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ÖZET 

Dönem Projesi 

ANKARA İLİ POLATLI İLÇESİNDE KAMULAŞTIRMA ÇALIŞMALARININ 

TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIMINA OLASI ETKİLERİNİN 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

Ali KILAVUZ 

Ankara Üniversitesi 

Fen Bilimleri Enstitüsü 

Gayrimenkul Geliştirme ve Yönetimi Anabilim Dalı 

Danışman: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Altyapı yatırımları, kentsel gelişme ve kamu hizmetleri için arazi edinimi ve 

kamulaştırma çalışmalarının tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına neden olduğu ve 

ulusal mirasın bir parçası olan verimli arazilerin amaç dışı kullanımının tarımsal üretimi 

olumsuz etkilediği bilinmektedir. Bu çalışmada T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve 

Haberleşme Bakanlığı Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü Hızlı Tren Projesi için 

yapılan kamulaştırma çalışmalarının olumsuz etkileri Polatlı İlçesi örneği çerçevesinde 

değerlendirilmiştir. Kamulaştırma çalışmalarının tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı 

ve tarımsal üretime olası etkilerinin analizi için ilçede 2003-2013 döneminde yoğun 

kamulaştırma yapılan köylerden seçilen 120 tarımsal işletme sahibi ile yüzyüze görüşme 

ve anket çalışması yapılarak gerekli veriler toplanmış ve sonuçlarına göre değerlendirme 

yapılmıştır. Buna ilave olarak ilgili kamu kurumlarının idari kayıtları ve yargı 

organlarının kararlarından da araştırmada yararlanılmış ve genelleme yapılması yoluna 

gidilmiştir.    

Saha çalışmalarının sonuçlarına göre işletme sahiplerinin büyük çoğunluğunun ilkokul 

düzeyinde eğitim aldıkları ve tarım sektöründe 20 yıldan fazla süreden bu yana çalıştıkları 

ve tarımsal üretim faaliyetlerinde önemli bir deneyime sahip oldukları saptanmıştır. 

Kamulaştırma çalışmalarının; tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve bireyler 

üzerindeki etkilerinin ankete katılan işletme sahiplerine göre farklılık gösterdiği, 

maliklerin çoğunluğunun ödenen kamulaştırma bedelinin araziye yatırıma yönelik 

kullanamadıkları, inceleme döneminde köylerden kentlere olan göçlerin artış gösterdiği, 

kamulaştırma çalışmalarının aynı zamanda doğal çevreye de zarar verdiği, 

kamulaştırmada nakdi ödemenin yapıldığı, etkilenen maliklere arazi yerine arazi 

verilmesinin söz konusu olmadığı ve kamulaştırma çalışmalarının arazi değerlerini 

düşürdüğüne ilişkin görüşler ortaya konulmuştur. Bununla birlikte görüşülen maliklere 

göre acele kamulaştırma yapılmasının gerekli olması halinde, idare tarafından acele 

kamulaştırma işleminin tercih edilmesinin yerinde olduğu genel kabul görmektedir. 

Kamulaştırılan arazilerin mutlaka idare tarafından kamulaştırma amacına uygun kullanım 

durumunun denetlenmesinin ve ayrıca kamulaştırılan taşınmazların değerlemesinin 
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bilirkişi kurullarınca bilimsel esaslar ve mevzuatın amir hükümlerine göre rasyonel olarak 

belirlenmesinin oldukça önem taşıdığı bilinmekte ve kamulaştırma uygulamasından 

malikler ile kullanıcıların ekonomik, sosyal, kültürel ve çevresel yönlerden kayba 

uğramalarının önlenmesine yönelik olarak mevzuat ve uygulamada yeni düzenlemelerin 

yapılması, uygulama kalitesinin iyileştirilmesine yönelik iyi uygulama kılavuzlarının 

hazırlanması ve orta ve uzun vadeli arazi edinimi ve kamulaştırma planlarının yapılması 

zorunlu görülmektedir. Bütün yerel ve merkezi idarelerde arazi edinimi ve kamulaştırma 

çalışmalarının kalitesinin yükseltilmesi için insan kaynağının güçlendirilmesi ve bu 

işlerin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi uzmanlarının sorumluluğunun altında 

yürütülmesi zorunlu görülmektedir.   

Ocak 2015, 72 sayfa 

Anahtar Kelimeler: Arazi edinimi, kamulaştırma, tren projesi, kamulaştırmanın 

olumsuz etkileri, Polatlı İlçesi ve arazi edinim politikası.  
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ABSTRACT 

Term Project 

EVALUATION OF POSSIBLE EFFECTS OF EXPROPRIATION WORKS ON NON-

PURPOSE USE OF AGRICULTURAL LAND IN POLATLI DISTRICT OF 

ANKARA PROVINCE 

Ali KILAVUZ 

Ankara University 

Graduate School of Natural and Applied Sciences 

Department of Real Estate Development and Management 

Supervisor: Prof. Dr. Harun TANRIVERMİŞ 

Land acquisition and expropriation works for infrastructure investments, urban 

development and public services are known to result in the non-objective use of 

agricultural land and the non-objective use of fertile land, which is part of the national 

heritage, negatively affects agricultural production. In this study, the negative effects of 

the expropriation for the High-Speed Rail Project of the Ministry of Transport, Maritime 

Affairs and communications of the Republic of Turkey General Directorate of State 

Railways were evaluated within the framework of the Polatlı district example. In order to 

analyze the non-objective use of agricultural land and its possible effects on agricultural 

production, the necessary data were collected and evaluated according to the results by 

conducting face-to-face interviews and surveys with 120 agricultural business owners 

selected from the villages that were heavily expropriated in the period 2003-2013 in the 

district. In addition, the administrative records of the relevant public institutions and the 

decisions of the judicial organs were used in the research and a generalization was made. 

According to the results of the field studies, the majority of the business owners received 

primary school education and worked in the agricultural sector for more than 20 years 

and had significant experience in agricultural production activities. Expropriation works; 

the non-objective use of agricultural land and its effects on individuals differ according 

to the business owners surveyed, the majority of the owners are not able to use the paid 

expropriation cost for land investment, migration from villages to cities increased during 

the review period, expropriation works also harm the natural environment, cash payment 

is made in expropriation, land instead of land is not. However, it is generally accepted by 

the administration that in the event that hasty expropriation is necessary according to the 

interviewees, the preference for hasty expropriation is in place. It is important that the 

evaluation of expropriated land is determined rationally according to the scientific 

principles and regulations of the expert boards and that new regulations are made in the 

legislation and practice in order to prevent loss of property and users from the application 

of expropriation from economic, social, cultural and environmental aspects., preparation 

of good practice guidelines for improvement of application quality and medium and long-
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term land acquisition and expropriation plans are mandatory. In order to improve the 

quality of land acquisition and expropriation works in all local and central 

administrations, it is obligatory to strengthen human resources and carry out these works 

under the responsibility of real estate development and management experts. 

January 2015, 72 pages 

Key Words: Land acquisition, expropriation, train project, negative effects of 

expropriation, Polatlı district and land acquisition policy. 
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1. GİRİŞ 

1.1 Konunun Önemi 

Ülkeler, arazi varlığının gittikçe azalması ve nüfustaki artışla birlikte daha fazla gıda 

maddeleri ve altyapı yatırımı ihtiyacının ortaya çıkmasıyla tarım arazisi varlığına daha 

fazla önem vermeye ve mevcut arazi varlığını korumak için daha köklü çözümler aramaya 

başlamışlardır. Arazi ihtiyacını bazen de başka ülkelerin arazisini satın alarak 

geleceklerini güvence altına almaya çalışmaktadırlar. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 

verilerine göre Türkiye'de ekilen ve dikilen tarım alanı 23.763.000 hektar, çayır ve mera 

arazisi dâhil toplam tarım alanı 38.380.000 hektar olarak belirlenmiştir. TÜİK’in 2017 

yılı verilerine göre, Türkiye’de ekonomik olarak sulanabilecek toplam 8.5 milyon hektar 

tarım arazinin %69’u sulamaya açılabilmiştir. Bunun yanında, kırsal alanda fiziksel 

altyapı yatırımları talebinin yüksek düzeyde olduğu görülmektedir.       

Son yıllar gerek nüfus artışı gerekse nüfus artışına bağlı olarak büyüyen kentleşme sebebi 

ile ihtiyaç duyulan ulaşım yolları, sanayi bölgeleri, sağlık tesisleri ve eğitim 

yerleşkelerinin en yoğun yapıldığı dönem olması açısından önemlidir. Bu tür yerlerin 

inşası ve imarı Türkiye’de genellikle devlet eliyle gerçekleştirildiğinden, kamulaştırma 

yöntemi ile proje için gerekli olan arazilerin edinimi yöntemi kullanılmaktadır. Devlet 

kamulaştırma yöntemini kullanımı sırasında daha çok ekonomik kıstasları dikkate 

almakta ve daha uygun, daha ucuz ve geçiş yollarına daha yakın yerleri tercih etmektedir. 

Bundan dolayı kentlerdeki arsalar, her zaman çevredeki arazilerden daha yüksek maliyetli 

olmuştur. Bu sebeple ilk önce tarım arazilerinin kamulaştırılması esas alınmıştır. 

Türkiye’nin son yıllardaki değişiminin küçük bir örneği olarak Ankara İline bağlı Polatlı 

İlçesi araştırma alanı olarak belirlenmiştir. 

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımına yönelik yapılan kamulaştırmaların; tarım 

sektörünün gerilemesine etki edişi, üzerinde yaşayan ve geçimini tarımdan elde eden 

insanların sosyal, kültürel, ekonomik reflekslerinin durumu ve kamulaştırmanın yarattığı 

sonuçları gözlemlemek için Polatlı İlçesi örnek alınmıştır. Hızlı gelişen sanayi ve buna 

bağlı olarak artan nüfus; mevcut sanayi tesislerinin çevresinde ve ana bağlantı yolları 
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üzerinde düzensiz, plansız ve izinsiz konutlar ile sanayi tesislerinin yapılmasına neden 

olmuş, verimli tarım arazisi varlığı üzerinde baskı yaratmış, tarım dışı kullanım miktarını 

her geçen gün artırmıştır (Sezgin ve Varol 2012). 

Türkiye’de Karayolları Genel Müdürlüğü (KGM), Devlet Demir Yolları İşletmesi Genel 

Müdürlüğü (DDY), Sağlık Bakanlığı gibi kamu kurumları ile Organize Sanayi Bölgesi 

gibi özel hukuk tüzel kişileri lehine arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarının toplam 

içinde ağırlıklı payı aldığı görülmektedir. Buna kentsel gelişim ve dönüşüm amaçlı 

projeleri ile Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Belediyeler 

gibi merkezi ve yerel yönetimlerin eklenmesi gerektiği vurgulanmalıdır. Çalışma 

kapsamında saha çalışması yapılan Ankara İli Polatlı İlçesi sınırları içinde sayılan 

kurumların kamulaştırma çalışmalarının yoğun biçimde devam ettiği görülmektedir. Bu 

koşullarda kamulaştırma çalışmalarının verimli arazi varlığının azalması ve tarım sektörü 

üzerindeki etkilerinin olması kaçınılmaz olmaktadır.  

Kamu yatırımları için arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarının tarım arazileri ve 

malikleri üzerindeki etkisini ölçmek için Polatlı İlçesinin iyi bir örnek olduğu açıktır. 

İlçede kamulaştırma yapılan köyler; İğciler, Çekirdeksiz, Beyliköprü, Kıranharmanı, 

Sazlar, Gençali, Yenice, Tatlıkuyu, Eski Karsak, Gümüşyaka, Kocahacılı, Yaralı, Poyraz, 

Özyurt, Şeyhahmetli, Yağcıoğlu, Karailyas, Üçpınar, Zafer, İstiklal, Karapınar, Beyceğiz, 

Kuşçu, Yenidoğan, Gedikli, Olukpınar ve Bacıköy olarak tespit edilmiştir. İlçenin 

Karailyas, Poyraz, İğciler ve Yenice köylerinde yürütülen bu çalışmanın amacı son 10 

yılda ilçede tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmasının yarattığı etkileri ortaya çıkartmak 

olup, arazi varlığının nispeten bol olduğu ilçe genelinde çalışma konusunun önemi ve 

hassasiyet derecesinin vurgulanması gerektiği görülmüştür. Özellikle bu yoğunlukta 

kamulaştırma gerçekleşmesine rağmen, gerekli çalışmayı yürütecek aracı kurumların 

yetersizliği de bilinçsiz ve plansız bir şekilde marjinal ve şehir efsaneleriyle bilgilenen 

vatandaş yığınına neden olmaktadır. 
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1.2 Çalışma Metodolojisi 

Saha araştırmasına (survey) dayanan bu çalışma, Ankara İli Polatlı İlçesine bağlı 

Karailyas, Poyraz, İğciler ve Yenice köylerini kapsamaktadır. İncelenen köylerin genel 

özellikleri; köyde hâlihazırda oturanların mevcut olması, ulaşılabilirliğe uygun ve 

kapsamlı kamulaştırmanın yapıldığı yerleşim yerleri olmaları dikkate alınarak seçilmiştir. 

Kamulaştırma amaçlı tarım arazilerinin amaç dışı kullanıldığı yerler yukarıda belirtilen 

köylerin tamamını kapsamaktadır. Çalışma belirtilen köyler içinden rastgele 4 köy 

seçilerek yapılmıştır. İnceleme alanı olarak seçilen köylerde 22.12.2014 ile 29.12.2014 

tarihleri arasında toplam 120 kişi ile anket çalışması yapılmıştır (EK 1). Çalışma yapılan 

köylerden İğciler, en fazla kamulaştırmanın yapıldığı köylerden biridir. 

Polatlı İlçesinde kamulaştırmanın meydana geldiği alanlar Polatlı İlçe Tarım Müdürlüğü 

ve Polatlı Ziraat Odası ile görüşülmesi sonucunda belirlenmiştir. Seçilen 4 köye gidilmiş 

ve anket çalışması yapılmıştır. Bu köylerde 30’ar kişi ile birebir görüşülmüş ve anket 

formları doldurulmuştur. Sonrasında, doldurulan bu formların sonuçları bir araya 

getirilmiş ve analiz edilmiş, elde edilen sonuçlar grafikler ve çizelgeler halinde 

gösterilmiştir. Devamında bu sonuçlar ankete katılanların, anket konusu ile paralel olarak 

yöneltilen sorulara ilişkin cevapları da dikkate alınarak yorumlanmıştır. Saha çalışması 

yapılan köylerde karşılaşılan başlıca sorunlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: 

 Köylerde gece ile gündüz nüfusunun birbirini tutmaması ve ayrıca çalışmanın gündüz 

yapılması anket yapılacak insanların zor bulunması, 

 Köylülerin çoğu kış nedeniyle genellikle ilçede ve Ankara’da yaşamayı tercih etmeleri, 

 Köyde kalanların çoğunun yaşlı kesimden oluşması, 

 Kamulaştırma davalarının yıllardan beri devam etmesi, 

 Kamulaştırmada köylülerin çoğu komşularının daha çok para aldığı kanısını yer yer 

taşımaları ve bu nedenle mağduriyet psikolojisiyle hareket etmeleri, 

 Köylülerin avukatlarının telkiniyle birçok soruya cevap vermek istememeleri, 

 Her ne kadar bir araştırma olduğu söylenmiş olsa da, görüşülen kişiler devletin bir 

yardım ekibinin geldiğini sanmaları ve dolayısıyla da kendilerini mağdur gösterme 

eğilimleri. 
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Saha çalışmaları aşamasında, güvenlik ve diğer kaygılarla bazı üreticilerin görüşme 

yapmayı kabul etmemeleri ve “hiçbir sorunumuz yok” değerlendirmesi yapmalarına tanık 

olunması, önemli görülmektedir. Bununla birlikte her köyde ve her görüşme öncesinde 

çalışmanın amaçları ve kapsamı öncelikle köylülere detaylı olarak açıklandıktan sonra 

anket yapılmasına geçilmesine özen gösterilmiştir. Görüşmenin tamamlanamaması 

halinde, aynı köy sınırları içinde başka üreticilerle görüşme yapılması yoluna gidilmiştir. 

1.3 Kaynak Araştırması  

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının en yaygın görüldüğü alanlar sanayi, konut-

kentleşme, turizm ve madencilik ile ulaştırma amaçlı kamu yatırımları şeklinde 

sıralanmaktadır. Türkiye’de 1989-2010 döneminde toplam 827 bin hektar tarım arazisinin 

tarım dışı faaliyet alanlarında kullanımına izin verilmiştir. Tarım arazilerinin tarım dışı 

kullanımına yönelik istatistikler, mülga Tarım ve Köyişleri Bakanlığı tarafından 

başlangıçta ülke ölçeğinde “genel toplam” olarak kayıt altına alınmış, 2010 yılından 

itibaren sektörel bazda kayıt altına alınmaya başlanmıştır. Cangir vd. (1995) tarafından 

yapılan çalışmada, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve satışını önleyebilmek için 

oluşturulacak veya yeniden düzenlenecek yasalarda mutlaka izlenmesi gereken yolun; 

tarım arazilerinin niteliği ve yeteneğine uygun, bilimsel ölçütler çerçevesinde arazi 

kullanım planlamasını hazırlamak ve bunu kanunlaştırmak olduğu vurgulanmıştır. 

Aksoy’un (1997) çalışmasında; tarım arazilerinin tarımsal etkinlikler dışında 

kullanılmasının, öncelikli olarak tarımsal yapı üzerinde olumsuz etkiler yarattığı ve bu 

olumsuz etkilerin kısa vadede tarım arazilerinin azalması biçiminde ortaya çıkabileceği 

gib, uzun vadede tarımsal verimsizliğin yol açtığı üretimde azalma ve buna bağlı olarak 

sosyo-ekonomik olumsuzluklar biçiminde de kendini gösterebileceği vurgulanmıştır. 

