılabileceği paylı mülkiyet şeklindeki 

taleplerin ise belediye mücavir alanları sınırları içinde ilgili belediyeye bunun dışındaki 

tarımsal nitelikteki taşınmazların il ve ilçe tarım müdürlüklerine soru söz konusu 

edilerek gelen cevabi yazıda işlemin yapılmasında sakınca bulunmadığına dair olumlu 

cevap verildiğinde işlem gerçekleştirilmektedir. 6537 Sayılı Kanun’un tarımsal 

nitelikteki arazilerin için getirmiş olduğu en önemli değişikliktir. Böylece yasal 

mirasçıların mirasa söz konusu olan tarımsal nitelikteki taşınmazların bölünerek 

parçalanmasını engellemek ve tarımsal alanda maksimum gelir seviyesine ulaşmaktır. 

Kanunun getirdiği bir başka yenilik ise tarımsal nitelikteki araziyi işleten ehil mirasçı 

üzerinde toplayıp tarımda sürekliliği sağlamak ve kırsal kalkınmanın önünü açmak ve 

atıl kalan verimli tarım arazilerinden maksimum gelir elde etmek amaçlanmıştır 

5.3 6537 Sayılı Kanundan Önce ve 6537 Sayılı Kanundan Sonra Yıllara Göre 

Mamak İlçesi’nde Tarım Arazilerinde Yapılan Satış İşlemleri 

5403 Sayılı Kanun’a ek olarak çıkan 6537 Sayılı Kanunun 15.05.2014 tarihinden sonra 

Mamak İlçesinde yapılan tarım arazilerinde yıllara bakıldığında satış işlemlerinde 

Yıllar    6537 Sayılı Kanundan önce intikal işlemi (adet) 

2011 5.500 

2012 5.900 

2013 5.997 

                 Yıllar           6537 Sayılı Kanundan sonra intikal işlemi (adet) 

2014 3.850 

2015 3.590 

2016 3.540 

2017 3.542 
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sayısal bakımından azalma görülmektedir. 6537 Sayılı Kanundan önce satış 

işlemlerinde 2011 yılında 4.900, 2012 yılında 5.617 ve 2013 yılında 5.165 adet olduğu 

görülmektedir. 6537 Sayılı Kanunun 15.05.2014 tarihinden sonra 2014 yılında 1.410 

adet, 2015 yılında 1.987 adet, 2016 yılında 1.512 adet ve 2017 yılında 1.007 adet 

olduğu görülmektedir (Çizelge 5.5). 

Çizelge 5.5 6537 Sayılı Kanundan önce ve 6537 Sayılı Kanundan sonra yıllara göre 

Mamak İlçesi’nde tarım arazilerinde yapılan satış işlemi 

Yıllar        6537 Sayılı Kanundan önce satış işlemi (adet) 

2011 4.900 

2012 5.617 

2013 5.165 

            Yıllar                               6537 Sayılı Kanundan sonra satış işlemi (adet) 

2014 1.410 

2015 1.987 

2016 1.512 

2017 1.007 

6537 Sayılı Kanunun getirdiği kısıtlamalar nedeni ile satış taleplerinin hisselendirilerek 

devre söz konusu edilmeleri durumunda kanunun aramış olduğu bölünmez büyüklük 

ilkesi gereğince ilgili kurumların bu satışları kanun emirleri doğrultusunda 

değerlendirilerek uygun görüş bildirmeleri halinde gerçekleştirilebilmektedir. Genel 

olarak tarım arazilerinin mevcut parsel büyüklükleri hisselendirilerek satışına uygun 

düşmemektedir. Kanun yürürlüğe girmeden önce ilgili kurum ve kuruluşlardan tarımsal 

alanların parsel büyüklükleri yeterli bilgi edinmedikleri açıktır. Türkiye’de tarım 

arazilerinin parsel büyüklükleri yöresel ve bölgesel olarak çok farklılık göstermekte 

olup, bu farklılığın en büyük nedeninin bölgelerarası jeolojik yapıdan kaynaklandığı 

ifade edilebilir.   

