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Araz ; toprak, kl m, topografya, ana materyal, h droloj ve canlıların değ ş k oranda etk s altında bulunan
yeryüzü parçasıdır. Dünya nüfusunun artması le beraber tarım alanlarının azalmasıyla var olan alanların
korunması zorunlu hale gelm şt r. Ayrıca ülkem zde m ras ve nt kal yoluyla tarım araz ler n n bölünmes , var
olan araz kaynaklarının etk n kullanılması bakımından sorun teşk l etmekted r. Bu durumlardan dolayı var olan
tarım araz ler n n korumak ve ver ml l ğ sürdürmek ç n yasal düzenlemeler yapılmıştır. Bu düzenlemelerden
b r de 2005 yılında yürürlüğe g ren 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz Kullanımı Kanunudur. 2014 yılında
6537 sayılı Toprak Koruma ve Araz Kullanımı Kanununda Değ ş kl k Yapılması Hakkında Kanun le özell kle
araz ler n m ras yoluyla bölünmes n engelleme ve yeter gel rl tarım araz büyüklüğünün bel rlenmes
konusunda büyük değ ş kl kler gerçekleşm şt r. 5403 sayılı Kanun le toprağın korunması ve tarım araz ler n n
sınıﬂandırılarak, araz bölünmes n n önlenmes ve planlı kullanımını sağlanması amaçlanmıştır. Bu çalışmada,
mezkur yasal düzenlemeler n araz toplulaştırmasına etk ler le oluşan sorunlar değerlend r lm ş ve bazı çözüm
öner ler gel şt r lm şt r.
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Land Consol dat on In Turkey: Leg slat on and Pract ces
Abstract
Land s the part of the earth that s under the nﬂuence of so l, cl mate, topography, parent mater al, hydrology,
and l v ng th ngs d ﬀerent proport ons. Protect on of the ex st ng land became obl gatory as a result of ncrease of
the world populat on w th the decrease of agr cultural land. Also n our country d v s on of agr cultural land
through nher tance and trans t on, poses a problem n terms of eﬃc ent use of ex st ng land resources. For these
reasons, legal regulat ons have been made to protect the ex st ng agr cultural land and to ma nta n the
product v ty. One of these regulat ons s the Law No. 5403 on So l Conservat on and Land Use, wh ch entered
nto force n 2005. The Law on the Amendment of the Law on So l Protect on and Land Use No. 6537 n 2014 has
made s gn ﬁcant changes n terms of prevent ng the d v s on of land by nher tance and determ n ng the land s ze
of suﬃc ent ncome. W th the law numbered 5403, t was a med to protect the land and to class fy the agr cultural
land, to prevent the land d v s on and to prov de the planned use. In th s study, the problems caused by the eﬀects
of the legal regulat ons on the land consol dat on were evaluated and some solut on proposals were developed.
Keywords: Law no. 5403, Land consol dat on, Qual tat ve observat on, Agr cultural land

1.GİRİŞ
Araz toplulaştırması genel olarak, toprak koruma ve sulama uygulamalarını zora sokacak ve ekonom k anlamda tarım
yapılması engelleyecek düzeyde bölünmüş parseller n b r araya get r lmes d r. Araz toplulaştırmasında genel amaçlar
parçalanmış araz ler n modern tarımsal şletmec l k açısından b rleşt r lmes ve kırsal alanların korunması, çevre planlaması,
toprak ıslahı, drenaj, toprak muhafaza h zmetler n n nşası, ulaşım yolu ve sulama s stem g b tarla ç gel şt rme h zmetler n n
uygulanmasıdır (Ek nc ve Sayılı, 2010).
Araz toplulaştırması, tarım araz s yönet m konusunda lk akla gelen hususlardan b r s d r (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Araz toplulaştırması, tarımsal şletmeler n çeş tl nedenlerle (m ras hukuku, h ssel satışlar g b ) bölünerek tarımsal faal yetler n
düzgün yürütülememes , sulama s stemler n kurulması ve şlet lmes n n zorluğu ya da mkansızlığı, yolu olmayan tarımsal
parsellere ulaşım ç n komşu parsel sah pler n n z n vermemes , bölünen araz lerde sınırlar neden yle şleneb len araz m ktarının
azalması ve çok h ssel l ğ n yarattığı mülk yet sorunlarının önüne geçmek amacıyla zorunlu hale gelm şt r (Ç ftç , 2011).