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının tarımsal yapı üzerinde yaratacağı etkilerin, 

tarım arazilerinin amaç dışı kullanım biçimine göre de değişebildiği ifade edilmiştir. 

Aksoy (1997) tarafından yapılan başka bir çalışmada ise; Türkiye gibi, gerek genel 

anlamda arazi planlaması gerekse özel olarak tarımsal arazi kullanım planlaması 

yapılmamış olan ülkelerde tarım arazilerinin tarımsal etkinlikler dışındaki amaçlar için 

yoğun bir biçimde kullanıldığı belirtilmiştir. 
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Alterman’ın (1997) çalışmasında; tarım arazilerinin korunması ve amaç dışı 

kullanımlarının önlenmesinde hukuki düzenlemeler en önemli güvence olmakla birlikte, 

bunların tek başına yeterli olamayacağını da vurgulamıştır. Çuhadar ve Tuzcu (1997) 

tarafından yapılan çalışmada; Türkiye’nin gelişmiş ülkeler seviyesine ulaşabilmesi için 

çok daha hızlı kalkınma zorunluluğu olduğu belirtilmiştir. Ancak, bu kalkınmanın çevreyi 

göz ardı etmeden ve gelecek nesillere yaşanabilecek bir çevre bırakacak şekilde yapılması 

gerektirdiği ifade edilmiştir. Kalkınmanın, daha zengin ve mutlu yaşamanın bugünkü 

nesillerin hakkı olduğunu, ancak gelecek nesillerin de yaşanabilecek bir çevreye, tahrip 

edilmemiş ve tamamen tüketilmemiş doğal kaynaklara sahip olma hakkının bulunduğu 

da ifade edilmiştir.  

Güler ve Çobanoğlu (1997)’ın çalışmasına göre doğal kaynaklar ile bunların yer aldığı 

doğal çevre arasında hassas bir dengenin olduğu, iklim, toprak, su ve yaşam dengesinin 

yani ekolojik dengenin bozulmasına neden olan yanlış ve aşırı kullanımlar, bu dengeyi 

ortadan kaldırdığı ve insan dâhil bütün canlıların yaşama ortamlarını giderek daralttığı ve 

bunun sonucu olarak ülke ekonomilerinin ve toplumun sağlığının önemli ölçüde zarar 

gördüğü, sosyal, kültürel ve bilimsel değerler önemli ölçüde gerildiği belirtilmiştir. Bu 

çerçevede tüketilen bir ekosistemin, bozulan bir ekolojik dengenin yerine konulmasının 

çok zor ve hatta olanaksız olduğu ve bunun sonucu olarak da doğa ve doğa kaynakları ile 

insan arasındaki problemlerin çözümünün zorunlu olduğunu vurgulamışlardır. 

Rindfuss ve Stern (1998) tarafından yapılan araştırmada; geniş kapsamda bakıldığında 

arazi kullanımındaki değişimlerin yalnızca çiftçi düzeyinde etkili olmayıp, aynı zamanda 

ulusal ve hatta küresel düzeyde bir problem olduğu belirtilmiştir. Cangir ve Boyraz’ın 

(2000) çalışmasında ise; Türk Hukuk Sistemi’nde ilk defa 1982 Anayasası’nda tarım 

arazilerinin amaç dışı kullanımını önleme görevinin devlete ait olduğunun düzenlemiş 

olduğu (Anayasa m. 45), Anayasa’daki düzenleme dışında, 1982 Anayasası döneminde 

çıkarılan farklı yasal düzenlemelerde de tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı konusunda 

genel nitelikli esaslara yer verilmiş olduğu, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi 

Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu Kanunu ve 3202 sayılı Köy Hizmetleri Genel 

Müdürlüğü Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanuna dayanılarak 1989 yılından 2005 

yılına kadar çıkarılan özel nitelikli yönetmeliklerde, amaç dışı arazi kullanımı konusu ele 
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alındığı, söz konusu dönemde yapılan hukuki düzenlemelere egemen olan düşüncenin 

amaç dışı arazi kullanımı konusu olduğu ve genel anlamda tarım arazilerinin korunması 

amacından hareket edilmediği ortaya konulmuştur.  

Howell vd. (2001) tarafından yapılan çalışmada; dünya nüfusunun artarak 2025 yılında 8 

milyara ulaşacağına değinilerek gıda güvenliğini dünyanın yakın gelecekteki en önemli 

sorunu olacağı ifade edilmiştir. Artan nüfusun beslenme gereksinimini karşılamak için, 

önümüzdeki 50 yıl içinde üretimde en az iki kat artışın gerektiği vurgulanmıştır. 

Yılmaz’ın (2001) çalışmasında; bugünkü teknolojik koşullarda arazi arzının 

arttırılamayacağına ve araziden yararlanmada azalan verim kuralı geçerli olduğuna 

değinerek geleceğin güvencesi olan üretken tarım arazilerinin çok iyi değerlendirilmesi, 

niteliklerine uygun olarak kullanılması ve tarımsal amaçlar dışında kesinlikle 

kullanılmaması gerektiği belirtilmiştir. Benzer bir çalışma olarak Haktanır vd. (2005)’nin 

eserinde de; hukuki düzenlemelerin oluşturulmasına karşılık bunların ulusal politikalarla 

desteklenmemesi, amaç dışı arazi kullanımında arttırıcı bir etki yaratığı belirtilmiştir.  

Kayıkçı’nın (2005) çalışmasında; tarım arazilerinin nüfusa bağlı olarak giderek azalması 

nedeniyle gelecekte yaşanması muhtemel açlık tehlikesi, biyolojik çeşitliliğe olası 

olumsuz etkileri ve tarım arazisi gereksiniminin çayır ve mera arazilerinden karşılanarak 

ekolojik dengenin bozulması gibi hususların, tarım arazilerinin korunması ve etkin 

kullanımının sağlanmasında taşıdığı önem vurgulanmaktadır.  

Cangir vd. (1998) ile Dengiz vd. (2006) tarafından yapılan çalışmalarda; Türkiye’de 

verimli tarım alanlarının amaç dışı, kontrolsüz ve plansız bir şekilde kullanılması 

sonucunda arazilerin geri dönüşümsüz bir şekilde yok olduğu ve bu yolla kaybedilen arazi 

varlığının (I., II. ve III. sınıf) 573.239 ha’a ulaştığı tespiti yapılmıştır.  

Kılıç (2008) tarafından yapılan araştırmada; tarım arazilerinin hiçbir zaman geri dönüşü 

olamayacak biçimde tarım dışı alanlara özgülenmesinin, ülke geleceğinin de tehdit 

altında bırakılması sonucunu doğuracağı belirtilmiş olup, bütün insanların her zaman 
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aktif ve sağlıklı bir yaşam için gerekli olan gıda gereksinimlerini karşılayabilmek 

amacıyla yeterli, sağlıklı, güvenilir ve besleyici gıdaya fiziksel ve ekonomik bakımdan 

erişmeleri ve sürdürmeleri durumu olarak belirtilen gıda güvencesi bakımından da büyük 

önem taşımakta olduğu ifade edilmiştir.  

Topçu (2012) tarafından Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) 2011 yılı 

kayıtlarına dayalı olarak yapılan çalışmada; tarım arazilerinin tarım dışı kullanımına 

yönelik sektörel bazlı değerlerin, konut amaçlı 12,4 bin hektar, sanayi amaçlı 22,4 bin 

hektar, turizm amaçlı 1,2 bin hektar, madencilik amaçlı 7,9 bin hektar ve ulaştırma amaçlı 

650 hektar olmak üzere toplam 44,5 bin hektar olarak gerçekleştiğini belirtmiştir. 

Tarım Özel İhtisas Komisyonu 2014 yılı raporunda (Anonim 2014a); kentsel gelişmenin 

arazi kullanım değişikliği yoluyla, doğal alanların tüketilmesine neden olan etmenlerin 

başında geldiği, kentsel gelişmenin bu bağlamda baskı altına aldığı doğal alan ve 

ortamların başında ise tarım arazilerinin geldiği, büyüyen kentlerin tarım arazileri 

üzerinde genişleme ihtiyaç ve eğiliminin, dünyanın verimli tarım arazilerini yavaş yavaş 

yok olma tehdidiyle karşı karşıya bırakmakta olduğu vurgulanmıştır.  

Gün (2015) tarafından yapılan çalışmada; Türkiye’nin tarım kesimindeki yapısal 

sorunlarını gidermede çözümsüz kalmasının etkin bir arazi politikasının olmamasından 

kaynaklandığı, tarım arazisinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeler eksik olup, 

yürürlükteki yasaların da uygulanmasında sürüp giden yanlışlıkların olduğu, bütünlükten 

uzak, tutarsız önlemlerle oluşturulan politikaların sonucu tarım arazileri hızlı biçimde 

sanayi, turizm ve inşaat gibi sektörlerin kullanımına açılarak geri dönüşü olmayan bir 

süreç içine girildiği, yürürlükteki yasal düzenlemeler göz ardı edilerek arazilerinin 

kullanımının kamu yararı dikkate alınmadan, günün koşullarına ve siyasilerin 

eğilimlerine uygun olacak biçimde düzenlendiği bildirilmiştir.  

Gülçubuk’un (2015) çalışmasında; açlık, beslenme yetersizlikleri ve gıda temini 

konusunda gelecek kaygısının ve diğer yanda israfın yaşandığı bir dönemde, gıda 

güvencesi ve gıda güvenliği bağlamında insanlığın geleceği ve bütüm canlıların geleceği 

için tarım arazilerinin önemli bir doğal varlık olduğu ve gelecek yüzyıllara arazilerine 



8 

 

sahip çıkan koruyan ülkeler daha güvenli bir ortamda oluşacağı vurgulanmış olup, 

dünyada giderek “araziye hücumun” yeniden başladığı ve birçok ülkenin başka ülkelerde 

büyük yüzölçümlü arazileri edindiği tespiti yapılarak ve özellikle birçok ülkenin Afrika 

kıtasında arazi aramaya başladığı ve bu paylaşımın kıtada nüfus-arazi ilişkisi bozularak 

açlık riskini daha belirgin bir yapıya dönüştürdüğü bildirilmiştir. 

1.4 Çalışmanın Konusu ve Kapsamı 

Kamulaştırma çalışmalarının özellikle kırsal alan üzerine etkileri ile bu etkilerin 

izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda çok sınırlı sayıda çalışmanın olduğu tespit 

edilmiştir (Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2019ab). Bu çalışmada kamu yatırımları için 

arazi edinimi ve kamulaştırma uygulamalarının özellikle kırsal hanelerin ekonomik 

durumlarına etkisi ile kamulaştırma çalışmalarının verimli tarım arazilerinin amaç dışı 

kullanımına olası etkileri hem genel, hem de seçilmiş ilçe örneği çerçevesinde ortaya 

konulmuş, temel sorun alanları tanımlanmış ve kamu idarelerinin genel olarak arazi 

yönetimi ve özel olarak da arazi edinimi ve politikalarına yönelik temel öneriler tespit 

edilmiştir. Bu araştırmada; T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Devlet 

Demiryolları Genel Müdürlüğü Hızlı Tren Projesi için yapılan kamulaştırma 

çalışmalarının olumsuz etkileri Polatlı İlçesi örneği çerçevesinde değerlendirilmiştir. 

Kamulaştırma çalışmalarının tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı ve tarımsal üretime 

olası etkilerinin analizi için ilçede 2003-2013 döneminde yoğun kamulaştırma yapılan 

köylerden seçilen 120 tarımsal işletme sahibi ile yüzyüze görüşme ve anket çalışması 

yapılarak gerekli veriler toplanmış ve sonuçlarına göre değerlendirme yapılmıştır. Buna 

ilave olarak ilgili kamu kurumlarının idari kayıtları ve yargı organlarının kararlarından da 

araştırmada yararlanılarak elde edilen önemli bulguların genellenmesi yoluna gidilmiştir.    

Çalışma sonuçlarının ilçede yoğun kamulaştırma yapılan köyleri temsil edebilecek 

nitelikte olduğu değerlendirilebilir. Çalışmada, Polatlı İlçesinde 2003-2013 döneminde 

yapılan kamulaştırmaların tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı üzerine yarattığı etkiler 

incelenmiştir. Çalışma toplam beş bölümden oluşmakta olup, bu bölümlerde bunlara 

değinilmiştir. Birinci bölüm, konuyla ilgili önceki çalışmalar ve genel bilgilerin olduğu 

giriş bölümünden oluşmaktadır. İkinci bölümde ise, tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı 



9 

 

kavramına değinilmiş ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunu 

hakkındaki düşüncelere yer verilmiştir. Üçüncü bölümde Polatlı İlçesi hakkında genel 

bilgilere yer verilmiş ve tarımsal durumundan bahsedilmiş, kamulaştırmanın çeşitleri ve 

Polatlı İlçesindeki kamulaştırma uygulamaları, en fazla kamulaştırma yapılan köylerle 

ilgili bilgilere yer verilmiştir. Dördüncü bölümde ise yapılan anket sonuçları göz önünde 

bulundurularak araştırma bulguları paylaşılmıştır. Sonraki bölümde, çalışmayla ilgili 

genel değerleme yapılmış; sonuç ve önerilerle çalışmaya son verilmiştir. 
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2. TARIM ARAZİLERİNİN AMAÇ DIŞI KULLANIMINININ GELİŞİMİ VE 

YENİ YASAL DÜZENLEMELERİN DEĞERLENDİRİLMESİ  

2.1 Verimli Arazilerin Amaç Dışı Kullanımı Kavramının Değerlendirilmesi   

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı (agricultural land use for non-agricultural 

purpose), “arazi kullanımı” kavramıyla doğrudan ilişkilidir. Bu nedenle, “amaç dışı arazi 

kullanımı” kavramını açıklamak için öncelikle “arazi kullanımı” (land use) kavramının 

açıklanmasına gereksinim vardır. Dizdar (2003), arazi kullanımını “araziden yararlanma 

biçimi” şeklinde ifade etmekte; bir başka kaynakta “arazi kullanımı insanların toprak 

örtüsü üzerindeki etkinlikleri ile yapmış oldukları her türlü değişikliktir” ifadesi ile 

doğrudan arazi örtüsü (landcover) ile ilişki kurarak açıklamıştır (Anonymous 1993). 

Ancak, her iki kavram teknik ve işlevsel bakımdan incelendiğinde “toprak örtüsü” 

kavramı ile “arazi kullanımı” kavramının birbirlerinden farklı oldukları görülmektedir. 

Gerçekten de, arazi kullanım kavramı her şeyden önce, yeryüzünü sosyal bakış açısıyla 

açıklayan bir kavramdır. 

Avrupa Birliği Çevre Ajansı arazi kullanımı kavramını, arazinin fonksiyonel özelliklerini 

dikkate alarak açıklamaktadır. Buna göre arazi kullanımının, arazilerin sosyoekonomik 

amaçlara uygun olarak yerleşim, endüstri, ticaret, tarım, ormancılık veya özel koruma 

alanları olarak kullanılmasını anlatan bir kavram olduğu belirtilmektedir (Anonymous 

2014). Türk hukukunda arazi kullanım kavramını net bir şekilde açıklayan herhangi bir 

düzenleme olmadığından, bu kavramı arazinin sosyoekonomik işlevlerini dikkate alarak 

açıklamak daha uygun olacaktır. Bu nedenle arazi kullanım kavramını, insan tarafından 

arazi üzerinde yürütülen her türlü etkinlik biçiminde açıklamak gerekir. Amaç dışı arazi 

kullanımı kavramı ise, arazinin fiziksel, kimyasal ve biyolojik özellikleri dikkate alınarak 

kullanılması gereken en uygun etkinlik alanının dışında başka amaçlara ayrılıp bu 

amaçlar doğrultusunda kullanılmasıdır. 
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2.2 5403 Sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanım Kanunun Değerlendirilmesi   

İlk olarak 03.07.2005 tarih ve 5403 Sayılı Kanunun amacı; toprağın doğal veya yapay 

yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek korunmasını, geliştirilmesini ve 

çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak, plânlı arazi kullanımını 

sağlayacak usûl ve esasları belirlemek olarak ifade edilmiştir (Md.1). 5403 Sayılı Kanun; 

arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak belirlenmesi, 

sınıflandırılması, arazi kullanım plânlarının hazırlanması, koruma ve geliştirme sürecinde 

toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının katılımcı yöntemlerle değerlendirilmesi, 

amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, korumayı sağlayacak yöntemlerin 

oluşturulmasına ilişkin sorumluluk, görev ve yetkilerin tanımlanması ile ilgili usûl ve 

esasları kapsamaktadır (Md.2). Ancak daha sonra 30.04.2014 tarihli ve 6537 Sayılı 

Kanun ile bu iki madde değişerek aşağıdaki hali almıştır (Anonim 2014b): 

“Madde 1 – Bu Kanunun amacı; toprağın korunması, geliştirilmesi, tarım arazilerinin 

sınıflandırılması, asgari tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazi büyüklüklerinin 

belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal 

arazilerin çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun olarak planlı kullanımını 

sağlayacak usul ve esasları belirlemektir. 

Madde 2 – Bu Kanun; arazi ve toprak kaynaklarının bilimsel esaslara uygun olarak 

sınıflandırılması, tarımsal arazi ve yeter gelirli tarımsal arazilerin asgari büyüklüklerinin 

belirlenmesi ve bölünmelerinin önlenmesi, arazi kullanım planlarının hazırlanması, 

koruma ve geliştirme sürecinde toplumsal, ekonomik ve çevresel boyutlarının 

katılımcıyöntemlerle değerlendirilmesi, amaç dışı ve yanlış kullanımların önlenmesi, 

korumayı sağlayacak yöntemlerin oluşturulması ile görev, yetki ve sorumluluklara ilişkin 

usul ve esasları kapsar”. 