Kanun koyucuların yeterli tarımsal arazi büyüklüğünün saptanmasında bölgesel 

farklılıkları göz önünde bulundurmamasıdır. 6537 Sayılı Kanundan önce ve sonrasında 

Ankara İli Mamak İlçesi’nde tarım arazilerinde yapılan satış işleminde ciddi anlamda 

bir azalma görülmektedir. Bunun en önemli nedeni 6537 Sayılı Kanundan sonra tarım 

arazilerinde parçalanmamaya izin vermemesi hisseli satışlara izin vermemesi ve 

tarımsal bütünlüğü ve verimliliği önemsemesidir. Yeter gelirli tarıma öncelik verilerek 

ehil mirasçıyı koruyarak kırsal kesimde tarımsal faaliyetlerin geliştirilmesine yönelik 

politikaların uygulanması temel amaç olmuştur. 6537 Sayılı Kanunun getirdiği 
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kısıtlamalar nedeni ile satış taleplerinin hisselendirilerek devre söz konusu edilmeleri 

durumunda kanunun aramış olduğu bölünmez büyüklük ilkesi gereğince ilgili 

kurumların bu satışları kanun emirleri doğrultusunda değerlendirmektedir. Genel olarak 

baktığımızda tarım arazilerinin mevcut parsel büyüklükleri hislendirilerek satışına 

uygun düşmemektedir. 

5.4 Mamak İlçesinde 6537 Sayılı Kanundan Önce Tarım Arazilerinin Satış Yolu ile 

Mülkiyet Devri 

3194 sayılı İmar Kanunun 18. maddesinin son fıkrası ve 42. maddesi ile imar kapsamı 

içinde olmayan parsellerde yapılaşma amacıyla hisseli satışlara kısıtlamalar getirmiş 

uygulamanın ne şekilde olacağı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) 

03.10.1997 tarih 1997/12 sayılı genelge ile duyurulmuştur. Genelgeye göre veraset yolu 

ile intikal eden imar şuyulandırması olan parsellerin, kat irtifakı ve kat mülkiyetine 

yönelik hisselendirmeler, cebri icra yolu ile satış mahkeme ilamlarının uygulanmasında 

verilen hisselendirmeler, önceden devredilmiş hisselerin parçalanmadan aynen devri 

talepleri tapu müdürlüklerince yapılmaktadır. Tarım arazisi niteliğindeki hazine 

taşınmazları, 5403 Sayılı Kanun ile belirlenen büyüklükler altında olsa bile 

hisselendirilerek, pay ve paydaş sayısını arttırılmak suretiyle devri mümkündür. Hazine 

taşınmazlarına her hangi bir kısıtlama getirmemiştir. 6537 Sayılı Kanundan önce yeterli 

büyüklükte tarım arazisi kavramı olmadığından, yapılan satış işlemlerinde bu kavram 

değerlendirmeye tabi değildir. Ancak bu kanunun bu kavramı değerlendirme sürecinde 

bulunması ile bu kanundan sonra ki devir talepleri nerede ise karşılanamayacak duruma 

gelmiştir. Kanunun istisnaları olarak belediye mücavir alanları sınırları içerisinde imar 

uygulamasına tabi tarım dışına bırakılan parseller ile köy yerleşim planı içindeki yerler 

ve hazinenin yapmış olduğu satışlar, söz konusu düzenlemenin kapsamı dışında 

tutulmuştur. 

Ankara İli Mamak İlçesi’nde 6537 Sayılı Kanundan önce tarım arazilerinin satış yoluyla 

mülkiyet devir tablosu 2013 yılı esas alınarak incelenmiş olup, aylara göre tarım 

arazilerinin taşınmaz adedi açısından satışına izin verilen ve satışına izin verilmeme 

yönünden irdelenerek satışa engel bir durumun olmadığı aylara göre görülmektedir. 

2013 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına bakıldığında; tarım arazilerinin satış yolu ile 

mülkiyet devri taşınmaz adedi 414 iken, izin verilen taşınmaz adedi 403, izin 
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verilmeyen taşınmaz 11 adet olmuştur. Nisan, Mayıs ve Haziran ayları arasındaki 

dönemde ise tarım arazilerinin satış yolu ile mülkiyet devri taşınmaz adedi 320 iken, 

izin verilen taşınmaz adedi 316, izin verilmeyen 4 adettir. Temmuz, Ağustos ve Eylül 

aylarına bakıldığında; tarım arazilerinin satış yolu ile mülkiyet devri taşınmaz adedi 443 

iken, izin verilen taşınmaz adedi 440, izin verilmeyen 3 adet olmuştur. Ekim, Kasım ve 

Aralık aylarında ise; tarım arazilerinin satış yolu ile mülkiyet devri taşınmaz adedi 318, 

izin verilen taşınmaz adedi 317 ve izin verilmeyen 1 adet olarak gerçekleşmiştir. 6537 

Sayılı Kanundan önce tarım arazilerinin hisselendirilerek pay ve paydaş sayısı 

arttırılarak tarımsal nitelikli arazilerin parçalandığının, tarım arazilerinin satışında her 

hangi bir kısıtlamanın olmadığının açık bir şekilde göstermektedir (Çizelge 5.6).  