Ülkem zde lk araz toplulaştırma projes Topraksu Genel Müdürlüğünce 1961 yılında Konya l Çumra lçes n n Kargın
köyünde parseller n gruplandırılmasıyla başlamış olup, 1966 yılına kadar yapılan çalışmalardan sonra 1966 yılında Araz
Toplulaştırma Tüzüğü çıkarılmış ve 1973 yılında Toprak ve Tarım Reformu Kanunun yürürlüğe g rmes ne kadar yürürlükte
kalmıştır (Küsek, 2014). Günümüzde araz toplulaştırmasının hukuk dayanağını 1983 yılında çıkarılan 3083 sayılı “Sulama
Alanlarında Araz Düzenlenmes ne Da r Tarım Reformu Kanunu”, 2005 yılında çıkarılan 5403 sayılı “Toprak Koruma ve Araz
Kullanımı Kanunu” ve 2009 yılında çıkartılan “Tarım Araz ler n n Korunması, Kullanılması ve Araz Toplulaştırmasına İl şk n
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Tüzük” oluşturmaktadır (Ceylan ve ark., 2014).
Toprak Koruma ve Araz Kullanımı Kanunu toprağın korunmasını ve gel şt r lmes n , tarım araz ler n n sınıﬂandırılarak
asgar ve yeter gel rl tarımsal araz büyüklüğünü bel rleyerek bölünmeler n n önlenmes n ve bu araz ler n çevre öncel kl
sürdürüleb l r kalkınma lkes ne uygun olarak planlı kullanımını sağlayacak usul ve esasları bel rlem şt r. İlg l kanun
hükümler n Bakanlar Kurulu yürütmekted r. Araz toplulaştırması le lg l faal yetlerde Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı,
Beled yeler, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü, İl Özel İdareler le Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünün yetk ve görevler
bulunmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2013).
Araz toplulaştırması üzer ne son yıllarda ülkem z n farklı bölgeler nde b rçok b l msel çalışma yürütülmüştür. Aktaş ve
ark. (2006) Adana l Karataş lçes Yem şl köyünde tarımsal şletmelerle yaptığı anket çalışmasında ç ftç ler n araz
toplulaştırma kararını etk leyen sosyoekonom k faktörler ortaya koymuş ve araz toplulaştırmasını ben mseme düzey n orta
düzey olarak bel rlem şlerd r.
Küsek (2008) araz toplulaştırmasını ana hatlarıyla kazanımlarını kamu, sosyal, demokrat k ve çevresel kazanımlar olarak
ayırmış, bunların yanında d ğer kazanımları araz ve ürün kaybını azaltma, tarımsal g rd ler n ve yatırımların ekonom k
kullanımı, sulama ve ulaşım randımanın artıma ve köy sınırların bel rlenmes olarak açıklamıştır.
Sönmezyıldız ve Çakmak (2013) Esk şeh r l Beyazaltın köyünde yaptıkları çalışmalarında, araz toplulaştırmasının
sulama performansı üzer ne yaptığı etk n n toplam parsel sayısında azalma olduğunu, toplulaştırma yapılan araz lerde sulama
oranının %100 olarak gerçekleşt ğ ve mevcut şletmeler n heps nde y leşme ve gel r artışı sağlandığını bel rlem şlerd r.
Arslan ve Değ rmenc (2016) Kahramanmaraş l Türkoğlu lçes n n 10 köyünde 194 şletme sah b yle araz toplulaştırma
projeler ne bakış açısı ve b lg düzey n ölçmek amacıyla anket çalışması yapmışlar, çalışma sonucunda eğ t m sev yeler le araz
toplulaştırma projeler hakkında b lg sah b olma arasında öneml b r l şk saptamışlardır.
Peker ve Dağdelen (2016) Aydın l merkez le Yen pazar lçes nde bulunan 9 köyde 4.389 ha alanda araz toplulaştırma
çalışmaları sonucunda parsel sayısının 8.465'den 4.731'e, tek h ssel parsel sayısının se 7.088'den 4.080'e düştüğünü, ortalama
parsel büyüklüğünün 5,18 dekardan 9,28 dekara yükseld ğ n tesp t etm şlerd r. Ayrıca sulama projeler n n araz toplulaştırma
projeler yle b rl kte uygulanmasının opt mum düzeyde yarar sağlayacağını bel rtm şlerd r.
Ş şman ve B lg n (2016) Ed rne l İpsala lçes nde 94 şletme sah b le yaptıkları anket çalışmasında şletme sah pler n n
%92's araz toplulaştırma çalışmalarıyla tarımsal üret mde artış sağlandığını ve toplulaştırma çalışmalarına bakış açılarının
değ şt ğ n bel rtm şlerd r.