5403 Sayılı Kanun, 2014 yılında yapılan değişikliklere rağmen, mevcut aktüel sıkıntılara 

kısmen cevap olduğu düşünülmektedir. Yaşanan sorunların büyüklüğü gayri safi milli 

hâsıla da tarımın kapsadığı oran düşünüldüğünde gerek kanunda gerekse de uygulamada 

sürdürebilir tarım için yetersiz olacağı öngörülmektedir. Son yıllarda çoğu ülkede olduğu 
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gibi ülkemizde de arazi varlığı hızla çoğalan nüfusun gereksinimlerini karşılamak için 

artan yoğunlukta kullanılmaya başlanmıştır. Besine olan yüksek gereksinim ve ürün artışı 

beklentisi sağlanabilir doğal kaynakların optimum bir şekilde kullanılmasını ve 

kaynakların daha eşit paylaşımını zorunlu kılmaktadır. Arazi ve ürün artışı arasındaki 

ilişkiler sadece besin üretimi ve açlık üzerine etkili olmayıp aynı zamanda araziler için 

yarış, yanlış yönetim, çevresel bozulmalar, kitlesel göçler ve politik istikrarsızlık üzerine 

de etkili olmaktadır.  

Aksoy (1997) tarafından yapılan çalışmada; önemli doğal varlıklardan biri olan ve yok 

edildiğinde tekrar kazanılamayan tarım arazilerinin amaç dışı kullanılmalarının en önemli 

nedeni, sürdürülebilir kullanılmalarını sağlayacak arazi kullanım planlarının yapılmamış 

veya yapılmış olan planlarda ise sürdürülebilir arazi yönetimi ilkelerinin temel alınmamış 

olmasıdır. Ancak az gelişmiş veya ülkemiz gibi gelişmekte olan ülkelerde ise ekonomik, 

sosyal ve en önemlisi politik kaygılar, yerelin popülist yaklaşımları nedeniyle planların 

uygulanamamış olmasının tarım arazileri kayıplarının en önemli nedenleri olduğu, 

belirtilmiştir. Uzun yıllardan beri çözüm bulunamayan ciddi sorunları ile günümüze kadar 

varlığını sürdürmeye çalışan tarım sektörünün en temel yapı taşı olan çiftçilerin, 

üreticilerin uygulanan yanlış politikalar nedeniyle çaresiz ve yalnız bırakılarak 

borçlandırılmış, üretimden, toprağından kopartılmış olmaları da bu süreci hızlandırmıştır.  

Özsoy ve Aksoy (2012) tarafından yapılan çalışmada; günümüzde yaşanan arazi kullanım 

sorunlarının temel nedeni olarak sürdürülebilir veya etkin bir arazi yönetimi politikasının 

olmaması ile uygulanan dış kaynaklı ve yanlış tarım politikalarına bağlı olarak tarımsal 

üretimin refah yaratan, besleyen, barındıran ve kazandıran gücünün her geçen gün 

zayıflatılarak çiftçilerin tarımdan uzaklaşması ile ortaya çıkan tarımda sürdürülebilirliğin 

yok edilmesi olduğu ifade edilmektedir. Tarımda sürdürülebilirliğin sağlanamadığı 

koşullarda arazi yönetiminde, buna bağlı olarak doğal kaynak yönetiminde de 

sürdürülebilirlik sağlanamayacağı için üretim odaklı veya dış desteğe gereksinim 

duymayan sürdürülebilir bir kalkınmadan da söz edilemeyeceği bildirilmiştir. 

Belirtilen anlayış ve altyapı ile oluşturulan Toprak Koruma Kurullarının, bazı 

uygulamaları ile kanunla kendilerine verilen görev ve sorumluluğun çok gerisinde bazı 
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talepler ve yerel beklentiler uyarınca tarım arazilerinin korunmasından daha çok amaç 

dışı kullanımlara uygun kanun yaratan bir yapı görüntüsü verdiği söylenebilmektedir. 

Öncelikle bu yapı düzenlenmelidir. Bunun için ihtiyaç duyulan gerekli bazı yeni 

düzenlemeleri aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür: 

 Toprak Koruma Kurulları, gerekli çalışmaları yürütebilecek mali yapıya 

kavuşturulmalıdır. 

 Tarım dışı amaçlı izin verme sürecinde alternatif alan arama konusuna gerekli özen 

gösterilmeli, temel yaklaşım nitelikli tarım arazilerinin korunması olmalıdır. 

 Tarım dışı kullanım amacıyla izin verilmesi sürecinde gündeme gelen “kamu yararı 

kararı” kavramı açıklığa kavuşturulmalı ve ülke düzeyinde uygulama birlikteliği 

sağlanmalıdır. Bu amaçla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nca ilgili kesimlerin 

katılımıyla bir “teknik komite” oluşturulmalıdır. 

 Kamulaştırma yapılan alanlarda göç hareketliliği, arazi parçalılığı, kültürel yapıgibi 

konular gözden geçirilmelidir.  

 Kamulaştırma alanlarında devlet kurumları kendi alt birimleri ve yetişmiş personeli ile 

kamulaştırma yapmalı ve bunun için gerektiğinde üniversitelerden destek almalı, özel 

firmalara değerleme çalışmaları yaptırmaktan olabildiğince uzak durmalıdır. Zorunlu 

hallerde akredite olmuş firmalarla çalışılmalıdır. 

 5403 Sayılı Kanunun 21. maddesinde belirtildiği gibi, tarım dışı arazi kullanımlarında 

toprak koruma projelerine uyulmalıdır. 
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3. POLATLI İLÇESİ HAKKINDA GENEL BİLGİLER 

3.1 Polatlı İlçesinin Tarihsel Durumu 

Ankara İli, Polatlı İlçesinde insan yerleşiminin milattan önce (M.Ö.) 3000 yıllarına kadar 

izlerine rastlanmaktadır. İlk yerleşim alanlarının Neolitik toplumların bu bölgede yerleşik 

bir şekilde yaşadığı dönemde oluştuğu bilgisi arkeolojik bulgularla ortaya çıkmıştır. 

Bilindiği üzere Neolitik toplumlar tarım toplumlarıdır. Bitkinin devşirildiği ilk hayvanın 

evcilleştirildiği dönem olması itibariyle önemli bir tarihsel süreçtir. Dünyanın farklı 

coğrafyalarında ve farklı uygarlıklarında bu dönem kısa sürelidir ve yoğun 

yaşanmamıştır. Oysaki Anadolu’da hem erken, hem de uzun süre yaşanmıştır. 

Polatlı İlçesi bu yönüyle de Anadolu’nun orta yerinde neolitik süreçleri yoğun ve erken 

yaşadığından günümüze kadar tarım toplumlu olma özelliğini korumuştur. İlk Tunç 

Çağından itibaren Polatlı Bölgesi’nin insan yaşamına uygun, tarıma elverişli bereketli 

arazilere sahip bir bölge olduğu, ilçe sınırları içinde Polatlı merkez, Yassıhöyük 

(Gordion), Sarıoba, Müslüm, Karapınar, Beyceğiz, Eskiköseler ve Gündoğan Köylerinde 

çok sayıda bulunan Höyüklerden anlaşılmaktadır. Frig Krallığı’nın başkenti olan 

“Gordion Antik Şehri”nin kalıntıları Sakarya Irmağının doğu kıyısında ve Polatlı ilçesine 

bağlı Yassıhöyük Köyünde bulunmaktadır. 1951 yılında başlayan kazılarda Gordion şehri 

höyüğünün yanı sıra içlerinde Kral Midas’ın mezarının bulunduğu 25 adet Tümülüs 

kazılmıştır. Bu kazılarda elde edilen eserlerin büyük çoğunluğu Ankara Anadolu 

Medeniyetleri Müzesi’nde, bir kısmıda Yassıhöyük Köyünde bulunan Gordion 

Müzesi’nde sergilenmektedir. Polatlı İlçesinde ve köylerinde Hitit, Frigya, Lidya, Pers, 

Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı döneminin izlerini taşıyan çok sayıda türbe, kitabe, 

konak, çeşme ve mezar taşları bulunmaktadır.                                                      

Milli mücadele yıllarında bağımsızlığını kazanmak için savaşan Türk Milleti ile 

Yunanlılar arasında gerçekleşen, 22 gün 22 gece süren tarihin en kanlı savaşlarından biri 

olan Sakarya Meydan Muharebesi de 1922 yılında ilçe sınırları içinde yaşanmıştır. 

Atatürk, İsmet ve Fevzi Paşalar savaşı, düşmanın yaklaştığı en son nokta olan Üçpınar 

Köyündeki Duatepe’den yönetmişlerdir. İlçenin kurtuluş günü 13 Eylül’dür. 30 Mayıs 
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1926 tarihinde ve 788 sayılı Teşkilat-ı Esasiye Kanunu’nun ikinci maddesi gereğince 

Polatlı, Ankara İline bağlı bir ilçe merkezi olmuştur. 

3.2 Polatlı İlçesi Coğrafyası 

Polatlı İlçesi coğrafi konum olarak Türkiye’nin İç Anadolu Bölgesinde, 39 derece 35 

dakika kuzey enlemi ile 32 derece 08 dakika doğu boylamının kesiştiği noktada; Ankara 

İli sınırları içinde İç Anadolu Bölgesi Yukarı Sakarya bölümünde yer almaktadır. 

Kuzeyden Ankara Çayı, batıdan gelen Porsuk Çayı, Sakarya Nehri ile birleşmektedir. Bu 

akarsulardan sulama amaçlı yararlanılmaktadır. İlçe doğudan Haymana, batıdan 

Sivrihisar, kuzeyden Beypazarı ve Ayaş, güneyden Yunak ve Çeltik İlçeleri ile 

sınırlanmıştır. 

Toplam yüzölçümü 3.235 km2 dir. İlçe coğrafi olarak bir plato niteliği arz etmektedir. İlçe 

arazi varlığının %25 kadarı düzlük geriye kalan bölümü ise dalgalıdır. İlçenin en yüksek 

noktası 1.437 m yükseklikteki Çile Dağıdır. Çile Dağından batıya ve güneye gidildikçe 

yükseklik artar. Polatlı yöresi, jeolojik olarak genç tersiyer ve yaşlı çökellerin hâkim 

olduğu bir yapıya sahiptir. Polatlı İlçe merkezinin kuzey batısında büyük bir volkanik 

kütle uzanmaktadır, burada başlıca yükseltiyi Basri kale tepesi oluşturmaktadır. Polatlı 

İlçe merkezi bu tepenin eteklerinde uzanmıştır, ilçe merkezindeki rakım 860 m 

civarındadır. Polatlı da kuzeye gidildikçe yükseklik artar. 

Polatlı İlçesi önemli ulaşım yolları üzerinde bulunmaktadır. Ankara-İstanbul, Ankara-

Eskişehir-İzmir demiryolu Polatlı İlçesinden içerisinden geçer. Ayrıca Eskişehir-Ankara 

karayolu ilçe merkezinden geçmektedir. Polatlı’nın Ankara’ya uzaklığı 76 km’dir. 

3.3 Nüfusun Gelişimi 

İlçe merkezinin nüfusu 2012 yılı adrese dayalı sayım sonuçlarına göre 101.012, köyler 

(mahalleler) nüfusu 18.337 ve ilçe toplam nüfusu 119.349’dur. İlçeye bağlı 84 mahalle 

bulunmaktadır.  
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İlçenin nüfusu 2013 adrese dayalı nüfus sayımında ise 117.393 kişi olup, bunun 

102.659’u ilçe merkezinde ve kalan 14.734’ü ise kasaba ve köylerde yaşamaktadır. İlçe, 

merkez hariç olmak üzere ilçe merkezine bağlı; çok sayıda köy ve 13 mahalleden 

oluşmaktadır. Sürekli olarak artma eğiliminde olan Polatlı İlçesi nüfusu 2011 yılı 

itibariyle azalma eğilimi göstermiştir. 6360 Sayılı Kanunun uygulamaya girmesi ile 2015 

yılında ilçe merkezinin nüfusu 121.858 kişi olduğu ve köylerin mahalleye dönüşmesi 

nedeni ile toplam ilçe nüfusu kentsel nüfus olarak tanımlanmıştır (Çizelge 3.1). 

Çizelge 3.1 Polatlı İlçesinde nüfusun gelişimi ve dağılımı (kişi) (Anonim 2015) 

Yıllar Toplam Nüfus Şehir Nüfusu Kırsal Nüfus 

1965 63.895 22.558 41.337 

1970 74.366 32.326 42.040 

1975 75.332 35.267 40.065 

1980 86.865 43.530 43.335 

1985 95.401 52.737 42.664 

1990 99.965 60.158 39.807 

2000 116.400 79.992 36.408 

2007 118.454 91.166 27.288 

2008 110.990 89.024 21.966 

2009 115.457 96.012 19.445 

2010 117.473 98.605 18.868 

2011 119.510 100.736 18.774 

2012 119.349 101.012 18.337 

2013 117.393 117.393 - 

2014 121.101 121.101 - 

2015 121.858 121.858 - 

3.4 İlçede Ekonomik Durum 

Polatlı İlçesinin ekonomisi tarih boyunca tarım ağırlıklı olmuştur. İlçenin 383.675 dekar 

sulu, 1.789.500 dekar susuz ve toplam 2.173.175 dekar tarım alanı bulunmaktadır. İlçede 

yaygın üretim faaliyetler; buğday, arpa, şeker pancarı, kavun ve soğandır. Hayvancılık 

alanında; büyükbaş, küçükbaş ve kümes hayvancılığına dayalı olarak yapılmaktadır. 

http://tr.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6y
http://tr.wikipedia.org/wiki/Mahalle
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İlçe merkezinde kentsel ekonomik faaliyetlerin ve buna bağlı olarak sanayinin ve hizmet 

sektörünün gelişimi Ankara-İstanbul demiryolunun 1892 yılında Polatlı’dan geçmesi ile 

başlamıştır. 

Türkiye’nin önemli tahıl ambarlarından biri olan Polatlı, aynı zamanda en aktif tahıl 

borsalarından birine de sahiptir. Bunun bir sonucu olarak Polatlı Borsası’nda ilçede 

üretilen tahılın iki katı kadar bir tahıl alım-satımı meydana gelmektedir. Polatlı Borsası 

bir “ihtisas borsası” olarak sürekli gelişme göstermekte, İlçe Tarım Müdürlüğü, Ziraat 

Odası, Tarım Kredi Kooperatifi, Trakya Birlik Kooperatifi, Pancar Bölge Şefliği, Yukarı 

Sakarya Sulama Birliği gibi önemli tarımsal kuruluş ve örgütler ilçede faaliyet 

göstermektedir. Bunların yanında Ankara-Sivrihisar yolu ve ilçede istasyonu olan 

Ankara-Eskişehir hızlı tren yolu yatırımları ile Polatlı, İstanbul-Ankara, Konya-Antalya-

İzmir bağlantılarının merkezine oturmuştur. 

Polatlı Vergi Dairesi kayıtlarına göre 4.581 gerçek usulde, 1.635 basit usulde, 1.001 

kurumlar vergisi ve 3.776 diğer alanlarda olmak üzere ilçede toplam 10.993 vergi 

mükellefi bulunmaktadır. 2009 yılında ilçede tahakkuk eden vergi 132.645.946,80 TL 

olup, tahsil edilen vergi ise 126.677.509,08 TL’dir. Mal Müdürlüğünce 2006 yılı ilk altı 

ayında yapılan harcamalar toplamı ise 20.727.583,80 TL’dir. 

İlçede Ticaret Odasına kayıtlı 613 limited şirket, 56 anonim şirket, 7 kollektif şirket, 83 

kooperatif, 2 müessese ve 388 gerçek kişi olmak üzere toplam 1.149 üye bulunmaktadır. 

İlçede toplam 13 banka şubesi mevcuttur. 

3.5 İklim Özellikleri 

Polatlı İlçesinde, İç Anadolu Bölgesinin karakteristik iklimi olan karasal iklim tipi 

görülür. Yazlar sıcak ve kurak, kışlar soğuk, yağmur ve kar yağışlıdır. Yıllık yağış miktarı 

ortalama 360 mm’dir. En yüksek sıcaklık ortalaması Temmuz ayında 29.6 oC ve en düşük 

sıcaklık ortalaması ise Ocak ayında -3.6 oC olarak kayıt edilmiştir.  

http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0stanbul
http://tr.wikipedia.org/wiki/Konya
http://tr.wikipedia.org/wiki/Antalya
http://tr.wikipedia.org/wiki/%C4%B0zmir
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3.6 Tarımsal Üretim Durumu 

Polatlı İlçesi, arazi varlığının tamamına yakını çok çeşitli kireç taşlarının üzerinde 

kurulmuştur. Az yağıştan dolayı karbonatların biriktiği kalsimorfik oluşumun 

gerçekleştiği yer yer killi, killi-tınlı, tınlıtekstürlerde olup kireç oranı toprak yapısı içinde 

oldukça fazla miktardadır. Bölgenin doğal bitki örtüsü bozkır ve steplerdir. Bozkırlarda 

geven otu ve diğer otsu bitkiler hâkimdir. Nehirlerin kenarında bulunan korularda söğüt, 

iğde, akasya, ahlat, yabani erik, armut ve karaçalıya rastlanır. Polatlı hem iklim hem de 

arazi olarak hububat ekimine elverişli olduğu için İç Anadolu Bölgesi’nin ikinci hububat 

ambarı durumundadır. 

İlçede arazilerin kullanım şekli ele alındığında, arazilerin %65’inden fazlasının tarım 

arazisi olarak kullanılmakta ve bu alanın da 30 bin hektarı sulunmaktadır (Çizelge 3.2). 