Çizelge 5.6 Ankara İli Mamak İlçesi’nde 6537 Sayılı Kanundan önce 2013 yılı tarım 

arazilerinin satış yoluyla mülkiyet devri  

 

5.5 Mamak İlçesinde 6537 Sayılı Kanundan Önce Tarım Arazilerinin Miras Yolu 

İle Devri 

Mamak İlçesi’nde 6537 Sayılı Kanundan önce tarım arazilerinin miras yoluyla devir 

tablosu 2013 yılı esas alınarak incelenmiş olup, aylara göre tarım arazilerinin taşınmaz 

adedi açısından miras yoluyla devrine izin verilen ve devrine izin verilmeme yönünden 

irdelenmekle miras yoluyla devrinin engel bir durumun olmadığı gözlenmektedir. Ocak, 

Şubat ve Mart aylarına bakıldığında; miras yolu ile devir talebi istenen taşınmaz adedi 

73 iken izin verilen taşınmaz adedi 61 ve izin verilmeyen 12 adettir. Nisan, Mayıs ve 

Haziran aylarına bakıldığında taşınmaz adedi 152 iken, izin verilen 128 ve izin 

verilmeyen 24 adet olmuştur. Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarına bakıldığında 

D
Ö

N
E

M
 

AYLAR 

Satış Yolu ile 

Mülkiyet Devri 

İstenilen 
İzin Verilen İzin Verilmeyen 

Taşınmaz 

Adedi 
Alanı 

(da) 
Taşınmaz 

Adedi 
Alanı 

(da) 
Taşınmaz 

Adedi 
Alanı 

(da) 

1. Ocak-Şubat-Mart 414 859,60 403 797,77 11 61,83 

2. 
Nisan-Mayıs-

Haziran 
320 410,70 316 374,10 4 36,60 

3. 
Temmuz-Ağustos-

Eylül 
443 637,65 440 634,09 3 3,56 

4. Ekim-Kasım-Aralık 318 409,74 317 409,38 1 0,36 

TOPLAM 1.495 2.317,69 1.476 2.215,34 19 102,35 
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taşınmaz adedi 156 iken, izin verilen taşınmaz adedi 141 iken, izin verilmeyen 15 

adettir. Ekim, Kasım, Aralık aylarına bakıldığında taşınmaz adedi 127 iken izin verilen 

taşınmaz adedi 118, izin verilmeyen 9 adettir. 6537 Sayılı Kanundan önce tarım 

arazilerinin hisselendirilerek pay ve paydaş sayısı arttırılarak tarımsal nitelikli arazilerin 

parçalandığı, tarım arazilerinin miras yoluyla her hangi bir kısıtlamanın olmadığı, tarım 

arazilerinin ehil mirasçıda toplanmadığını göstermektedir. Tarımsal işletmelerinin 

birçoğu yeter büyüklükte olmadığı arazilerin oldukça parçalanmış ve verimli biçimde 

işlenemeyecek duruma gelmiştir. Tarım arazilerinin parçalılık ve dağınıklık nedeniyle 

tarımsal arazilerin verimi üzerine olumsuz etki yaptığı görülmektedir (Çizelge 5.7). 

Çizelge 5.7 Ankara İli Mamak İlçesinde 6537 Sayılı Kanundan Önce (2013 yılında) 

tarım arazilerinin miras yoluyla devri 

D
Ö

N
E

M
 

AYLAR 

Miras Yolu ile Devir 

Talebi İstenen 
     İzin Verilen   İzin Verilmeyen 

Taşınmaz 

adedi Alanı (da) 
Taşınmaz 

adedi 
Alanı 

(da) 
Taşınmaz 

adedi 
Alanı 

(da) 

1. Ocak-Şubat-Mart 73 119,42 61 107,63 12 11,79 

2. 
Nisan-Mayıs-

Haziran 
152 1.103,48 128 67,60 24 1.035,88 

3. 
Temmuz-

Ağustos-Eylül 
156 389,30 141 42,86 15 346,44 

4. 
Ekim-Kasım-

Aralık 
127 301,80 118 60,97 9 240,83 

TOPLAM 508 1.914 448 279,06 60 1.634,94 

6537 Sayılı Kanundan önce tarım arazilerinin hisselendirilerek pay ve paydaş sayısı 

arttırılarak tarımsal nitelikli arazilerin parçalandığını göstermektedir. Tarım arazilerinin 

miras yoluyla herhangi bir kısıtlamanın olmadığını göstermektedir. Kanun öncesi 

ölümlerden edinilen mirastan gelen tarımsal nitelikli taşınmazların devrinde herhangi 

bir kanuni kısıtlama mevcut değildir. Bu nedenle mirastan gelen taşınmazların gerek 

diğer mirasçılara, gerekse de üçüncü kişilere devrinde bir engel olmadığından tarımsal 

nitelikte arazilerin bölünmelerinin önüne geçilememektedir. Kanunla birlikte tarımsal 

arazilerin parçalanması engellenmiştir. 