Araz toplulaştırmasıyla lg l yalnızca ülkem zde değ l dünyada da b rçok çalışma yapılmıştır. Crecente et al. (2001)
İspanya'nın Gal çya bölges nde araz toplulaştırmasının çevreye negat f etk ler ne rağmen sosyal ve ekonom k alanda olumlu
etk s neden yle 190.000 ha alanlık kısmın araz toplulaştırma ht yacı olduğunu bel rtm şlerd r.
Yu et al. (2009) Ç n' n Hube eyalet n n Chongyang kent nde araz toplulaştırması sonucunda ekoloj k r sk anal t k
h yerarş k şleme s stem le toprak, su ve b yoloj k olarak ölçmüş ve ekoloj k r sk n 3. dereceden 4. dereceye nd ğ n tesp t
etm şlerd r.
Demetr ou et al. (2011) Güney Kıbrıs'da araz toplulaştırmasının IPDSS (Akıllı Planlama Karar Destek S stem ) le
etk nl ğ , ver ml l ğ ve şeﬀaﬂığı artırarak araz toplulaştırmasını kolaylaştırdığını ve ulusal hükümetlere, yerel otor telere,
planlayıcılara ve toprak sah pler ne çeş tl kolaylıklar sağladığından bahsetm şlerd r.
Hartv gesen (2014) Orta ve Doğu Avrupa'da 1989 yılındak toprak reformundan sonra Moldova, Arnavutluk ve Bosna
Hersek örnekler nde yoğun toprak parçalanmalarıyla karşılaşıldığını ve araz toplulaştırmasının düşük araz hareketl l ğ le
çözüleb ld ğ ve toprak reformu le lg l problemler n bulunduğunu bel rtm şlerd r.
Podhrazska et al. (2015) araz toplulaştırmasını küçük ç ftç ve beled yeler erozyon veya selden koruduğu, ş rketler n
toprak sah b n n açığa çıkması olarak gördüğü, araz toplulaştırmalarının uzun zaman alması ve araz toplulaştırması yönet m n n
stekler n n olumsuz yönler olmasına rağmen küçük ç ftç ler n %75' , tarım şletmeler n n %62's n n araz toplulaştırmasıyla
lg lend ğ n bel rtm şlerd r.
Bu çalışmada araz toplulaştırma mevzuatı ve tar hsel gel ş m le ülkem zde özell kle 5403 sayılı Kanunun araz
toplulaştırmalarına etk ler ncelenm ş, der nlemes ne mülakat yöntem yle araz toplulaştırması sonucu ortaya çıkan sorunlar ve
buna l şk n çözüm öner ler ortaya konmuştur.
2.MATERYAL ve METOT
Araştırmanın ana materyal n 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz Kullanım Kanun le araz toplulaştırması hakkında n tel
gözlem yapmak amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adana ve Mers n İl Müdürlükler ne bağlı Tarımsal Altyapı ve
Araz Değerlend rme Şube Müdürlükler nde görevl ve araz toplulaştırma uygulamalarında yer almış tekn k personel le
Çukurova Ün vers tes Z raat Fakültes nde görevl b r öğret m üyes le der nlemes ne mülakat oluşturmuştur. Der nlemes ne
mülakat, araştırılan konuyla lg l k ş n n tecrübe ve düşünceler n almak amacıyla konunun her açıdan ncelenerek, genell kle
açık uçlu soruların sorularak b lg toplanan n tel görüşme tekn ğ d r (Tek n, 2006).
Araştırmada ayrıca 5403 sayılı Kanunda değ ş kl k çeren 6537 sayılı Toprak Koruma ve Araz Kullanımı Kanununda
Değ ş kl k Yapılması Hakkında Kanun, 3083 sayılı Sulama Alanlarında Araz Düzenlemes ne Da r Tarım Reformu Kanunu ve
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araz toplulaştırması hakkında daha önceden kurum, kuruluş veya k ş ler n yayınlamış olduğu makale, rapor ve çalışmalardan da
yararlanılmıştır.
3.TÜRKİYE'DE ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI UYGULAMALARI
Türk ye'de Araz Toplulaştırması Mevzuatı
Tarımsal şletme toprağının b rb r nden ayrılarak, gen şl ğ n n küçülmes araz parçalanmasıdır (Ek nc ve Sayılı, 2010).
Tarım araz ler n n parçalanması şleneb l r araz m ktarını küçültmekte, ver m artırıcı önlemler n alınmasını zorlaştırmakta,
üret m mal yet n yükseltmekte, parsellere ulaşım mesafes n artırmakta ve şç l k g derler n yükseltmekted r (Boztoprak ve ark.,
2015). TÜİK (Türk ye İstat st k Kurumu) ver ler ne göre ülkem zde tarımsal araz s varlığı 23.7 m lyon hektar, ortalama şletme
büyüklüğü 67 dekar olup, 3 m lyon tarımsal şletme bulunmaktadır (TÜİK, 2001).