Çizelge 3.2 Polatlı İlçesinde arazi varlığının nevilerine göre dağılımı (Anonim 2009) 

Polatlı İlçesinin önemli bir kısmını tarım arazileri oluşturmaktadır. İlçede tarıma yönelik 

arazilerin kullanımına ilişkin dağılıma bakıldığında; arazilerin tamamına yakınının tarla 

arazisi olduğu ve kullanıldığı, sebze ve diğer tarım ürünleri için sadece ihtiyacı 

karşılamaya yönelik tarım yapıldığı görülmektedir. Ayrıca, İlçede ortalama işletme 

arazisi genişliği 57 dekar ve parsel sayısı 7,2’dir. İşletmeler çok parçalı bir arazi yapısına 

sahiptir (Çizelge 3.3). 

 

 

ARAZİ 

DAĞILIMI 

 

 

Arazi Cinsi 
Alan        

(ha) 

Oran 

(%) 

Sulanan Alan 

(ha) 

Tarım Arazisi 21.286 67,48 30.000 

Çayır Mera 55.000 17,00 

 

Ormanlık-Çalılık-

Fundalık Alan 
1.500 0,46 

Tarım Dışı 48.714 15,06 

TOPLAM 323.500 100 
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Çizelge 3.3 Polatlı İlçesinde tarım arazilerinin kullanım durumu dağılımı (Anonim 2009) 

TARIM 

ARAZİLERİNİN 

DAĞILIMI 

Arazi Cinsi 
Ekilen 

Alan (ha) 

Nadas          

(ha) 

Alanı  

(ha) 

Oran 

(%) 

Tarla Alanı 167.686 29.484 197.170 90.33 

Sebze Alanı   11.650 5.34 

Endüstri Bitkileri   7.250 3.32 

Yem Bitkileri   1.739 0.79 

Bağ ve Meyve 

Alanı 
  477 0.22 

TOPLAM   218.286 100 

İlçedeki hayvan sayılarının dağılımı açısından küçükbaş hayvan sayısı diğerlerine göre 

fazlalık göstermektedir (Çizelge 3.4). 

Çizelge 3.4 Polatlı İlçesinde hayvan sayıları (Anonim 2009) 

Cinsi Miktarı 

Bütükbaş 12.355 

Küçükbaş 107.010 

Kanatlı 51.900 

Arı 1.850 

İlçede 2014 yılı için muhtelif ürünlerin ekiliş miktarları ve verimleri konusunda yapılan 

araştırmalara ait değerler incelendiğinde; en fazla ekim alanının buğday için ayrıldığı 

görülmektedir (Çizelge 3.5). Üretim miktarı açısından kuru soğan, şekerpancarı ve 

buğday ürünleri ilk sıralarda yer almaktadır. Ancak buğday ve arpa verimi Türkiye 

ortalamasının altında kalmıştır. Verim parametresi göz önüne alındığında ilk sırada şeker 

pancarının bulunduğu görülmektedir. Aspir, en düşük ekim ve üretim alanına sahip olan 

ürün olmasına rağmen, bu ürüne ait verim buğday, arpa, yulaf, kimyon, ayçiçeği, nohut 

ve yeşil mercimekten daha fazla olduğu görülmektedir. 
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Çizelge 3.5 İlçede başlıca ürünlerin ekiliş miktarları (2014) (Anonim 2014c)   

Tür Miktar (da) Üretim (ton) Verim (kg/da) 

Buğday 1.223.058 203.931 167 

Arpa 259.991 35.811 138 

Çavdar 11.707 3.288 281 

Yulaf 27.714 5.252 190 

Kimyon 40.000 2.200 55 

Şekerpancarı 48.087 237.613 4.941 

Kurusoğan 63.000 346.500 - 

Ayçiçeği (Yağlık) 11.214 2.095 187 

Ayçiçeği (Çerezlik) 11.200 2.601 232 

Aspir 7.200 1.421 197 

Nohut 21.000 1.918 91 

Mercimek (Yeşil) 11.500 1.060 92 

Kavun 28.000 50.400 - 

Karpuz 22.000 79.200 - 

3.7. Polatlı İlçesi’nde Kamulaştırma Çalışmalarının Analizi 

3.7.1 Kamulaştırmanın Amacı ve İşleyişi  

Kamulaştırma, kamu yararının gerektirdiği durumlarda gerçek veya özel hukuk tüzel 

kişilerinin mülkiyetinde bulunan arazilerin, kanunda tanımlanan yöntemlere göre 

hesaplanan bedelinin ödenmesi yoluyla kamu mülkiyetine geçirilmesidir. Kamulaştırma 

ile istimlâk sözcükleri aynı anlamda kullanılmakta olup, bu işlemde; kamu yararı 

gerekçesi ile özel kişilerin taşınmazları üzerindeki mülkiyet ve sınırlı ayni hakların zorla 

ellerinden alınması ve kamuya mal edilmesi gerçekleştirilmektedir (Tanrıvermiş vd. 

2017). 1982 Anayasası, kamulaştırmaya imkân tanımakla birlikte, kişinin mülkiyet 

hakkını güvence altına almıştır (Pirler 1994). 

Kişinin mülkiyet hakkı Anayasa’nın 35. maddesinde; “Herkes, mülkiyet ve miras 

haklarına sahiptir. Bu haklar, ancak kamu yararı amacıyla, kanunla sınırlanabilir. 

Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz” şeklinde düzenlenmiştir. 

Diğer taraftan 46. maddesinde; “Devlet ve kamu tüzel kişileri; kamu yararının 
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gerektirdiği hallerde, gerçek karşılıklarını peşin ödemek şartıyla, özel mülkiyette bulunan 

taşınmaz malların tamamını veya bir kısmını, kanunla gösterilen esas ve usullere göre, 

kamulaştırmaya ve bunlar üzerinde idarî irtifaklar kurmaya yetkilidir” hükmü 

kamulaştırma çalışmasının yapılmasına olanak vermektedir.   

2942 sayılı Kamulaştırma Kanunun1 ile 1. maddesine göre kamulaştırma; “…Kanunun, 

kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerinin mülkiyetinde 

bulunan taşınmaz malların…” hükmünde açıkça belirtildiği üzere, kamu yararı gerekçesi 

ile kamulaştırma yapılması mümkün olmakta ve malikin hak kaybının da kanunda 

tanımlanan ölçütlere göre telafi edilmesi zorunlu görülmektedir.    

T.C. Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından Polatlı İlçesinde yapılan 

kamulaştırma işlemleri; kamu yararı bulunan hızlı tren projesi için gerçekleştirilmiştir. 

İlçede yapılan kamulaştırmalarda, 2942 Sayılı Kanunun 27. maddesinde belirtilen “acele 

kamulaştırma yöntemi” kullanılmıştır. Ancak mevzuatta acele kamulaştırma yoluna 

gidilebilecek haller sınırlandırılmış olup, buna göre; 3634 sayılı Milli Müdafaa 

Mükellefiyeti Kanununun uygulanmasında yurt savunması, Bakanlar Kurulu tarafından 

karar alınacak haller veya özel kanunlarla öngörülen olağanüstü durumlarda acele 

kamulaştırma yapılabilmektedir (Arslanoğlu 2013, Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu 2017).   

Gerek satın alma yoluyla kamulaştırma, gerek acele kamulaştırma, gerekse bedelin tespiti 

ve tescili davasında taşınmazın bedel tespiti hem malik, hem de idare için büyük önem 

taşımaktadır. Bu amaçla idare bünyesinde kıymet takdiri komiysonu oluşturulmasında 

üye sayısı dışında hiçbir koşul sayılmamış iken, mahkemece yapıtırılacak değer tespiti 

için 2942 Sayılı Kanunun 15. maddesi uyarınca, bilirkişi kurulunun üç kişiden kurulması 

ve bunlardan birinin gayrimenkul geliştirme ve yönetimi alanında yüksek lisans yapmış 

uzmanlar ya da lisanlı değerleme uzmanı olması ve diğerlerinin de mühendis, mimar veya 

plancılardan seçilmesi gerekmektedir. Arazi veya arsaların kamulaştırma bedelinin 

tespitinde; taşınmazın yüzölçümü, kamulaştırma tarihindeki mevkii ve şartlarına göre ve 

olduğu gibi kullanılması halinde getireceği net geliri, kamulaştırma gününden önceki özel 

                                                           
1 T.C. Resmi Gazete Tarih: 08.11.1983, Sayısı: 12215. 



22 

 

amacı olmayan emsal satışlara göre satış değerini esas tutarak düzenlenecek raporda 

bütün unsurların ve cevapların, net bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir. Kamulaştırma 

işlemlerinde, taşınmazın sahibini mağdur edilmemesi ya da Hazine açısından zararın 

ortaya çıkmaması için bilirkişilerin hazırladığı raporun objektif ve tutarlı olarak 

hazırlanması ve sunulması yaşamsal öneme sahiptir (Tanrıvermiş 2017). 

3.7.2 Kamulaştırma çalışması yapılan köylerin incelenmesi  

İlçe sınırları içindeki yerleşim yerlerinde hızlı tren projesi için özel mülkiyete konu 

arazilerden yapılan kamulaştırma miktarları2 incelendiği zaman, en yüksek kamulaştırma 

alanının İğciler Köyünde olduğu görülmektedir (Şekil 3.1). Kamulaştırılan toplam arazi 

dikkate alındığında, Şeyhahmetli ve İğciler Köyünde önemli ölçüde kamulaştırma 

işleminin yapıldığı açıktır. Bu köylerde Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hızlı tren hattı 

için kamulaştırılan arazi miktarı 800 dekarın üzerine çıkmaktadır (Şekil 3.2 ve 3.3). 

 

Şekil 3.1 Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hızlı tren hatları için kamulaştırılan 

arazilerin köylere göre dağılımı 

                                                           
2 Kamulaştırma alanının sınrılarının tespitinde; mera, belediye ve Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne 

ait alanlar da dikkate alınmıştır. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

Sa
zla

r

Kı
ra
nh

ar
m
an

ı

Be
yl
ik
kö

pr
ü

Çe
ki
rd
ek

siz

İğ
ci
le
r

Üç
pı
na

r

Za
fe

r

İst
ik
la
l

Ka
ra
pı
na

r

Be
yc
eğ

iz

Ku
şç
u

Ye
ni
do

ğa
n

Ge
di

kl
i

O
lu
kp

ın
ar

Po
yr

az

Ba
cı

Ka
ra

ily
as

Ta
tlı
ku

yu

Es
ki

ka
rs

ak

Ye
ni

ce

Gü
m
üş
ya
ka

Ko
ca
ha

cı
lı

Ö
zy
ur
t

Şe
yh

ah
m
et
li

Ya
ğc
ıo
ğl
u

ANKARA-KONYA ve ANKARA-İSTANBUL HATTI İÇİN 

KAMULAŞTIRILAN ÖZEL ALANLAR (Da)



23 

 

 

Şekil 3.2 Ankara-Konya ve Ankara-İstanbul hızlı tren hatları için kamulaştırılan toplam 

arazi varlığının dağılımı 

 

Şekil 3.3 Türkiye’de hızlı tren projelerinin durumu (Anonim 2014d) 

Ankara-Konya hızlı tren projenin bölgeye ve ülkeye katacağı değer tartışmasız önemlidir. 

Ancak anket çalışması yapılan Karailyas, Poyraz, İğciler ve Yenice Köylerin tamamında, 

kamulaştırılan tarım arazilerinin hemen hepsinin 1. derece tarım arazileri olduğu 

söylenebilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, 

kamulaştırma sonrası tarım arazilerinin yarıya yakını satışa çıkmış durumdadır. 

Kamulaştırma sonrsı için özel, genel, sosyoekonomik ve politik çözümler geciktiğinden 

bölgede yaşayanların arazilerini terk ve göç etme eğilimi artmıştır.  
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4. SAHA ÇALIŞMASI BULGULARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

Çalışma kapsamında, Polatlı İlçesi Karailyas, Yenice, İğciler ve Poyraz Köylerinde 

arazisi kamulaştırılan 120 işletme sahibi ile anket yapılmıştır. Bu bölümde yapılan anket 

sonucunda ulaşılan bilgiler grafikler yardımı ile yorumlanmıştır. 

4.1 Demografik Özellikler 

Anket yapılan 120 kişinin tümü erkeklerden oluşmaktadır. Kadınlar, konu ile ilgili 

bilgileri olmadığını gerekçe göstermiş ve anket çalışmasına katılmak istememişlerdir. 

4.1.1 Yaş dağılımı 

İşletmecilerin yaşları, tarımsal faaliyetlerin yapılması ve sürdürülebilirliği üzerinde etkili 

olan bir faktördür. Görüşülen kişilerin %20’sinin 60 yaş üzerinde, %37’sinin 20 ile 40 

yaş arasında ve %43’ünün 40 ile 60 yaş arasında oldukları tespit edilmiştir (Şekil 4.1). 

Yirmi yaş altında hiç kimse ile anket yapılmamıştır. Buradan anlaşılacağı üzere, genç 

nüfusun hızlı bir şekilde köylerini terketme eğilimine sahip oldukları gözlenmiştir. İlçede 

kamulaştırma sonrası dönemde köylerden göç, ülke genelinde kırsal kesim ortalamasına 

göre göç oranının üzerine çıkmıştır. 

 

Şekil 4.1 Anket yapılan işletme sahiplerinin yaş aralığı 

%37

%43

%20
20 ile 40

40 ile 60

60+
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4.1.2 Doğum yerlerine göre dağılımı 

Anket yapılan işletme sahiplerinin %62’sinin yaşadığı köyde ve kalan %38’inin ise 

yaşadığı köye yakın ilçe merkezlerinde doğduğu saptanmıştır. İncelenen köylülerin 

çoğunu çift ikametgâh sahibi oldukları görülmektedir. Yaptıkları tarımsal faaliyete göre 

mevsimsel olarak köye gelmekte, ancak ilçe merkezinde ikamet etmektedirler. Belirtien 

köylülerden bir kısmı üretim mevsiminde tamamen köyde yaşayıp kış mevsiminde ilçeye 

göç etmektedirler. Bir kısım ise sadece üretim faaliyetleri için günü birlik olarak köye 

gelip gitmektedirler. 

4.1.3 Köye sonradan yerleşme nedenleri 

Köye yerleşme nedenleri açısından anket sonuçları incelendiğinde; işletme sahiplerinin 

%68’inin köyde yaşamın rahat ve kolay olması nedeniyle köyde ikamet etmeyi tercih 

ettiklerini ifade etmişlerdir. Ankete katılanların %20’si ise, atalarının daha önceden köyde 

yaşadığını ve bu sebepten köydeki akrabalarına yakın olmak için köye döndüklerini 

belirtmişlerdir. Kalan %12’lik kısım ise bölgeye mevsimlik işçi olarak geldiklerini ve 

daha sonra incelenen köylere yerleştiklerini beyan etmişlerdir (Şekil 4.2). 

 

Şekil 4.2 İşletme sahiplerinin köye yerleşme nedenleri 

%12

%20

%68

köyde iş bulma olanaklarının fazla

olması

akrabalarımın daha önce bu köye

yerleşmesi

yaşamın oldukça rahat ve kolay olması
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Genel olarak köyde iş bulma olanakları, şehirlere oranla daha düşüktür. Ancak 

Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden bölgeye göç edip yerleşenler, geldikleri yerlerde iş 

bulma olanağının ve yaşam şartlarının çok daha kötü olduğunu ve bu nedenle ilçenin 

köylerini tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Köylerde yaşamın oldukça rahat ve kolay 

olduğu şeklinde cevap veren %68’lik kısmın çoğu orta yaş ve üzeri yaşlardaki kişilerdir. 

Orta yaş ve üzeri grubun köylerde yaşamalarının temel nedeninin, emekliliği geçirecek 

rahat bir ortamın köylerde bulunması ile ilglili olduğu gözlenmiştir.   

4.1.4 Köyden göç etme eğilimleri  

Kamulaştırmanın yapıldığı bölgelerde, işletme sahiplerinin köyden göç etmeyi isteme 

eğilimleri araştırılmış ve ankete katılanların %64’ünde kamulaştırmanın herhangi bir göç 

eğilimi etkisi yaratmadığı sonucuna ulaşılmıştır Köyden göç etmek istemeyenler; köydeki 

yaşamlarından memnun olmaları ile ailelerine bağlı ve büyük kentlerde iş bulamama 

korkusunu yaşamaları nedeni ile göç etmeyi düşünmediklerini belirtmişlerdir. Köyden 

göç etmek isteyenler ise; köy koşullarının zor ve olanakların yetersiz olması ve şehirde iş 

bulma umudun düşüklüğü gibi nedenleri açıkça ifade etmişlerdir (Şekil 4.3). 

 

Şekil 4.3 İşletme sahiplerinin göç etme istekleri 

Ankete katılanların tanıdıkları gençlerin eğitim ve iş bulma imkânları gibi nedenlerden 

dolayı göç ettikleri, mali durumlarının yaşadıkları yerleşim yerine ve iş durumuna göre 

değiştiği ifade edilmiştir. Ancak bu kişilerin mevcut mali durumları hakkında bilgiye 

%36

%64

Göç Etmek İsteyenler %36

Diğer %64
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sahip olmadıkları belirtilmiştir. Göç olgusunun eskiye göre azalacağı düşünülmektedir. 

Hatta geri dönüşlerin olacağı belirtilmiştir. Görüşülen kişilerin çoğu, çocuklarının 

çiftçilik mesleğini devam ettirmeyeceğini belirtmiştir. 

 

İnceleme sonuçlarına göre, yaşam standartlarını yükseltmek için oluşturulan hızlı tren, 

yol, konut, sanayi bölgesi ve hastane gibi projeler nedeniyle kamulaştırılan tarım arazileri 

miktarının gün geçtikçe artması, tarım arazileri ve dolayısıyla tarımla uğraşanlar için bir 

tehdit oluşturmuş ve arazi maliklerinde ilerisi için mesleklerini kaybetme kuşkusu artış 

göstermiştir.  