5.6 Mamak İlçesinde 6537 Sayılı Kanundan Sonra Tarım Arazilerinin Satış Yolu 

İle Mülkiyet Devri 

Mamak İlçesi’nde 6537 Sayılı Kanundan sonra tarım arazilerinin satış yoluyla mülkiyet 

devir tablosu 2015 yılı esas alınarak değerlendirilerek aylara göre tarım arazilerinden 
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satışa izin verilen ve satışına izin verilmeyenlerin analizi yapılmıştır. İncelenen 

dönemde satışına izin verilen tarım arazilerinin aylara göre oldukça düşük düzeyde 

kaldığı görülmektedir. 2015 yılı Ocak, Şubat ve Mart aylarına bakıldığında tarım 

arazilerinin satış yolu ile mülkiyet devri istenen taşınmaz adedi 493, izin verilen 

taşınmaz adedi 17 ve izin verilmeyen 476 adet olmuştur. Nisan, Mayıs ve Haziran 

aylarında ise satış veya devri talep edilen taşınmaz sayısı 474 adet, izin verilen taşınmaz 

sayısı 11 adet iken, izin verilmeyen 463 adet olarak gerçekleşmiştir. Temmuz, Ağustos 

ve Eylül aylarında talep edilen taşınmaz sayısı 489 adet iken, izin verilen taşınmaz adedi 

19 ve izin verilmeyen ise 463 adet olmuştur. Ekim, Kasım ve Aralık aylarını kapsayan 

dönemde satışı istenen taşınmaz varlığı 461 adet iken, izin verilen taşınmaz sayısı 8 adet 

ve izin verilmeyenlerin sayısı 453 adet olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.8).    

Çizelge 5.8 Ankara İli Mamak İlçesinde 6537 Sayılı Kanundan sonra 2015 yılı tarım 

arazilerinin satış yoluyla mülkiyet devri 

D
Ö
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E
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AYLAR 

Satış Yolu ile 

Mülkiyet Devri 

İstenilen 
İzin Verilen İzin Verilmeyen 

Taşınmaz 

Adedi 
Alanı 

(da) 
Taşınmaz 

Adedi 
Alanı 

(da) 
Taşınmaz 

Adedi 
Alanı 

(da) 

1. Ocak-Şubat-Mart 493 859,60 17 797,77 476 61,83 

2. Nisan-Mayıs-Haziran 474 410,70 11 374,10 463 36,60 

3. 
Temmuz-Ağustos-

Eylül 
489 637,65 19 634,09 470 3,56 

4. Ekim-Kasım-Aralık 461 409,74 8 409,38 453 0,36 

TOPLAM 1.917 2.317,69 55 2.215,34 1862 102,35 

6537 Sayılı Kanundan sonra yapılan satış işlemlerinde kanunun aramış olduğu yeterli 

büyüklükteki kavramla birlikte satış işlemleri büyük oranda azalma göstermiştir. 

Azalmanın nedeni öncelikle tarımsal nitelikteki taşınmaz maliklerinin belirtilen 

büyüklükte arazilerinin olmaması ve ayrıca kanunun öngördüğü sınırdaş parsel 

maliklerinin taşınmazları ile birlikte değerlendirmeye tabi tutulmasıdır. 6537 Sayılı 

Kanundan sonra tarımsal nitelikli arazilerinin tarımsal nitelikli taşınmazların 

parçalanmasını önleyerek arazi bütünlüğünü korumak ve hisseli satışa izin 

verilmediğini, parçalanmış tarım arazilerini ekonomiye kazandırmak için pay ve paydaş 

sayısını arttırmadan ehil mirasçıda toplanmasını sağlamaktır. İzin verilen satışlar ise 

veraset yolu ile intikal eden imar şuyulandırması olan parseller, kat irtifakı ve kat 
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mülkiyetine yönelik hisselendirmeler, cebri icra yolu ile satış mahkeme ilamlarının 

uygulanmasında verilen hisselendirmeler, önceden devredilmiş hisselerin 

parçalanmadan aynen devri ve tarım arazisi niteliğindeki hazine taşınmazlarıdır. 

5.7 Mamak İlçesinde 6537 Sayılı kanundan Sonra Tarım Arazilerinin Miras Yolu 

İle Devri 

6537 Sayılı Kanun miras yolu ile edinilen taşınmazların devrinde kanun öncesi ölümler 

ve kanun sonrası ölümler olarak iki noktaya dikkat çekmektedir. 15.05.2014 tarihinden 

önceki ölümlerden edinilen tarımsal nitelikli taşınmazlar bu kanun kapsamı dışında 

tutulmuştur. Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten sonraki ölümlerden edinilen tarımsal 

nitelikli taşınmazlar bu kanun kapsamı çerçevesinde değerlendirilerek devre söz konusu 

olabilmektedirler. Bu kanun sonrası ölümlerden gelen devir talepleri ilgili kurum ve 

kuruluşlardan olumlu cevabi yazılara göre işlem yapılması gerekmektedir. 15.05.2014 

tarihinden önce ölümler nedeniyle tapu sicilinde elbirliği veya paylı mülkiyet olarak 

intikali yapılmış veya kadastro tespiti nedeniyle tapu kütüğünde kök muris adına veya 

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

aralarında yapacakları miras payı temliki, miras taksim taleplerinin kabul edildiği, 

mirasçıların üçüncü kişilere olan devir taleplerinin ise 6537 Sayılı Kanun uyarınca 

il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık müdürlüğüne soru söz konusu edilmektedir. 

Birden fazla ölümlü intikal işlemlerinde 15.05.2014 tarihinden önce ve sonra ölen 

iştirak halinde intikal sonrası kanun öncesi ölenlerin mirasçıları arasında sadece miras 

payı temliki yapılmakta olup diğer işlemler için ise il/ilçe gıda tarım ve hayvancılık 

müdürlüğünden uygunluk görüşü alınmaktadır. 6537 Sayılı Kanunun yayımı tarihinde 

(15.05.2014 öncesi gerçekleşen ölümlerde) mirasçılar arasında henüz paylaşımı 

yapılmamış tarımsal arazilerin devir işlemleri, miras payı temlik ve miras taksim 

işlemleri yapılmaktadır. 

Mamak İlçesi’nde 6537 Sayılı Kanun’dan önce tarım arazilerinin miras yoluyla devir 

işlemleri ile aynı ilçede 6537 Sayılı Kanun’dan sonra tarım arazilerinin miras yoluyla 

mülkiyet devir tablosu 2015 yılı baz alınarak incelenmiş olup, tarım arazilerinin miras 

yoluyla devri Ocak, Şubat, Mart aylarında taşınmaz adedi 517 iken, izin verilen 

taşınmaz adedi 32 iken, izin verilmeyen 485 adet olarak gerçekleşmiştir. Nisan, Mayıs 
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ve Haziran aylarında taşınmaz adedi 564 iken, izin verilen taşınmaz adedi 28 iken, izin 

verilmeyen 536 adettir. Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında taşınmaz adedi 536 iken, 

izin verilen taşınmaz adedi 21 iken, izin verilmeyen 515 adet olarak gerçekleşmiştir. 

Ekim, Kasım, Aralık aylarına bakıldığında taşınmaz adedi 506 adettir, izin verilen 

taşınmaz adedi 17 iken, izin verilmeyen 489 adettir (Çizelge 5.9). 

Çizelge 5.9 Ankara İli Mamak İlçesinde 6537 Sayılı Kanundan sonra 2015 yılı tarım 

arazilerinin miras yoluyla devri 

D
Ö

N
E

M
 

AYLAR 

Miras Yolu ile 

Devir Talebi 

İstenen 
     İzin Verilen   İzin Verilmeyen 

Taşınmaz 

adedi 
Alanı 

(da) 
Taşınmaz 

adedi 
Alanı 

(da) 
Taşınmaz 

adedi 
Alanı 

(da) 

1. Ocak-Şubat-Mart 517 119,42 32 107,63 485 11,79 

2. Nisan-Mayıs-Haziran 564 1.103,48 28 67,60 536 1.035,88 

3. Temmuz-Ağustos-Eylül 536 389,30 21 42,86 515 346,44 

4. Ekim-Kasım-Aralık 506 301,80 17 60,97 489 240,83 

TOPLAM 2123 1.914 98 279,06 2025 1.634,94 

Tarım arazilerinin taşınmaz adedi açısından miras yoluyla devrine izin verilen ve 

devrine izin verilmeme yönünden irdelenerek miras yoluyla devrine izin verilen tarım 

arazilerinin aylara göre yok denecek kadar az olduğunu göstermektedir. 6537 Sayılı 

Kanun’dan sonra tarımsal nitelikli arazilerinin tarımsal nitelikli taşınmazların 

parçalanmasını önlemek arazi bütünlüğünü korumak ve miras yoluyla hisseli devrine 

izin verilmediğini göstermektedir. Parçalanmış tarım arazilerini ekonomiye 

kazandırmak amacıyla pay ve paydaş sayısını arttırmadan ehil mirasçıda toplanmasını 

sağlamaktır. 6537 Sayılı Kanun’dan sonra mirasçılar arasında miras yoluyla devrinde 

kısıtlamalar getirildiğinin en açık göstergesidir. 