4.1.5 Eğitim durumu 

Ankete katılan işletme sahiplerinin eğitim durumları bakıldığında, eğitim durumunun 

oldukça düşük düzeyde olduğu görülmektedir. Ankete katılanlar arasında yüksekokul 

mezunu bulunmamakta, lise mezunlarının oranı %8’in altında kalmaktadır. Okuryazar 

olmayanların oranı ise %3 düzeyinde bulunmaktadır (Şekil 4.4). İşletme sahiplerinin 

eğitimi fazla önemsemediği ya da ikinci planda tuttuğu yorumu yapılabilirse de, esas 

olarak çalışma ve işgücü ihtiyacından dolayı bu durumun doğduğu söylenebilmektedir. 

 

Şekil 4.4 İşletme sahiplerinin eğitim durumu 
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4.2 Tarım ve Tarım Dışı Sektörlerde Çalışma Durumu 

Polatlı İlçe nüfusunun önemli kısmı tarım sektöründe çalışmaktadır. Buna paralel olarak 

ankete katılanların %62’si (yaklaşık 2/3’ü) tarım sektöründe istihdam edilmektedir. 

Bunun aksine sadece %25’lik kısmı tarım dışı işlerde çalışmaktadır. Tarım dışı işlerde 

çalışan kesim, köyde oturmalarına rağmen, ileri yaşlarda olmaları ya da köyü 

emekliliklerini geçirecekleri sakin bir yerleşim alanı olarak görmeleri nedeniyle tarımla 

ilgilenmemektedirler. Ankete katılan %13’lük kesim ise mevsimsel olarak köydeki 

geleneksel aile işletmeciliği biçimindeki tarımsal faaliyetlerle uğraşan, yılın diğer 

aylarında ise ilçe merkezinde ek bir işle uğraşan azınlık kesimi oluşturmaktadır (Şekil 

4.5). 

 

Şekil 4.5 İşletme sahiplerinin çalıştığı sektörler  

4.3 Tarım Sektöründe Çalışma Süreleri 

Ankete katılan işletme sahiplerinin %40’ı gibi önemli bir oranının 20 ile 30 yıl arasında 

bir süre boyunca tarım sektöründe olduğu tespit edilmiştir. Toplam 30 yıldan beri tarım 

sektöründe çalışanların oranı %17, 1 ile 30 yıl arasında çalışanların sadece %10 olarak 

bulunmuştur. Katılanların üçte birinin ise 10 ila 20 yıl arasında bu sektörde çalıştığı ortaya 

çıkmaktadır (Şekil 4.6). 

%62

%25

%13

tarım

tarım dışı

her ikisi de
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Şekil 4.6 İşletme sahiplerinin tarım sektöründe çalışma süreleri 

Tarım dışı sektörde çalışan kişilerin %80’i 20 yıldan az, %20’si 20 yıldan fazla süreden 

bu yana söz konusu sektörlerde çalışmaktadır. İnceleme sonuçlarına göre son yirmi yıl 

içerisinde tarım sektöründe çalışan işletme sahiplerinin oranı ciddi miktarda azalmış ve 

tarım dışı sektörlere yönelmeye başlamıştır. Bu durumda, yaşam standartlarını 

yükseltmek amacıyla gerçekleştirilen projeler sonucunda verimli tarım arazilerinin 

kamulaştırılması ihtiyacının artış eğiliminde olduğu ve bölgedeki tarım arazisi varlığının 

azaltmasına etki edebileceği çıkarımı yapılabilecektir.   

4.4 Hanelerde İşletme Arazisinin Nevi ve Üretim Faaliyetlerine Göre Dağılımı 

Ankete katılanların %50’sinin kuru tarım yaptığı görülmektedir. Kuru tarımın getirisi 

düşük olduğu için ayrıca başka işler de yaptıklarını belirtmişlerdir. Görüşülenlerin 

%30’unun hem kuru, hem de sulu arazi işledikleri belirlenmiş olup, bunların ekonomik 

durumları ve üreticilik kabiliyetleri sadece kuru tarım yapanlara oranla yüksektir. Kalan 

%20 katılımcının işlediği arazilerde sulu tarım yapılmaktadır (Şekil 4.7). 

Sulu tarım yapan üreticiler, daha fazla girdi kullanmakta ve daha yüksek getiri elde 

etmektedirler. Köylüler kuru tarım alanlarına modern kapalı sulama sistemi getirilmesi 

ve mevcut sulu alanlarda sulama sistemlerinin rehabilitasyonu ile yaşam şartlarının daha 

da iyileşeceğini ve köyde yaşama oranının artacağını ifade etmişlerdir. Ayrıca hızlı tren 

projesi için yapılan kamulaştırmalar sonucu sulu arazilerinin tarım dışına çıkarıldığı, 

kamu yararı adıyla verimli tarım alanlarının ellerinden gittiği belirtilmiştir. 

1 ile 10

%10

10 ile 20

%33

20 ile 30 

%40

30+

%17
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Şekil 4.7 Sulu-kuru tarım yapma oranları 

Anket uygulanan köylerde arazi büyüklükleri yetersiz ve parçalılığı oldukça fazladır. 

Parçalılığın fazla olmasının temel sebeplerinden biri, arazilerin tarım dışı değerinin 

artması ve yapılan kamulaştırma çalışmalarıdır. Ankete katılanların yarıya yakının arazi 

büyüklüğü 50 dekarın altındadır (Şekil 4.8 ve 4.9). 

 

Şekil 4.8 Sulu tarım alanı (da) 

%20
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%30
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%42
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Sulu Tarım

1 ile 50 50 ile 100 100 ile 150 150+



31 

 

 

Şekil 4.9 Kuru tarım alanı (da) 

4.5 Yetiştirilen Bitkisel Ürünler  

Anket uygulanan köylerde, 1-250 dekar ve 251-500 dekar araziye sahip işletmelerde tarla 

bitkileri içinde en fazla ekim alanı buğdaya aittir. Özellikle 1-250 dekar grubunda meyve-

sebze alanı oranı %25 iken, 250-500 dekar genişlikteki işletmelerde meyve-sebze alanı 

bulunmamaktadır (Şekil 4.10 ve 4.11). Anket yapılan kişiler, arazilerini nadasa bırakmak 

yerine münavebe uygulamayı tercih ettiklerini, arazilerinin nadasta kalmasının 

kendilerini ekonomik olarak etkileyeceğini belirtmişlerdir. 

 

Şekil 4.10 Yetiştirilen bitkisel ürün oranları 
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250 ve Daha Düşük İşletme Arazisi Olanlar



32 

 

 

Şekil 4.11 Yetiştirilen bitkisel ürün oranları 

4.6 Hayvan Varlığı 

Polatlı İlçesinde genl olarak işletme sahiplerinin %80’i hayvancılık ile uğraşmaktadır. Bu 

oran göz önüne alındığında işletme sahiplerinin tarım arazilerinin azalması nedeniyle 

hayvancılığa yönelmeye başladıkları çıkarımı yapılabilmektedir. Hayvancılık yapanlar 

genellikle az miktarda araziye sahip işletmelerdir. Köye mevsimlik işçi olarak gelen ve 

daha sonra buraya yerleşenler de hayvancılık yapmaktadır. Hayvancılık çoğunlukla ticari 

olarak değil, ev ihtiyaçlarını karşılayacak büyüklükte tesislerde yapılmaktır. 

4.7 Ürünlerini Pazarlama Biçimleri 

İşletme sahiplerinin ürünlerini pazarlama biçimleri, yetiştirilen ürünlere göre farklılık 

göstermektedir. Üreticilerin %50’sinin ürünlerini daha güvenilir olduğu için Ticaret 

Borsası’na sattığı görülmektedir. Şeker pancarı sözleşmeli üretildiği için işletmecilerin 

%17’sini oluşturan şeker pancarı üreticileri, ürünlerini şeker fabrikalarına sattıklarını 

belirtmişlerdir. Ankete katılan üreticilerin %20’si ürünlerini tüccarlara satmakta, geriye 

kalan %13’lük kısmı ise pazarda, yol üzerinde veya köy içinde farklı şekillerde 

pazarlamaktadırlar (Şekil 4.12). 

şeker pancarı

%12

buğday

%38

yonca

%25

soğan

%25

250-500 Dekar Arazisi Olan İşletmeler
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Şekil 4.12 Ürünlerin pazarlanma şekli 

4.8 İlçede Kamulaştırma Yapan Kurumlar ve Kamulaştırma Amaçları   

İncelenen köylerde kamu hizmetlerine yönelik projeler sonucunda hanelerin mülkiyet ve 

kullanım hakkına sahip oldukları arazilerin kamulaştırılma incelemesinde; DDY ile 

KGM’nin arazilerin %88’ini kamulaştırdığını, diğer kurumların ise sadece %12’lik 

kısmını kamulaştırdığı görülmektedir. Ancak İlçede Sağlık Bakanlığı tarafından 

kamulaştırılan tarım arazisi olsa da, incelenen köylerde söz konusu kurumun 

kamulaştırdığı arazinin olmadığı tespit edilmiştir (Şekil 4.13 ve 4.14). 

    

Şekil 4.13 Hızlı tren projesi         Şekil 4.14 Karayolu genel görünüm 

Polatlı ticaret 

borsası

%50

şeker fabrikası

%17

tüccar

%20

diğer

%13
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4.9 Kamulaştırma Bedelinin Kullanım Alanlarının İncelenmesi  

Ankete katılan işletme sahiplerine, arazilerinde kamulaştırma yapılanların, kamulaştırma 

gelirlerini nasıl değerlendirdikleri sorusu yöneltilmiş ve bu soruya verilen cevaplar ile 

tarımsal üretimin sürdürülebilirliği açısından irdelenmiştir. Arazilerinde kamulaştırma 

yapılan işletme sahiplerinin %46’sı ödenen kamulaştırma bedelini ihtiyaçları 

doğrultusunda harcadıklarını belirtmişlerdir. Sadece %18’lik kesim, başka bir arazi 

aldığını ifade etmişlerdir (Şekil 4.15).  

Ankete katılanların %27’si kamulaştırma bedeli ile ev aldıklarını belirtmişlerdir. 

Kamulaştırma ile arazisi elinden alınan köylünün, kamulaştırmadan aldığı bedeli bir 

başka üretim kaynağına yeterince yönlendiremediği düşünülmektedir. Bu durum köyden 

kente göçe ve işsizliğin artmasına neden olmaktadır. Çünkü kamu yatırımları için bir 

bedel ödenerek arazileri tarım dışına çıkaran kamulaştırma işlemleri, köylülerin üretim 

kaynağı olan araziyi elinden alarak köylüyü başka bir üretim kaynağı bulmaya 

zorlamaktadır. Ancak köylüler farklı bir üretim kaynağı hakkında tecrübe sahibi 

olmadıkları için kamulaştırmadan aldıkları paralar birkaç yıl içinde erimekte ve üretim 

kaynakları yok olmaktadır. 

 

Şekil 4.15 Kamulaştırma bedelinin değerlendirilme yolları  
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%27

%46
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4.10 Kamulaştırma Çalışmalarına İlişkin Düşünceler 

İşletme sahiplerinin kamulaştırma hakkındaki görüşlerinin analizi, etki değerleme 

açısından önemli ipuçları vermektedir. Verilen cevaplardan yola çıkarak genel anlamda 

kamulaştırmanın yararlı olduğunun düşünüldüğü söylenebilir.  

Şekil 4.16 Kamulaştırma hakkında düşünceler 

Arazisinde kamulaştırma yapılan işletmecilerin çoğunun görüşü (%52 oranla) 

kamulaştırmanın yararlı olduğu yönündedir. Kamulaştırmanın yararlı olduğu kanısında 

olan işletme sahipleri, bu kanı üzerinde ağırlıklı olarak İlçeye yapılan yatırımların artması 

ve İlçenin modernleşmesinin etkisi olduğunu belirtmektedirler. Ancak bu konu ile ilgili 

%21’lik kesim ise zarara uğradığını belirtmişlerdir (Şekil 4.16). Bu işletmecilerin geneli, 

kamulaştırma yerine köy genelinde toplulaştırmanın yapılabileceği, köylülerden ortak 

kesinti ile kamu yatırımına alan ayrılabileceği ve böylece köydeki arazilerin katma 

değerinin artabileceği şeklindeki düşüncelerini paylaşmışlardır. Böylece köylünün üretim 

kaynağının elinde kalacağı ve değerinin artmış olacağı, ayrıca devletin kamulaştırmaya 

ayırdığı para ile köylerin alt ve üst yapılarını iyileştirileceğini düşünmektedirler. 
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4.11 Arazilerin Sınıflandırılması 

İşletme sahiplerinin arazilerinin %65 gibi önemli bir bölümü mutlak tarım arazisidir. 

Bunu, dikili tarım arazisi (%13), özel ürün arazisi (%11), tarım dışı kullanılan arazi ve 

dikili tarım arazisi (%2) takip etmektedir (Şekil 4.17). 

 

Şekil 4.17 İşletme sahiplerinin arazilerinin sınıflandırılması 

4.12 Son Yıllarda Yapılan Arazi Alım-Satımları 

Genel anlamda son yıllarda, arazi sahibi olmayan işletmecilerin arazi alma, arazi sahibi 

olan işletmecilerin de arazilerini satma eğilimleri düşüktür. Çok eskiden beri o köylerde 

yerleşik olan %86’lık kesim, arazi almadığı yönünde cevap vermişlerdir (Şekil 4.18). 

Yöneltilen sorulara arazi aldım cevabı veren işletmecilerin %14’ü, mevsimlik işçi olarak 

gelip yerleşik köy yaşamına geçen kimselerden oluşmaktadır. Çok küçük bir kısmı da 

çevre ilçelerden, özelliklede Haymana İlçesi’nden gelen işletme sahipleridir. Görüşülen 

üreticilerin %78’lik büyük bir oranı arazi satışı yapmamıştır. Arazi satan kişilerin 

genellikle köyde ikamet eden kimseler oldukları tespit edilmiştir (Şekil 4.19). Bu 

satışların büyük çoğunluğunun da aile içi satışlar olduğu gözlenmiştir.  
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Şekil 4.18 Satın alınan arazilerin durumu  

 

Şekil 4.19 Satılan arazilerin durumu  

4.13 5403 Sayılı Kanun Hakkındaki Düşünceler 

İşletme sahiplerinin %80’i 5403 Sayılı Kanun hakkında yeterli bilgiye sahip 

olmadıklarını ifade etmişlerdir. 5403 Sayılı Kanunun arazi satışını zorlaştırdığını 

söyleyenlerin oranı %12 olmasına karşın, %8’lik küçük bir kesim söz konusu yasal 

düzenlemenin amacına uygun olarak tarım arazilerin korunmasında faydalı olduğunu 

belirtmişlerdir (Şekil 4.20). Bu çerçevede başta Gıda Tarım ve Hayvancılık İlçe 

Müdürlüğü ve Kaymakamlığın yayım çalışmasıyla köylüleri bilgilendirmesinin daha 

etkili olacağı açıkça ortaya çıkmaktadır.    

%14

%86

aldım

almadım

%22
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Şekil 4.20 Arazi kullanımı kanunu hakkındaki düşünceler 

4.14 Maliklerin Kamulaştırma Yoluyla Arazi Edinimi Hakkındaki Düşünceleri 

Kamu yatırımları ve hizmetleri için gerekli olması halinde, kamulaştırma maliklerin 

yaklaşık üçte ikisine (%62) göre yapılması gereken bir işlem olarak görülmektedir. 

Kamulaştırma sonrası haklarına kavuşan malikler için yaşamlarında yaptıkları üretime 

dönük olmayan, daha çok biçimsel olanaklara (araba, traktör, betonarme ev, kentte daire 

gibi) kısa sürede kavuşmalarından dolayı kamulaştırma yapılmayan yerlere göre 

kamulaştırma daha cazip olacağı açıktır (Şekil 4.21). Ülkenin kırsal yerleşimlerinde 

yaşayan ve tarımsal faaliyetle uğraşanların genellikle muhafazakâr ve milliyetçi kültür ve 

yaklaşıma sahip olmalarına ilave olarak ilçenin milli mücadelenin yoğun yaşandığı 

araziler üzerind kurulması nedeni ile de kamu yararı söz konusu olduğunda, şahsi olarak 

zarar görülse bile, maliklerin kamulaştırma çalışmalarını uygun buldukları ve konuya 

sıcak bakabildikleri açıkça dikkati çekmektedir.  

 

Şekil 4.21 Kamulaştırma gerekli ise mutlaka yapılması gerektiği konusundaki görüşleri 
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Tarım arazilerinin kamulaştırması sonrası daha parçalı hale gelmesi ve inşaat-yapım 

işleri, kirlilik, mobilizasyondaki engellerden dolayı drenaj, mekanizasyon gibi tarımsal 

faaliyetlerin verimli bir şekilde yapılamaması nedenleri ile ankete katılanların %75’inin 

kamulaştırmanın tarım arazilerine zarar verdiği görüşünü ortaya çıkarmıştır (Şekil 4.22). 

 

Şekil 4.22 Kamulaştırma tarım arazilerine zararının olup olmadığı konusundaki görüşler  

Köyde yaşayanlara kamulaştırma sonrası köyde ödenen bedelin zenginliğe katkı yapıp 

yapmadığına yönelik olan soruya görüşülenlerin %22’lik kısmı kamulaştırmanın köyde 

zenginleşmeye olanak verdiği cevabı vermişlerdir. Ancak bu zenginliğin sembolik 

gösterişe dayalı zenginliği kastettiği açıktır. Araba, yeni bir ev, yeni kıyafetler, hanımların 

ziynet eşyası, traktör ve beyaz eşya gibi daha çok üretime yönelik olmayan harcamaları 

zenginlik göstergesi olarak görebilmektedirler. Kamulaştırmanın kırsal alanda zenginliğe 

katkı yapmadığını düşünen katlımcıların oranı %35 olup, bunlar idare ile uzlaşmayan ve 

mahkeme süreci devam ettiği için taşınmazının karşılığını almayan kişilerdir (Şekil 4.23). 