Mamak İlçesi’nde tarım arazilerinde paylı mülkiyet talebi 2011-2017 dönemi verilerine 

göre hem genel olarak, hem de 6537 Sayılı Kanun değişikliği öncesi dönem (2011-2014 

yılları) ve sonrası dönem (2015-2017 yılları) olmak üzere ayrı ayrı değerlendirilmiştir. 

İnceleme sonuçlarına göre 2011-2014 döneminde satışı talep edilen bütün parsellerin 

satışına iznin verildiği veya satış yasağının söz konusu olmadığı görülmektedir. 6537 

Sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 2014-2017 dönemi verilerinin analizi neticesinde; 

paylı mülkiyeti istenen tarım arazilerinde kanundan önceki dönemin aksine izin 
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yasağının getirilmiş olması nedeni ile izin verilmeyen satış sayısından artış kayda değer 

düzeye çıkmıştır. 2014 yılına bakıldığında paylı mülkiyet talebi istenen tarım arazisi 

taşınmaz sayısı 3.850 adet iken, izin verilen taşınmaz sayısı 292 adet ve izin verilmeyen 

taşınmaz sayısı ise 3558 adet olarak tespit edilmiştir. 2015 yılına bakıldığında paylı 

mülkiyet talebi istenen tarım arazisi taşınmaz adedi 3590 iken, izin verilen taşınmaz 

adedi 29 ve izin verilmeyen 3.561 adet olmuştur. 2016 yılına bakıldığında paylı 

mülkiyet talebi istenen tarım arazisi taşınmaz sayısı 3.540 adet iken, izin verilen 

taşınmaz sayısı 22 adet ve izin verilmeyen talep sayısı 3.518 adet olarak gerçekleşmiştir. 

2017 yılına bakıldığında paylı mülkiyet talebi istenen tarım arazisi taşınmaz sayısı 

3.542 adet iken, izin verilen taşınmaz sayısı 16 adet ve izin verilmeyen taşınmaz sayısı 

ise 3.526 adet olarak tespit edilmiştir (Çizelge 5.10). 

Çizelge 5.10 Mamak İlçesinde tarım arazilerinde paylı mülkiyet talebi (2011-2017) 

D
Ö

N
E

M
 

YILLAR 

Paylı Mülkiyet Talebi 

İstenen Tarım Arazisi 
İzin Verilen İzin Verilmeyen 

Taşınmaz 

adedi 
Alanı (da) 

Taşınmaz 

adedi 
Alanı (da) 

Taşınmaz 

adedi 

Alanı 

(da) 

1. 2011 5.500 23.172,23 5.500 23.172,23 - - 

2. 2012 5.900 20.030,47 5.900 20.030,47 - - 

3. 2013 5.997 17.963,19 5.997 17.963,19   

4. 2014 3.850 13.017,92 292 157,23 3.558 12.860,69 

5. 2015 3.590 11.117,02 29 304,47 3.561 10.812,55 

6. 2016 3.540 10.403,05 22 90,19 3.518 10.312,86 

7. 2017 3.542 10.017,63 16 184,33 3.526 9.833,3 

GENEL 

TOPLAM 
31.919 105.721,51 17.756 61.902,11 14.163 43.819.4 

Araştırma sonuçlarına göre 6537 Sayılı Kanun değişikliğinden sonraki dönemde (2014 

sonrası dönemde) tarım arazisi taleplerine izin verilmediği ve izin verilen paylı mülkiyet 

taleplerinin detaylarına bakıldığında ise ölüm tarihlerinin kanunun yürürlüğe 

girmesinden önce olduğu görülmektedir. Yapılan işlem incelemelerinde izin verilmeyen 

paylı mülkiyet taleplerinin çoğunlukla kanun sonrası ölümleri kapsadığı görülmektedir. 

Paylı mülkiyete izin verilmemesinin nedenlerine bakıldığında yeterli büyüklükteki 

tarımsal arazi miktarlarının kanunun öngördüğü değerlere ulaşmaması olduğu ve yeter 

gelirli arazi büyüklüğüne ulaşılamaması nedeni ile hak sahipleri arasında paylaşıma izin 

verilmediği görülmektedir.   
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6 . SONUÇ VE ÖNERİLER 

Birçok ülkede tarımsal üretim ve çiftçilik ekonomik önemini yitirmiş gibi görülse de, 

arazi varlığının kullanımı ve verimli arazilerin korunması günümüzde en önemli 

sorunların başında gelmektedir. Çoğalan nüfusa karşı arazi miktarının sınırlı olması, 

araziyi verimli bir şekilde kullanılması açısından önlem almayı zorunlu kılmıştır. 

Araziyi verimsizleştiren nedenlerin başında, tarım arazilerinin miras yolu ile 

parçalanması gelmektedir. Miras hukukuna hâkim olan eşitlik ilkesinin mirasın 

paylaşılmasında kendisini göstermesinin bir sonucu olarak, tarım arazilerinin mirasçılar 

arasında eşit bir şekilde paylaşılması gelmektedir. Toprak koruma ve arazi kullanımı ile 

ilgili yasal düzenleme yapılmasının temel hedefi; parçalanmış ve verimsizleşmiş tarım 

arazilerinin neden olduğu olumsuz şartların giderilmesi ve tarımsal altyapının 

iyileştirilmesi, malikin mülkiyet hakkını koruma olarak da görülmektedir.   

Türkiye’de tarım arazisini kullanma kültürü miras hukukundan kaynaklı olup, nüfusun 

artışı ile birlikte tarım arazileri zaman içerisinde hızlı biçimde parçalanmış ve küçülen 

tarım arazileri bir aileyi geçindiremeyecek duruma gelmiş, gelir elde edemeyen aileler 

tarım arazisi ile ilişkilerini kopararak tarım dışı alanlarda geçim sağlamaya çalışmış ve 

bu yapı tarım arazilerinin önemli sayılacak kısmının fiilen tarım dışı kalmasına veya boş 

bırakılmasına yol açmıştır. Verimli arazi varlığının üretim dışı bırakılması, ülke 

ekonomisi açısından ciddi kayıplara neden olmuş ve doğal olarak tarım dışı kalan 

arazilerin ekonomiye kazandırılması zorunluluğu hissedilmiştir. Arazi parçalanmasının 

önlenmesi için öncelikle 19/7/2005 tarihinde 5403 Sayılı Kanun yürürlüğe konulmuş ve 

yapılan düzenlemenin yetersiz olması nedeni ile 30/4/2014 tarihinde ise 6537 Sayılı 

Kanun ile 5403 Sayılı Kanunda kapsamlı düzenleme yapılarak yürürlüğe konulmuştur.  

5403 Sayılı Kanunun amacı; tarım arazilerinin korunması etkin ve verimli bir şekilde 

kullanılması amacını gütmektedir. Ancak tarım arazilerinin kullanım biçimi ülke, 

kurumsal ve yerel planlarla uyumlu olmalı ve kırsal alanın planlanmasında etkin 

olmasını sağlayıcı yasal ve kurumsal yapılanmaya gidilmiş olunmalıdır. Verimin 

yüksek olduğu tarımsal arazilerin bulunduğu bölgelerde tarım arazilerinin 

parçalanmaması, tarım dışı alanlarda kullanımın yasaklanması ve bölünemez 
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büyüklülüğünün koruması için arazi kullanımının planlanması ve uygulanması, yasal, 

kurumsal, sosyal ve ekonomik önlemlerle desteklenmesi zorunludur. 5403 Sayılı 

Kanuna göre verimli tarım arazilerinin tarım dışı amaçlarla kullanımını engelleyecek 

ekonomik, teknik ve sosyal kuralların birlikte entegre edilmesi zorunlu görülmektedir.   

Türkiye’de giderek azalan tarım arazilerin de tarımı geliştirecek yöntemler, kanun ve 

yasalar çerçevesinde birlikte değerlendirilip tarım alanlarının etkin ve sürdürülebilir 

yöntemlerle doğru kullanımına dayanan yaklaşımları açık ve net bir şekilde ortaya 

koymak gerekmektedir. Tarımsal nitelikli arazilerin parçalanma sorunu, 5403 Sayılı 

Kanuna göre bazı yöntemlerle çözümlenmeye çalışılmaktadır. Bu düzenlemenin ülke 

şartları altında yetersiz kalması sonucunda 6537 Sayılı Kanun ile 5403 Sayılı Kanunda 

köklü değişikliklere gidilmiştir. Yapılan değişikliklerin söz konusu sorunun bir ölçüde 