 

Şekil 4.23 Kamulaştırma sonrası köyde zenginleşme olduğu konusundaki görüşler 
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Köyde yaşayan ve ödenen kamulaştırma bedeli ile daha fazla arazi alınıp alınmamasıyla 

ilgili soruya maliklerin %65’i olumsuz cevap vermiştir. Bu durum çiftçi için anlaşılabilir 

görülmemektedir. Maliklerin çoğunun kamulaştırma sonucunda elde ettikleri kazancının 

büyük çoğunluğunu, kentlerde marjinal yatırımlara harcamaları nedeni ile böyle bir sonuç 

ortaya çıkmıştır. Kamulaştırma ile daha fazla arazi aldık cevabını verenlerin (%12’si), 

kamulaştırma öncesi parçalı arazi durumundan dolayı verim düşüklüğü gibi sorunları 

yaşayan işletme sahipleri oldukları gözlenmiştir (Şekil 4.24). 

 

Şekil 4.24 Kamulaştırma bedeli ile daha fazla arazi alınması konusundaki görüşler 

Kamulaştırma ile ilgili köyden göçün artmasına ilişkin görüşlerinin tespitine yönelik 

soruya, katılımcıların yarıdan fazlası (%52’si), kamulaştırmanın köyden göçü arttığı 

şeklinde cevap vermişler ve %10’u ise konu ile ilgili görüş belirtmemiştir (Şekil 4.25). 

 

Şekil 4.25 Kamulaştırma ile köyden olan göçün artışına ilişkin görüşler 
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Uzun yıllardan beri çözüm bulunamayan ciddi sorunları ile varlıklarını sürdüren çiftçiler, 

uygulanan tarım politikaları nedeniyle çaresiz ve yalnız bırakılarak borçlandırılmış ve bu 

eğilime birçok kişinin üretim ve arazisinden kopartılması sürecini hızlandırmıştır. 

Türkiye’de son yıllarda özellikle tarımsal potansiyeli yüksek ova topraklarında tarımsal 

üretimi kısıtlayan, arazi varlığının yok olmasına neden olan en önemli sorun, hızlı 

sanayileşme ve nüfus artışına bağlı kentleşme sonucu, verimli tarım arazilerin amaç dışı 

kullanımıdır (Aksoy ve Özsoy 2012). Kamulaştırma ile birlikte tarım arazilerinin dışında 

gelen bir sermaye ile köyden ilçe merkezine bir göç dalgası oluşmuştur. 

Katılımcılar % 73’ü kamulaştırma sonrası dönemde köyde hayvancılık faaliyetlerinde 

azalışın olmadığını beyan etmiştir. Ankete cevap veren kişilere göre kamulaştırmanın 

hayvan sayısının azalmasına önemli ölçüde etki etmediği ifade edilebilir. Çünkü İlçede 

hayvanı olanların önemli miktarda tarım arazisi bulunmamaktadır (Şekil 4.26). 

 

Şekil 4.26 Kamulaştırma sonrası köyde hayvancılığın azaldığına ilişkin görüşler 

Kamulaştırma sonrası dönemde hanelerde tarımsal üretimin azalış göstermesi riskine 

yönelik bazı soruların cevapları da irdelenmiştir. Ancak kırsal nitelikli yerleşimlerde 

yaşayanlar arasındaki sosyal geçimsizlik, din ve batıl davranışlardan kaynaklı nedenler 

(kıskanır, nazar değer, bereketi kaçar gibi) ile köylerde tam zamanlı olarak ikamet 

etmeme gibi gerekçelerle konu ile ilgili soruya alınan cevapların birbirine yakın olduğu 

ve sonuç olarak maliklerin komşularının üretim durumu hakkında objektif bilgilere sahip 

%12

%73

%15

katılıyorum

katılmıyorum

görüş yok



42 

 

olamadıkları ortaya çıkmaktadır. İşletmecilerin %30’u kamulaştırma sonucu tarımsal 

üretimin azaldığını ve %37’si ise bu yönde azalışın olmadığı belirtmiştir (Şekil 4.27). 

 

Şekil 4.27 Kamulaştırma sonrası tarımsal üretimin azaldığına ilişkin görüşler 

İşletmeciler arasında kamulaştırma ile ilgili bir diğerinin daha fazla para aldığı kanısı 

yaygın olduğundan dolayı görüşülen maliklerin %66’sı kamulaştırma ile çok para 

alındığını ifade etmişlerdir (Şekil 4.28). 

 

Şekil 4.28 Kamulaştırma nedeniyle çok para alındığına ilişkin görüşlerin dağılımı 

Maliklerin %47’si kamulaştırmanın çevreye zarar verdiği görüşündedirler (Şekil 4.29). 

Özellikle yeni açılan yol ağlarıyla birlikte çevre kirliliğinin artığı, toplu taşımacılık yapan 

yolcu araçlarının ve yük kamyonlarının bunda etkili rol oynadığı belirtilmektedir. Yapılan 

yollardaki petrol artıklarının yol kenarında beslenen hayvanlar için sağlıksız bir ortam 
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oluşturduğu, karayollarının yol kenarındaki otları temizlemek için kullandıkları 

herbisitlerin, hayvanların ölümüne neden olduğunu belirtmişlerdir. 

 

Şekil 4.29 Kamulaştırma çevreye zarar verdiğine ilişkin görüşlerin dağılımı 

İşletmecilerin %42’si kamulaştırma ile köyde yatırımların artış göstermediği ve %40’ı ise 

yatırımların artmadığı cevabını vermişlerdir (Şekil 4.30). Yatırım arttı cevabını verenlerin 

çoğunun yatırım olarak traktör, binek araç, kendi mülkü üzerinde konut yapımı ve bakımı 

gibi alanlarda kamulaştırma bedelini kullandıkları tespit edilmiştir.  

 

Şekil 4.30 Kamulaştırma ile köyde yatırımların arttığına ilişkin görüşlerin dağılımı 

Kamulaştırmanın köyde çatışmalara yol açıp açmadığıyla ilgili görüşlerini tespitine 

yönelik soruya, genelde aile içi çatışmaların ağırlıklı olduğu araştırma alanında, 
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maliklerin %60’ı kamulaştırmanın köyde çatışmalara yol açmadığı, şeklinde cevap 

vermişlerdir (Şekil 4.31). Sadece katılımcıların %21’i kamulaştırmanın köylerinde 

çatışmaya yol açtığını belirtmişlerdir. Çatışmaların aile içi boyuttan aileler arası 

çatışmaya geçme olasılığı düşük düzeyde olup, bunun nedenine gelince işletme 

sahiplerinin çoğunun köyde ikamet etmemektedirler. Kalanların çoğunun ise belli bir yaş 

(çoğunluk 40 ile 60 yaş arası) aralığında olmaları nedeni ile çatışma çok düşük seviyede 

kalmıştır.  

 

Şekil 4.31 Kamulaştırma köyde çatışmalara yol açtığına ilişkin görüşlerin dağılımı 

Kamulaştırma yapılan araziler karşılığında kişilere yeni yerler verilmeyip arazilerin 

değerlerinin ödendiğini, katılımcıların %80’i belirtmişlerdir. Sadece %20’sine 

kamulaştırma sonrası yeni arazi verilmiştir (Şekil 4.32). 

 

Şekil 4.32 Kamulaştırma sonrası yeni arazilerin verilmesine ilişkin görüşlerin dağılımı 
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İşletme sahiplerinin birçoğu kamulaştırmayla ilgili memnuniyetsizliğini ifade etseler de, 

zarar verici bir işlem olmadığını belirtenlerin (%56) gerekçelerinin, zarar kavramına 

yükledikleri anlamdan kaynaklandığı düşünülmektedir. Bu kavramı daha çok ekonomik 

ve ahlaki yönü ile dikkate alınmaktadır. Kamulaştırmanın zarar verici olduğunu beyan 

edenelerin (%25’i) çoğu; arazilerin parçalanması, tarım girdilerindeki artış, çevresel 

faktörler ve aile içi çatışmalar bağlamında konuyu değerlendirmişlerdir (Şekil 4.33). 

 

Şekil 4.33 Kamulaştırma köye zarar verdiğine ilişkin görüşlerin dağılımı 

Katılımcıların %68’i, kamulaştırmanın köy halkı arasındaki ilişkileri fazla etkilemediği 

görüşündedirler. Bu da köylülerin dayanışmacı yönünü açığa çıkaran bir sonuçtur. Köyde 

yaşayan birçok kimsenin yaşlı olması da söz konusu oranın yüksek çıkmasını etkileyen 

faktörler arasındadır. Sadece %7’si kamulaştırmanın köy halkı arasındaki dayanışmayı 

ortadan kaldırdığını düşünmektedir (Şekil 4.34).  

 

Şekil 4.34 Kamulaştırma ile köy halkı arasında dayanışmanın azaldığına ilişkin görüşler 
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İşletme sahiplerinin %45’i arazilerinin kamulaştırmayla verimliliğinin düştüğü 

kanısındadır (Şekil 4.35). Bunların çoğunluğu da pratikte aldığı ürünün düşük 

miktarından hareketle bu cevabı vermişlerdir. Özellikle arazilerinin yakınında yapılan 

yapılaşmaların yaptığı kirliliğin buna sebep olduğunu ifade etmektedirler.  

Şekil 4.35 Kamulaştırma ile verimlilik azaldığına ilişkin görüşlerin dağılımı 

Anket uygulanan katılımcıların %42’si kamulaştırma sonrası arazisinin azaldığını, %40’ı 

ise arazilerinde kamulaştırma yapılmadığı ya da kamulaştırmadan elde ettikleri gelir ile 

yeni arazi aldıkları için arazi miktarlarında azalma olmadığını ifade etmişlerdir (Şekil 

4.36). 

 

Şekil 4.36 Kamulaştırma sonrası arazim azaldığına ilişkin görüşlerin dağılımı 
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Kamulaştırma yapılan köylerde uygulanan ankette, hayvancılıkla ilgili birçok soruda 

benzer cevaplar verildiği görülmektedir. Çünkü genel kanı toprağı olanın hayvancılıkla 

çok ilgilenmediği yönündedir. Köylüler genellikle hayvancılığı ya dağ köylerinde ya da 

arazisiz köylülerin yaptığı bir iş olarak görmektedir. Görüşülen maliklerin sadece %13’ü 

kamulaştırma sonrası hayvancılığı bıraktığını söylemiştir. Bu %13’lük dilimin büyük bir 

kısmının hayvancılığı bırakma nedeni, arazilerinin kamulaştırılması sonucu elde ettikleri 

gelir ile farklı sektörlere yönelmeleridir (Şekil 4.37). 

 

Şekil 4.37 Kamulaştırma sonrası hayvancılığın bırakılmasına ilişkin görüşlerin dağılımı 

İşletmecilerin %47’si kamulaştırma sonrası arazilerin değer kaybettiğini, sadece %18’i 

değer kaybetmediğini belirtmiştir (Şekil 4.38). 

 

Şekil 4.38 Kamulaştırma sonrası arazilerin değerinin düştüğüne ilişkin görüşler 

%13

%71

%16

katılıyorum

katılmıyorum

görüş yok

%47

%18

%35

katılıyorum

katılmıyorum

görüş yok



48 

 

Konu genel olarak değerlendirildiğinde, mevcut tarım arazilerinin kamulaştırılmasının 

hız kazanması, arazi almak isteyen işletmeciler üzerinde bir kuşku uyandıracak ve 

dolayısıyla bu durum arazi alma talebini ve toprağın değerini düşürecektir. Bunun 

yanında kamulaştırma sonrası arazi değerlerinde reel olarak büyük ölçüde düşüş 

olduğunu ve zarar gördüklerini beyan edenlerin; mevcut durumu negatif gösterdikleri ve 

zarar verme ihtimali olan mekanizmanın önlenmesine yönelik içgüdüsel bir yaklaşım ile 

konuyu ele aldıkları değerlendirilmektedir.  

Kamulaştırma sonrası köyden arazi satılmasıyla ilgili görüşlerin tespitine yönelik soruya 

verilen cevaplar analiz edildiğinde; köylerde oturanlardan daha çok, kamulaştırma 

yoluyla köyü terk edenlerin ilgili alanda yer aldıkları, katılıyorum cevabı verenlerin 

oranının %53 ve katılmıyorum cevabı verenlerin oranı ise %38 olarak tespit edilmiştir 

(Şekil 4.39). Kamulaştırmadan dolayı vatandaşın devletten beklentisi arttığı için herkes 

elinde bulundurduğu arazi varlığını verimli olarak işlese de satmayı tercih etmiştir. Buna 

ülkenin tarım politikası ve özellikle de tarımsal fiyat ve destekleme politikasının olumsuz 

etkileri de eklenince, tarım arazilerinin elden çıkmasının hız kazandığı gözlenmiştir.  

Şekil 4.39 Kamulaştırma sonrası köyden arazi satanların çoğaldığına ilişkin görüşler 

Büyük yerleşim yerleri (şehirler) ve kıyılarda, yetenek sınıfları, öncelikle tarımsal 

faaliyetlere daha uygun olan verimli arazi varlığı; yeni sanayi ve yeni konut alanları 

kurma, kamu altyapı tesisleri ve turizm yatırımları yapma ve diğer çeşitli amaçlarla 

gelecekteki ihtiyaçlar gözetilmeden tarım dışına kamulaştırma yoluyla çıkarılmaktadır. 
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Anket yapılan kişilerin gelir kaynağının genellikle tarım olduğu ve az bir kısmının tarıma 

ilave olarak tarım dışı sektörde çalıştığı tespit edilmiştir. Deneklerin sadece %17’si 

kamulaştırma sonrası daha az çalıştıklarını bildirmişlerdir (Şekil 4.40). 

 

Şekil 4.40 Kamulaştırma sonrası daha az çalışmaya başladığına ilişkin görüşler 

Kamulaştırma sonucu elden çıkan araziler nedeniyle azalan faaliyet hacminin işgücünü 

de doğru orantılı olarak azalttığı düşünülebilmektedir. Ancak bunun yanında 

kamulaştırılan alanlar nedeniyle tarım arazisini kaybetmesi sonucu sermaye sahibi olan 

işletmeciler inşaat, tekstil, gıda ve gayrimenkul gibi sektörlere yönelebilecek ve 

dolayısıyla bu sektörlerin büyümesine ve yeni istihdam alanlarının ortaya çıkmasına 

imkan vermektedir.  

Anket yapılan kişilerin hepsinin Ziraat Odasına üye olduğu, bunun dışında Pancar 

Ekiciler Kooperatifi, Tarım Satış Kooperatifi, Sulama Birliği ve Tarım Kredi 

Kooperatifine de üye oldukları tespit edilmiştir. Görüşülen kişilerin ihtiyaç duydukları 

takdirde sürekli olarak il ve ilçe merkezlerine (Polatlı veya Ankara gibi) gittikleri 

görülmüştür. Bunun yanında, işletmecilerin tarımsal kuruluşlarla ilişkileri de ihtiyaç 

duydukları zaman ilişki kurma eğilimi ve olanağına sahip oldukları tespit edilmiştir. 

İncelenen kırsal nitelikli mahallerin ilçe merkezine yakınlığı, ulaşım olanaklarının iyi 

olması ve kişisel niteliklerin yeniliğe yatkın olması, tarım kuruluşları iyi iletişim kurmaya 

olanak vermekte ve yeniliklerin yayılması ve benimsenmesi sürecine olumlu katkı yaptığı 

düşünülmektedir.   
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4.15 Sahip Olunan Makine ve Ekipman Varlığı 

Kamulaştırma sonrasında alınan paralarla çok verimli olmamasına rağmen köylülerin 

çoğunluğu ilk önce traktör alımına yönelmektedir. Köylerde zengin olma konusunda 

gösterişin en büyük sembolü traktör olduğundan, ilk seçimlerini bu yönde 

yapmaktadırlar. Traktöre sahip işletme sahiplerinin %19 çıkması toprağın az ve parçalılık 

durumu göz önüne alındığında yüksektir. Yine biçerdöver için %7 gibi yüksek bir oran 

çıkmasının nedenlerin başında, Polatlı bölgesindeki biçerdöverlerin Türkiye’nin değişik 

yörelerine kiralık amaçlı gitmelerinden kaynaklıdır. Tarımda kullandıkları alet ve 

makinaların çoğu kuru tarım için kullanılan araçlardan meydana gelmektedir (Şekil 4.41). 

 

Şekil 4.41 İşletmecilerin tarımsal makine ve ekipman varlığı 

4.16 Kamulaştırma Sonrasında Ürün Çeşitliliğinde Oluşan Değişiklikler  

Yapılan kamulaştırma sonrasında ürün çeşitliliğinde meydana gelen değişikliklerin 

tespitine yönelik soruya; üreticilerin %31’i ürün çeşitliliğinin artış gösterdiği ve 

%37’sinin ise azalış eğilimşinde olduğu cevabını vermişlerdir (Şekil 4.42). İşletme 

sahipleri, geleneksel ürün deseninde ısrar etmektedirler. Diğer oranların yüksek 

çıkmasının nedeni, kamulaştırmayla birlikte arazinin parçalanması sonucu çok küçük 
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ölçekli parsellerde ekilebilecek bazı tahıl ürünlerinden vazgeçilmesi zorunluluğu ile 

ilişkilidir.  

 

Şekil 4.42 Kamulaştırma sonrası ürün çeşitliliğinde değişim 
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5. GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER 

Türkiye’de 2003 yılı sonrası dönemde demiryolları yeniden devlet politikası haline 

gelmiş ve bu çerçevede 2003 yılında Ankara-Eskişehir arasında hızlı tren ray hattının 

yapımına başlanmıştır. 13 Mart 2009 tarihinde ilk yolcu seferi yapılmıştır. Toplam 245 

km’lik Ankara-Eskişehir hattı yolculuk süresini 1 saat 25 dakikaya düşürmüştür. 

Belirtilen bu önermeler göz önüne alındığında, söz konusu yatırımın ülke insanı için 

fayda sağladığı açıkça görülmektedir. Ankara-Polatlı-Eskişehir arasındaki hızlı tren 

hattının Polatlı’dan geçen aksı, daha önce KGM’nin 90’lı yıllarda Polatlı İlçesi için 

düşünülen çevre yolu projesinin üzerinden hızlı tren hattı geçirilerek gerçekleşmiştir.  

Polatlı İlçesinden geçen ve kamulaştırmada büyük bir paya sahip olan hızlı tren projesinin 

ülke için önemli bir proje olduğu tartışmasız bir gerçektir. Bugün Fransa, Almanya, 

İspanya, İtalya gibi Avrupa ülkeleri ile Japonya, Çin ve Güney Kore’de bu toplu taşıma 

aracı aktif olarak kullanılmaktadır. Japonya 120’den fazla tren ile yılda 305 milyon yolcu 

taşımaktadır. Zamanın etkin biçimde kullanılması ihtiyacı, karayolu ulaşım araçlarının 

çevreye verdiği zararın en aza indirilmesi ve diğer taşıma yollarına göre demiryollarının 

daha güvenilir bir ulaşım yolu olması, demiryolu konusunda gelişmiş bazı dünya ve 

Avrupa ülkelerini hızlı tren yatırımlarını yapmaya zorlamıştır. 

Türkiye genelinde olduğu gibi Polatlı İlçesinde de 1990’lı yıllardan sonra ekonomik, 

demografik ve politik yönlerden tarımsal üretimde önemli bir değişimin olduğu 

görülmektedir. Bu değişim yeni ihtiyaçları ortaya çıkarmış ve dolayısıyla 1990’lı 

yıllardaki KGM ulaşım projeleri yüksek hızlı tren projesine dönüştürülerek ulaşım 

politikalarında önemli bir değişim başlatılmış ve bu tür yatırımlar için de önem miktarda 

arazinin farklı yöntemlerle kamulaştırılması zorunlu olmuştur. Halbuki 2000’li yıllardaki 

ihtiyaçlara göre yeni bir fizibilite çalışması ile yeni hatların belirlenmesi ve güzergah 

seçimlerinin verimli tarım arazisi varlığına en düşük düzeyde zarar verilecek biçimde 

seçilmesi, uzun dönemde fayda yerine zarar verebilecek bir yaklaşım olarak 

görülmektedir. Özellikle Yüksek Hızlı Tren (YHT) Projesi için kamulaştırılan alanların 

%99’una yakını birinci derece tarım arazisi vasfına sahiptir. Kamulaştırma sonucu birinci 

derecede tarım arazilerinin kamulaştırılmasından dolayı hem devlete yüksek miktarda 
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bütçe yüklenmiş, hem de verimi yüksek tarım arazileri parçalanmış ve bu arazilerin daha 

verimli kullanılması önünde engeller oluşturulmuştur. Benzer şekilde Polatlı İlçesinde 

yapılan organize sanayi bölgesinin de kısa vadede getirisi fazla olabilir. Yılmaz (2001)’a 

göre, sanayileşmenin kalkınma için kaçınılmaz bir olgu olması nedeniyle, sanayileşmeye 

karşı kimsenin tavır alması ya da karşı çıkması düşünülemez.  Ancak sanayileşmenin de 

belirli bir plana dayandırılarak, zaman ve mekânın (yerleşiminin) isabetli belirlenmesi 

gerekmektedir. Aksi halde hesapsız ve plansız yapılan her iş gibi, sanayileşme de gelecek 

için onarılması güç veya imkânsız bazı problemleri beraberinde getirmektedir. Bu 

nedenle kaynaklar ve bunların kullanımı arasında bir denge kurulması ve doğada mevcut 

olan kıt kaynakların devamlı birbirini yenilemesi ya da yenileme kabiliyetinin arttırılması 

ve böylece birbirinin devamlılığının sağlanması yönünden hareket edilmelidir. 

Ülke ve bölge düzeylerinde verimli arazi varlığının tarım dışı kullanımlara ayrılması, kısa 

vadede yüksek getiri veya kazanç sağlaması nedeni ile malikler tarafından tercih 

edilmektedir. Arazinin arsaya dönülmesi halinde malikler, uzun dönemde tarımsal 

faaliyetlerden olan kazancından çok daha yüksek geliri kısa sürede elde etme olanağına 

sahip olmakta ve bu gerekçe ile arazinin hızla elden çıkarılması tercih edilmektedir. 

Türkiye’de bunun en tipik örneklerinden biri de Ankara - Polatlı Devlet Karayolu 

çevresinde yerleşimler ile Polatlı İlçesinde görmek mümkündür. Özellikle kamulaştırma 

yapan kurumların kent içi ve yakın çevresindeki arsa vasfına haiz parseller yerine değeri 

daha düşük olması gerekçesi ekonomik olan tarım arazilerini kamulaştırmayı tercih 

etmeleri, doğal olarak köylerde gelir ve geçim kaynaklarını olumsuz etkilemekte ve kırsal 

alandan göçü de tetikleyebilecek unsurlrdan biri olarak ortaya çıkmaktadır.  

Konjonktürel olarak taraflar kısa vadede izafi bir ekonomik avantaj elde etseler de, kalıcı 

ve uzun vadede istenmeyen ekonomik, sosyal, siyasi ve kültürel sonuçlara neden 

olmaktadır. Polatlı İlçesi örneğinde görüldüğü gibi, tarımda çalışacak genç nüfusun 

büyük çoğunluğu, yapılan kamulaştırma sonucunda bedelin ödenmesi ile büyük kentlere 

göç edip marjinal mesleklere yönelmişler ve çiftçilikten vazgeçmişlerdir. Tutarlı 

yönlendirmelerle kamulaştırmadan gelen arazi bedellerinin tarımsal üretime  yönelik 

yatırımlara yönlendirilebilmiş olsalardı, çok daha sürdürülebilir bir gelecek 

sağlanabilirdi. Çalışmanın yapıldığı tarihi itibarıyla Polatlı İlçe merkezine bakıldığında, 
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yaşanan çarpık kentleşme, trafik keşmekeşliği, marjinal mesleklerin çoğalması, 

eğitimsizlik, vasıfsızlık ve kısa sürede zengin olma hayalleriyle şekillenmiş gençliğin 

dağınıklığı şehrin kentleşme özelliklerini de dejenere etmektedir.  En önemlisi de 

denetimsiz göç ve birikimlerin verimsiz kullanımının milli hâsılaya olan olumsuz 

etkisidir. 

Gerek saha ve anket çalışmasının sonuçları, gerekse idari kayıtların birlikte 

değerlendirilmesi neticesinde; Polatlı İlçesi örneğinde kamulaştırma çalışmalarının 

verimli arazi varlığının amaç dışı kullanımı ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğine 

olumlu ve olumsuz etkileri birlikte değerlendirilmiştir. Kamu yatırımları için arazi 

edinimi ve kamulaştırma uygulamalarının önemli ölçüde tarım arazilerinin amaç dışı 

kullanımına neden olduğu ve köylerin arazi varlığında azalışa bağlı olarak hanelerin gelir 

ve yaşam koşullarını olumsuz yönde etkilediği ortaya konulmuştur. Kamulaştırma 

kapsamında amaç her ne kadar yapılacak olan yollar, kamu binaları, konutlar gibi 

hizmetler sağlanması sonucunda çağa yönelik atılımlar, yatırımlar, medeniyetleştirme, 

yaşam standartlarını yükseltme, istihdam sağlama, o yöreyi zenginleştirme gibi kavramlar 

içerse de bu olumlu etkileri sağlarken, eldeki değerleri de kaybetmemeye dikkat etmek 

gerekmektedir. Ancak pratikte görüldüğü gibi, Türkiye’de de ne yazık ki eldeki değerler 

yeterince düşünülmemekte, tarım arazilerine gereken önem verilmemekte, 5403 Sayılı 

Kanun gibi yasal düzenlemeler göz ardı edilen uygulamalar yapılabilmektedir. 

Kamulaştırma çalışmalarının sonuçlarına göre yerleşik olan köylülerin çoğu köyünü 

bırakmış elde ettiği paralarla ilçe ekonomisine fazla katkısı olmayan yatırımlarda 

bulunmuştur. Elbette ki günümüz ekonomik ve sosyal koşullarında sanayinin kapladığı 

birim arazide; sanayi, tarımsal faaliyete göre kat kat fazla kâr sağlayacaktır. Verim gücü 

düşük olan arazide, kolay ve başarılı tarım yapılamaz, fakat sanayi kuruluşları hiçbir 

verim düşüklüğü göstermeden bu verimsiz arazilerde kurulabilir ve faaliyetini devam 

ettirebilirler. Aksi takdirde, sanayinin alternatif nitelikte, verimsiz tarım arazileri 

dururken, verimli tarım arazileri üzerinde kurulması ile bu verimli arazi varlığı üzerinde 

sanayi gelirine ek olarak elde edilecek gelir sonsuza kadar yitirilmiş olacaktır. Bir arazi 

üzerinde sanayi tesisi olduğunda tarımda kullanıldığından çok daha fazla rant getirisi 

vardır. Fakat bu tesis bu rantı I. sınıf arazi üzerinde de, III. sınıf arazi üzerinde de, VII. 
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sınıf arazi üzerinde de getirir. Buna karşılık, III. sınıf bir arazi, I. sınıftakinden daha az 

bir verimi daha fazla masrafla verebileceği gibi, VII. sınıf arazi sürülerek tarım yapmaya 

bile elverişli değildir. Bu yüzden sanayi kuruluşlarının yer seçiminde yalnız altyapı 

tesisleri, hammadde kaynakları, hammadde ve mamul maddelerin ulaştırma imkânları, 

işgücü temini, enerji temini, bölgesel şartlara göre inşaat maliyeti ve teşvik tedbirleri gibi 

faktörler göz önüne alınmaktadır. Böylece mikro düzeyde ulusal ekonomi ve toplumsal 

çıkarlarla ilişkili daha başka kriterler gözetilmediği gibi, bu tür kriterlerin gözetilip 

uygulanmasını sağlayacak etkin bir devlet politikası ve yaptırımı da bulunmadığından, 

sanayi kuruluşlarının yer seçiminde, verimli arazilerin yetenek sınıflarının da bir kıstas 

olarak göz önüne alınmasına dikkat edilmemekte, önem verilmemekte ve ihmal 

edilmektedir. Bu yüzden de verimli tarım arazilerinin; genellikle, düz ve kazılabilir 

olması, bazı altyapı tesislerinin var olması, üretim faaliyeti için gerekli olan suyun 

alınabileceği yapıların bulunması ve üretim artıklarının boşaltabileceği tahliye kanalların 

mevcut olması nedeniyle, I.ve II. sınıf tarım alanlarını tercih edilmektedir. Bu sorunun 

çözümlenmesinde temel dayanak teşkil edecek olan ve kaçınılmaz ihtiyaç haline gelen, 

ülkesel fiziki arazi kullanım planlamasından Türkiye hala yoksun bulunmaktadır. 

Tarım arazilerinin amaç dışı kullanımının, bu şekilde sakıncalarının ve muhtemel 

olumsuz sonuçlarının bilinmesine karşılık, bu soruna köklü bir çözüm olabileceği 

söylenen ülkenin arazi varlığınıın fiziksel arazi kullanım planlamasının eksikliği yanında 

bu sürecin kamu görevlileri veya ilgililerce onaylanması ya da göz yumulmasında,  

müteşebbislere sağlanan kamu destek ve önceliklerinin yanında “Hür Teşebbüsün 

Ürkütülmemesi”, “Özel Mülkiyete Fazla Karışmama” ve “Kamu Kuruluşlarının Yerleşim 

Yerleri için Ucuz ve Kolay Alanların Sağlanması” gibi geçerlilik ve etkinlikleri 

tartışılabilir birtakım slogan niteliğinde yaklaşımlar yatmaktadır. Tarım arazilerinin 

sanayi alanlarına dönüştürülmesi ile amaç dışı kullanımı, Polatlı İlçesinde net bir şekilde 

görülmüştür. Ankara İli Polatlı İlçesindeki kamulaştırma amaçlı tarım arazilerinin amaç 

dışı kullanımıyla ilgili yaşanan sorunlara bakıldığında; (i) sürdürülebilir tarım 

politikalarının olmaması, (ii) toprak amenajmanı, (iii) su yönetiminin düzgün 

yapılmaması, (iv) arazi toplulaştırma problemi, (v) Fransa’da yapılmakta olan safer 

projesi, (vi) yeni çıkan miras yasasının içeriğinin çeşitli yayım araçlarıyla kavratılması, 

(vii) bağımsız değerleme ofislerinin yetersizliği ve (viii) bağımsız hukuk ofisleri ve 
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üniversite gibi kurumların üreteceği çözümlerle makro düzeyde ve siyasi iradeyi de bu 

yönde yönlendirilmesiyle doğru sonuçlara varılacağı görülecektir. Bu durum mevcut 

köyden kente göçleri engelleyemez ise de en azından kısmen yavaşlatacağı ve planlı göçe 

de zemin sağlayabileceği düşünülmektedir. 

Polatlı İlçesinde kamulaştırmanın yoğun yapıldığı köylerde nüfus yoğunluğunun düşük 

olması, kalan nüfusun da yaşlı olması Polatlı İlçesindeki tarımını tehdit etmektedir. 

Bunun diğer bir olumsuz sonucuda, kamulaştırmada sağlanan kazançların, tarımda 

teknolojik ürün artırıcı yatırımlara aktarılmaması neticesi son yıllarda ekilen arazi 

miktarının azalması yanında birim alanda verimin azalması, ilçe ekonomisini olumsuz 

etkilemektedir. Polatlı İlçesinde yapılan kamulaştırmalar kamu yararına yapılan işler 

olmuştur. Gerek çift yolların yapılması gerek hızlı trenin yerleşim yerlerini birbirine 

yakınlaştırması gerekse sanayi ve sağlık alanında yapılan yatırımların kazanımları ülke 

için önemli omaktadır. Fakat kamulaştırmanın yapıldığı alanlarda yeterli ekonomik, 

sosyokültürel ve eğitim çalışmaları yapılmadığından, bazı alanlarda amaçtan 

uzaklaşmaya neden olmuştur. Kamulaştırma öncesi teknik açıdan tüm yönler 

görülmüşsede, oraya aktarılacak sermayenin verimli bir şekilde nasıl kullanılması 

gerektiği konusunda Kaymakamlık, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl/İlçe Müdürlüğü, 

kamulaştırma yapan ilgili kuruluşlar, üniversitelerden de destek alarak çeşitli etütlerle 

daha verimli ve sürdürebilir bir politika oluşturabilirlerdi. Doğal kaynak olan tarım 

arazilerinin gelecek nesillerin bir emaneti olduğu daima düşüncesi ile hareket edilmeli ve 

bunun korunmasına azami ölçüde dikkat edilmelidir. 

Kamulaştırmanın tarım arazilerinin amaç dışı kullanımı üzerine yarattığı etkiler 

konusundan yola çıkılarak, Ankara İli Polatlı İlçesinde yapılan çalışmalardan elde edilen 

bilgilere göre ilçe arazilerinin büyük kısmını tarım arazileri oluşturmaktadır. Ancak bu 

tarım arazilerinin kamulaştırma nedeniyle önemli miktarının amaç dışı kullanımı söz 

konusu olmaktadır. Kamulaştırma çalışmalarının büyük çoğunluğu T.C. Ulaştırma, 

Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı tarafından yapılmaktadır. Rasyonel değerlerle 

bakıldığında özellikle İğciler ve Şeyhahmetli Köylerinde çoğu birinci derece olmak üzere 

800 dekarın üzerinde tarım arazisi kamulaştırılmıştır.  
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Kamulaştırmalar yalnızca arazi üzerinde değil, bu köylerde yaşayarak geçimini araziden 

sağlayan insanların yaşantıları üzerinde de farklılıklar doğurmuştur. Elde edilen bilgilere 

göre kamulaştırma sonrası son yıllarda tarım arazilerinin yarıya yakını satışa çıkmış 

durumdadır. Kamulaştırma ile birlikte özel, genel, sosyoekonomik ve politik çözümler 

geciktiğinden insanların arazisini terk ve göç etme eğilimleri de artmıştır. Gerek bu 

çalışma kapsamında görüşülen işletme sahiplerinin büyük çoğunluğunun 40 yaş üzerinde 

olmasından, gerekse köyden göç etmek istemeleriyle ilgili sorulara çoğunluk tarafından 

verilen evet cevabından anlaşılacağı üzere, genç nüfusun hızlı bir şekilde köylerini terk 

etme eğiliminde olduğu görülmektedir. İlçede kamulaştırma ile ortaya çıkan göç, ülke 

göç oranın üzerine çıkmıştır. 

Görüşülen işletme sahiplerinin büyük çoğunluğu ilkokul mezunu olup, 20 yıldan fazla 

süreden bu yana tarım sektöründe faaliyetlerini sürdürmektedirler. İşletme sahiplerinin 

büyük çoğunluğu (%75) kamulaştırmanın verimli tarım arazisi varlığına zarar verdiğini 

düşünmektedirler. İncelenen hanelerin işletme arazisi varlığının çoğunluğunu mutlak 

tarım arazisi oluşturmaktadır. Anket sonuçlarına göre maliklerin çoğunluğu 

kamulaştırmadan elde edilen para ile daha fazla arazi satın alamadığını, kamulaştırma 

sonrası dönemde özellikle bedelin ödenmesinden sonra köylerden göçlerin arttığını, 

kamulaştırmanın çevreye zarar verdiğini, köyde yatırımlarda artışın olmadığını, 

kamulaştırma sonrasında yeni araziler verilmediğini ve kamulaştırma çalışmalarının arazi 

değerlerini düşürdüğüne yölik beyanları ön plana çıkmıştır. Bununla birlikte ilçe 

genelinde kamu yatırmları için zorunlu olması halinde kamulaştırma işleminin yapılması 

malikler yönünden kabul görmekte ve yönteme karşı çıkılmamaktadır.  