çözülmesine katkıda bulunduğunu de söylemek mümkündür. Ancak düzenlemelerde 

fazla eksikliklerin bulunduğunu belirtmek gerekir. Özellikle 5403 Sayılı Kanun ile 

tarımsal arazi mülkiyetini devralan ehil mirasçının bu mülkiyeti başkasına devrine engel 

bir hüküm içermemesi, mirasçıların değer artışından doğan haklarının mülkiyet 

kendisine devredilen mirasçı dışında üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebileceği veya 

söz konusu hakkın tapu kütüğüne şerh edilebileceği yönünde bir hükmün bulunmaması 

ve bu durumun Yönetmelikle düzenlenmeye çalışılması, mirasçıların değer artışından 

doğan talep haklarının Yönetmelik ile 6537 Sayılı Kanun’da öngörülmeyen bir hak 

düşürücü süreye bağlanmış olması, aile malları ortaklığında, paydaşların kanun gereği 

payları üzerinde tasarruf edemeyecekleri hâlde, pay üzerinde bir önalım hakkının 

öngörülmüş olması gibi eksikliklerin öncelikle sayılması gerekli görülmektedir.   

Tarım arazisinin miras, devir ve benzeri yollarla parçalanmasını önlemek için 5403 

Sayılı Kanunun ana hedeflerinden biri 6537 Sayılı Kanun ile değiştirilmiş olmaktadır. 

Bu değişikliklerin medenî hukuk açısından en önemlileri; yeterli gelirli tarımsal arazi 

büyüklüğü ve asgarî tarımsal arazi büyüklüğü kavramlarına yer verilmesi, mirasa konu 

tarımsal arazilerin mülkiyetinin devri zorunluluğunun getirilmesi, sınırdaş tarımsal arazi 

maliklerine önalım hakkı tanınması ve paylı mülkiyete tâbi tarımsal arazilerde payın 

devri ve rehinini yasaklayan hükmün kaldırılmış olmasıdır. Bu değişikliklerle 

oluşturulan yasal altyapı, tarım arazilerinin en azından sürekli parçalanarak 

küçülmesinin çözümüne katkı yapabilecektir.  
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6537 Sayılı Kanun değişikliği ile (15.05.2014) tarihinden itibaren 5403 Sayılı Kanunda 

yapılan düzenlemeden sonra; mirasa konu olan tarımsal amaçlı taşınmazların sadece 

elbirliği mülkiyeti şeklinde mirasçılara intikal edilebileceği paylı mülkiyet şeklinde 

yapılamayacağı ve tarımsal amaçlı taşınmazların bölünemeyeceği, ülkede tarımsal 

arazilerin ekonomik bütünlük açısından arazinin değer kaybetmeyeceği ve 

sürdürebilirlik açısından tarım arazilerinin verimlilik düzeyi yükseltilerek gelecek 

nesillere tarım arazisinin bütünlüğünün korunmasına yönelik olarak 6537 Sayılı Kanun 

ile 5403 Sayılı Kanunda kapsamlı yeniliklerin yapıldığı görülmektedir. Bununla birlikte 

6537 Sayılı Kanunun özellikle kentsel gereksinimler için ihtiyaç duyulan arazinin rant 

kaynağına dönüşmesi ile tarımsal arazilerin imar durumunun değiştirilerek emsal artışı 

ve dolayısıyla kat artışı ve imar fonksiyonu yüklenmesi gibi nedenlerle tarımsal arazi 

maliklerinin haksız kazanç sağlamalarının ve kentsel dönüşüm çalışmaları ile imar 

çalışmaları sonrasında ortaya çıkan değer artışından kazanılan gelirin etkin ve adil 

paylaşımının sağlanamadığı durumlar dikkate alındığında, arazinin arsaya dönüşüm 

süreçlerinin yönetimi ve arazi yönetim modellerinin geliştirilmesi gerekli 

görülmektedir. Gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının görev alanı içinde 

kentsel mekan ekonomisi ve arazinin rasyonel kullanım kararlarının geliştirilmesi 

çalışmaları önemli yer tutmakta ve bu alanda yapılacak çalışmaların sürdürülebilirlik 

esasları ile etkin ve verimli kullanım ilkelerine uygunluğunun sağlanması açısından 

merkezi ve yerel idarelerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının istihdam 

edilmesi ve bu amaçla başta 5393 sayılı Belediye Kanunu olmak üzere ilgili bütün yasal 

düzenlemelerde söz konusu uzmanların görev ve yetkilerinin açıkça tanımlanmasına 

gereksinim olduğu vurgulanmalıdır.  
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