Tanrıvermiş (2017) ile Tanrıvermiş ve Aliefendioğlu (2019a) tarafından da vurgulandığı 

üzere kamulaştırma sürecinde en önemli konu; arazi değerleme çalışması ve bedelin 

ödenme zamanı olmaktadır. Gerek satın alma yoluyla idare bünyesinde yapılan 

değerleme sonuçları, gerek acele kamulaştırma ile bedelin tespiti ve tescil davalarında 

mahkemelerce alınan değer tespiti raporlarının ilçede görüşülen malikler tarafından 

tatminkar bulunmadığı ortaya çıkmaktadır. İlçede mahkemelerce seçilen bilirkişi 

kurullarınca yapılan bedel tespitlerinin arazinin fiili durumunu yansıtmadığı ve raporların 

“yetersiz” olarak değerlendirildiği dikkati çekmektedir. Arazi sahiplerinin büyük bir 
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çoğunluğu (%65) araziden hak ettikleri parayı alamadıklarını düşünmeleri anlamlı 

bulunmaktadır. Hazırlanan değerleme raporları, mahkemece bedelin kesinleştirilmesine 

altlık teşkil etmekte ve bu sebeple raporların doğru ve eksiksiz hazırlanması arazi 

malikleri yönünden de önemli görülmektedir. Gerek ilgili kamu kurumlarının kıymet 

takdiri komisyonları, gerekse mahkemelerce seçilen bilirkişilerin gayrimenkul geliştirme 

ve yönetimi alanında lisansüsütü eğitim yapmış uzmanlarda oluşturulması halinde, 2942 

Sayılı Kanunun 11. maddesinde hüküm altına alındığı üzere uluslararası değerleme 

standartlarına göre arazi, arsa, yapı ve tesis değerlemesinin yapılamsı mümkün 

olabileceği vurgulanmalıdır.  

Tarım arazilerinin korunması, kullanımı, amaç dışı kullanımının önüne geçilmesi ve 

planlanması amacıyla 2005 yılında 5403 Sayılı Kanun çıkarılmıştır. Yasanın temel amacı; 

toprağın doğal veya yapay yollarla kaybını ve niteliklerini yitirmesini engelleyerek 

korunmasını, geliştirilmesini ve çevre öncelikli sürdürülebilir kalkınma ilkesine uygun 

olarak, plânlı arazi kullanımını sağlayacak usûl ve esasları belirlemektir. İçeriği oldukça 

geniş olan 5403 Sayılı Kanunun uygulama alanları; Toprak Koruma Kurullarının 

oluşturulması, arazi varlığının belirlenmesi, genel ve tarımsal amaçlı arazi kullanım 

planlarının hazırlanması, toprak koruma projelerinin yapılması, büyük ova koruma 

alanları ve erozyona duyarlı alanların belirlenmesi, toprak toplulaştırması, asgari parsel 

genişlikleri kapsamında arazi varlığının parçalanmasının engellenmesine yöneliktir. 

Ancak 5403 Sayılı Kanun ile toprakların kaybı yeterince önlenememiştir. Bu Kanunda 

30.04.2014 tarihinde 6537 sayılı Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanununda 

Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu ile bazı değişiklikler yapılmıştır.  

Çalışmaya katılan ve 20 yıldan daha fazla tarım deneyimi olan işletme sahiplerinin %80 

gibi ciddi bir kısmının 5403 Sayılı Kanun ile yapılan düzenlemeler konusunda bilgi sahibi 

olmadıkları tespit edilmiştir. Kırsal alana yönelik yapılan yasal ve kurumsal 

düzenlemelerin uygulanması için yayım çalışmaları ile köylülerin bilgilendirilmesinin 

yetersiz kaldığı ve bu konuya başta Tarım Reformu Genel Müdürlüğü olmak üzere bütün 

kamu kurumlarının özel önem vermeleri gerektiği vurgulanmalıdır.  
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İncelenen 2003-2013 döneminde 578 bin hektar alan amaç dışı kullanıma gitmiştir. 

Türkiye’de sadece yasal düzenlemelerle verimli arazi varlığını korumak mümkün 

olamamaktadır. Ankara İli Polatlı İlçesinde görüldüğü üzere 2003-2013 döneminde 

yapılan kamulaştırma çalışmalarında ülke genelinde yaşananların bir özeti söz konusu 

olmaktadır. Kanun koyucu, kanunu uygulamakta yetersiz kalabilmektedir. Turizm, 

sanayi, konut, kentleşme amaçlı amaç dışı kullanım süreci devam etmektedir. Türkiye’de 

kanunlarla ilgili sorun, kanunun varlığı değil, yeterince uygulanamıyor olmasıdır. 

Toprağını koruyabilen ülkeler bunun için çıkardığı kanunları ödünsüz uygulamaktadır. 

Çıkartılan yönetmeliklerle engeller aşılmaya çalışılmaktadır. Toprakların bir plan, sistem 

dâhilinde korunması esas olmalıdır. 5403 Sayılı Kanunun 21. maddesinde belirtildiği 

gibi, tarım dışı arazi kullanımlarında toprak koruma projelerine uyulmalıdır. Nerelere 

konut yapılacağı, nerelerin sanayi, nerelerin turizm yatırımları için kullanılacağını uzun 

dönemli planlarla belirlemek gerekli görülmektedir. Kamulaştırma yapan herhangi bir 

devlet kurumu, bu işin sonuçlarıyla ilgili ekonomik analiz, hukuki mevzuat dışında, 

konunun sosyokültürel ve demografik sonuçları ile de ilgilenmelidir.  

İncelenen Polatlı İlçesi örneği ile kamulaştırma çalışmalarının tarım arazilerinin amaç 

dışı kullanımı ve yerel halk üzerindeki etkilerini anlamaya yönelik önemli sonuçları 

ortaya koymaktadır. Kamu yararı gerekçesi ile kamulaştırma çalışmaların zorunlu ve 

gerçek ihtiyaçları karşılamak için yapılması bütün paydaşlar tarafından genel kabul 

görmektedir. Ancak kamulaştırma sadece ekonomik, hukuki ve teknik bir olgu olmayıp 

sosyal yönüyle de tamamlanması gereken bir araç ve arazi mülkiyetine müdahale yolu 

olarak görülmelidir. Bu çerçevede gerek mülkiyet olgusu, gerek konunun teknik ve 

ekonomik yönü, gerekse sosyal yapı ve uluslararası standartlara göre arazi edinimi 

politikasının geliştirilmesi ve başarılı uygulama yapılabilmesi için bütün merkezi 

yatırımcı kuruşular ile yerel yönetimlerde gayrimenkul geliştirme ve yönetimi 

uzmanlarının istihdam edilmesine gereksinim olduğu ortaya çıkmaktadır. Kamu 

kurumlarında kamu hizmetlerine yönelik arazi edinimi ve kamulaştırma çalışmalarının 

bütün aşamalarının (proje seçimi, güzergah seçimi, arazi mülkiyet ve kullanımı analizi, 

değerleme, süreç yönetimi ve etkilenen hanelerin sosyoekonomik yapılarındaki değişimin 

analizi ve uluslararası standartlara uygunluk sağlanması gibi) gayrimenkul geliştirme ve 

yönetimi uzmanlarınca yönetilmesi gerektiği gözden uzak tutulmamalıdır.  
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EK 1 Anket Örneği 

Yakınlık 

Derecesi 
Yaşı 

Öğrenim 

Durumu 

Medeni 

Durum 

Mesleki 

Tecrübesi 

(Yıl) 

İşletmede 

Çalıştığı 

Süre (Gün) 

İşletme Dışında Çalıştığı 

Süre         (Gün) 

Tarımda 
Tarım 

Dışında 

Kendisi               

                

                

        

        

        

                

        

        

                
 

Adı-Soyadı: 

Köy (Mahalle) 

 

Tarih: 

 

1.Bireysel Özellikler 

 

2.Bu köyde mi doğdunuz? 

1. Evet 2.Hayır 

 

Hayır  ise, Köye sonradan yerleşme nedenleri? 

1. Köyde iş bulma olanaklarının fazla olması 

2. Akrabalarımının daha önce bu köyde yerleşmesi 

3. Yaşamın oldukca rahat ve kolay olması 

3. Köyden göç etmek ister misiniz? 

1) Evet 2) Hayır 

4. Neden göç etmek istersiniz? 

1. Köy koşullarının zor olması 

2. Ailenin zorlaması 

3. Şehirde iş bulması 

4. Köyde arazisinin olmaması 

5. Diğerleri 
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EK 1 Anket Örneği (devam) 

5. Köyden neden göç etmek istemezsiniz? 

1. Köydeki yaşam şeklinden memnun olmak 

2. Aileye olan bağlılık 

3. İş bulamama korkusu 

4. Diğerleri 

6.Ailenizden köy dışına göçen oldu mu? 

1) Evet       2)Hayır 

Evet ise kaç yaşında göçtü:................... 

Eğitim durumu ne idi?........................... 

7. Köyünüzden göç edenler nasıl kişiler? 

1)Zengin  2)Fakir  3)Diğer 

 

8.Sizce göç edenlerin şu andaki durumları köyden daha mı iyi? 

1)Evet      2)Hayır 

 

9.Göç olgusu köyünüzde eskiye göre nasıl? 

1)Daha fazla 

2)Daha az 

3)Göç yok, aksine geri dönüş hakim. 

 

10.Sizce gelecekte göç nasıl bir seyir izleyecektir? 

1)Dışarıya göç devam edecek 

2)Duracak 

3)Geri dönüşler yaşanacak 

 

11.Gelecekte çocuklarınızdan birinin çiftçiliği sizden devir alacağını düşünüyor 

musunuz? 

1)Evet       2)Hayır 
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EK 1 Anket Örneği (devam) 

12.Size göre gelecekte, ailenizin bütçesinde tarım dışı işlerin sağladığı gelir önemli bir 

yer tutacak mıdır? 

1)Evet       2)Hayır 

13.İşlediğiniz Arazi Miktarı 

Ürünler  Mülk Arazi 
Ortağa 

Aldığınız 

Ortağa 

Verdiğiniz 

Kiraya 

Aldığınız 

Kiraya 

Verdiğiniz 
Toplam 

Tarla Sayı Dekar Sayı Dekar Sayı Dekar Sayı Dekar Sayı Dekar Sayı Dekar 

 Sulu             

 Kuru             

 Diğer             

Bağ-

Bahçe 
            

 Sulu             

 Kuru             

             

             

Diğer             

 

14.Mülk Araziniz Kaç Parselden Oluşmaktadır?.............................parsel 

 

15. İşlediğiniz Arazi Miktarı 

 Tarım alanı (da)      Toplam          Sulu            Kuru 

Ekilen tarla toprağı :......................... ......................... ......................... 

Şekerpancarı   :......................... ......................... ......................... 

Buğday   :......................... ......................... ......................... 

Arpa    :......................... ......................... ......................... 

Yonca   :......................... ......................... ......................... 

Korunga   :......................... ......................... ......................... 

Mısır    :......................... ......................... ......................... 

Ayçiçeği   :......................... ......................... ......................... 

Diğer:   ......................... ......................... ......................... 

Nadasa bırakılan  :......................... …..................... ........................ 

Bağ-meyve bahçesi :......................... ......................... ......................... 

Kiraz       :......................... ......................... ağaç 

Elma    :......................... ......................... ağaç 

Erik    :......................... ......................... ağaç 

Diğer    :......................... ......................... ......................... 



67 

 

EK 1 Anket Örneği (devam) 

Sebze bahçesi(dekar) :......................... ......................... ......................... 

Domates   :......................... ......................... ......................... 

Fasulye:   ......................... ......................... ......................... 

Nohut:   :......................... ......................... ......................... 

Diğer    :......................... ......................... ......................... 

Toplam   :......................... ......................... ......................... 

16.Hayvan Varlığınız? 

Büyükbaş  

Kültür:………………Melez:……………………Yerli:……………. Toplam: 

Küçükbaş 

 Koyun:………………… 

 Keçi:…………………… 

Arıcılık 

 Kovan Sayısı:………………………. 

 Üretici Sayısı:……………………… 

 

17.Ürünlerinizi Pazarlama Biçiminiz? (bitkisel ve hayvansal) 

Ürünler  Kime    Nerede    Nasıl 

...............................  .............................  ..................... 

 

18.Arazinizde kamulaştırma yapıldı mı ? 

1. Evet yapıldı ise kaç dekar?      …………..dekar 

2. Hayır yapılmadı (ise 26’ya geçiniz) 

 

19.Araziniz hangi yıl kamulaştırıldı?  

………… yılında  ve  ………….yılında (birden fazla ise) 

 

20.Araziniz hangi kurum tarafından kamulaştırıldı?   

………………………………………………………………………………… 
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EK 1 Anket Örneği (devam) 

21. Kamulaştırmadan aldığınız para ile ne yaptınız? (birden fazla işaretleyebilirsiniz) 

1. Başka bir arazi aldım 

2. Ev aldım 

3. Araba aldım  

4. İhtiyaçlarım vardı harcadım 

5. Başka bir şekilde kullandım 

6. şehirde yatırım yaptım 

7.Diğer 

 

 22. Kamulaştırma hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? 

1. Kamulaştırmanın yararlı olduğunu düşünüyorum 

2. Kamulaştırmanın zararlı olduğunu düşünüyorum. 

3. Kamulaştırma hakkında herhangi bir düşünceye sahip değilim. 

 

23.Son yıllarda arazi satın aldınız mı? 

1. Evet aldım         …….. Da 

2. Hayır almadım 

 

24.Son yıllarda arazi sattınız mı? 

1. Evet sattım        …….. Da 

2. Hayır satmadım 

 

25.5403 sayılı arazi kullanımı kanunu hakkında ne düşünüyorsunuz? 

1.Kanun hakkında bilgim yok 

2.Arazi alım satımını zorlaştırdı 

3.Tarım arazilerinin korunmasında faydalı oldu 
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EK 1 Anket Örneği (devam) 

26. Aşağıdakilerden size uygun olanını belirtiniz. 
 

İfadeler Katılıyorum 
Görüş 

Yok 
Katılmıyorum 

Kamulaştırma gerekli ise mutlaka yapılmalıdır    

Kamulaştırma tarım topraklarına zarar vermez    

Kamulaştırma sonrası köyde zenginleşme olmuştur    

Kamulaştırma ile daha fazla arazi aldık    

Kamulaştırma ile köyden göç arttı    

Kamulaştırma sonrası köyde hayvancılık azaldı    

Kamulaştırma sonrası tarımsal üretim azaldı    

Kamulaştırma nedeniyle çok para alındı    

Kamulaştırma çevreye zarar verdi    

Kamulaştırma ile köyde yatırımlar arttı    

Kamulaştırma köyde çatışmalara yol açtı    

Kamulaştırma sonrası yerine yeni araziler verildi    

Kamulaştırma köye zarar verdi    

Kamulaştırma ile köy halkı arasında dayanışma kalmadı    

Kamulaştırma ile verimlilik azaldı    

Kamulaştırma sonrası arazim azaldı    

Kamulaştırma sonrası hayvancılığı bıraktım    

Kamulaştırma sonrası toprakların değeri düştü    

Kamulaştırma sonrası köyden arazi satanlar çoğaldı    

Kamulaştırma sonrası daha az çalışmaya başladık    

 

27. Gelirinizi hangi kaynaklardan sağlıyorsunuz? 

1. Yalnız tarım 

2. Tarım + Tarım dışı işler  ( İnşaat işçiliği, nakliye vs….) 

3. Tarım işçiliği 

4. Tarım dışı işler 

5. Tarım + Tarım işçiliği 

 

28. Köy dışında herhangi bir derneğe üye misiniz? 

1) Ziraat Odası     2) Pancar Ekiciler Kooperatifi 

3) Tarım Satış Kooperatifi   4) Tarım Kredi Kooperatifi 

5)  Sulama Kooperatifi veya Birliği 6. Diğerleri…………………… 
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EK 1 Anket Örneği (devam) 

29.Şehire iniş sıklığınız nedir? 

1) Hergün      2) Ayda bir 

3) Haftada iki-üç kez                     4) Yılda birkaç kez 

5) Haftada bir                  6) Yılda bir  

7) Onbeş günde bir  

 

30. Tarımsal kuruluşlarla ilişki sıklığınız nedir? 

1) Hiç ilişkim yok    2) Yılda bir kez 

3) Yılda iki kez     4) Yılda üç kez 

  5)Yılda üç kezden fazla   6) İhtiyaç duydukça 

 

31. Tarımsal kuruluşlarla ilişkiniz var mı şayet var ise hangileriyle? 

1. Tarım İlçe Müdürlüğü 

2. Araştırma Kuruluşları 

3. Ziraat Odası 

4. Üretici Birliği 

5. DSİ 

Diğerleri 

32.Sahip Olduğunuz Makina ve Ekipman Varlığı 

Cinsi Adet 

Traktör  

Pulluk  

Diskaro  

Kültivatör  

Kazayağı  

Mibzer  

Biçerdöver  

Batöz  

Römork  

Motopomp  

İlaçlama makinası  

Sürgü  

Diğer  
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EK 1 Anket Örneği (devam) 

33. Kamulaştırma sonrası üretim deseninde/ürün çeşitliliğinde nasıl bir değişiklik oldu?  

     (Açıklamalar) 

1. Arttı   

2. Değişmedi  

3. Azaldı  

 

34. Kamulaştırma sonrası hayvan sayısında nasıl bir değişme oldu? (Açıklamalar) 

1. Arttı   

2.  Değişmedi  

3.  Azaldı  

 

35. Sizce son 10–15 yılda yaşadığınız yerde çevre, tarımsal üretim, su kaynakları, iklim, 

kamulaştırma açısından ne tür değişiklikler oldu? 
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