Araz toplulaştırmasında ana kanun 5403 sayılı Kanun olmakla b rl kte, kanunda bulunan eks kl kler ve zamanla ortaya
çıkan ht yaçlar neden yle süreç çer s nde bazı değ ş kl kler yapılmıştır. 9 Şubat 2007 tar h nde 5578 sayılı Kanun değ ş kl ğ le
kamu kuruluşlarına veya tüzel k ş l klere araz toplulaştırma ç n Bakanlar Kurulunun onayı le yetk ver lm şt r. 15 Mayıs 2014
tar h nde 6537 sayılı Kanun le lg l kanunda yapılan değ ş kl kle m ras yolu le bölünmeler n önüne geçmek amacıyla tarım
araz ler bel rlenen büyüklüğün altında fraz ed lemeyeceğ , h sselend r lemeyeceğ , pay ve paydaş sayısının artırılamayacağı
hüküm altına alınmıştır (Küsek, 2014). Bu değ ş kl kle 6537 sayılı Kanun le araz bölünmes ve parçalı satışın önlenmes
amaçlanmıştır.
5403 sayılı Kanun le her l ç n sulu araz , kuru araz , d k l araz ve örtüaltı araz ç n dekar bazlı tarımsal araz
büyüklükler bel rlenm şt r. Ayrıca tarım araz ler 5403 sayılı Kanuna göre Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından doğal
özell kler ve ülke tarımındak önem ne göre kuru ve sulu olmak üzere mutlak tarım araz ler , özel ürün araz ler , d k l tarım
araz ler ve marj nal tarım araz ler olmak üzere 4'e ayrılmıştır. Asgar tarım araz ler büyüklüğü mutlak (araz yeteneğ ve
kab l yet I.sınıf), marj nal ve özel ürün araz ler nde 2 hektar, d k l tarım araz ler nde se 0.5 hektardan az olmamaktadır (Resm
Gazete, 2005a). 6537 sayılı Kanunda se tarım araz ler n n tanımlanmasına yeter gel rl tarım araz ler eklenm şt r. Yeter gel rl
tarım araz büyüklükler 5403 sayılı Kanunda llere göre bel rlenm ş olup, Bakanlar Kurulu tarafından araz büyüklükler
değ şt r leb lmekted r (Resm Gazete, 2014).
5403 sayılı Kanunun 5. maddes yle llere val n n başkanlığında, tarımdan sorumlu am r n (tarım l müdürü) başkan
yardımcılığı yapacağı, genell kle 11 k ş den oluşan toprak koruma kurulu oluşturma yetk s verm şt r. Kurul kararları oy çokluğu
le alınmaktadır. Bu kurulda görev alacak k ş ve kuruluşlar val l kçe bel rlenmekted r. Ayrıca 15 Aralık 2005 tar h nde Toprak
Koruma ve Araz Kullanımı Kanunu Uygulama Yönetmel ğ le yerel yönet mlere de yetk ve sorumluluk ver lm şt r. Araz
toplulaştırılması başvuruları 5403 sayılı Kanun le oluşturulan Toprak Koruma Kurulu'na yapılmakta ve kurul kararı Gıda, Tarım
ve Hayvancılık Bakanlığına gönder lmekted r (Resm Gazete, 2005b).
Toprak koruma kurulunun uygun bulmasıyla tarım araz ler savunma amaçlı, doğal afet sonrası geç c yerleş m yer
ht yacı, doğalgaz ve madenc l k faal yetler g b tarım dışı kullanımı amacıyla lg l bakanlıkça ver len kamu yararı kararı ve
raporu olan yatırımlar ç n alternat f alan bulunmadığında, toprak koruma projeler ne uyulmak kaydıyla tarım dışı kullanımlara
5403 sayılı Kanun kapsamında tahs s ed leb lmekted r. Marj nal kuru araz ler n tarım dışı kullanımına se val l kçe z n
ver lmekted r. Ancak kuru ve sulu olan d k l tarım, özel ürün ve mutlak tarım araz ler le sulu marj nal araz lerde Devlet Su İşler
Genel Müdürlüğü veya beled yeler n lg l b r mler ne bu alanların sulama projeler alanında kalıp kalmadığı sorulmakta ve
sulama projes alanındak lere tarım dışı kullanım amacıyla z n ver lmemekted r (Resm Gazete, 2005a).
Kanun kapsamında tarım potans yel yüksek büyük ovaların bel rlenmes ve korunması ç n gerekl düzenlemeler
yapılmıştır. Bu kapsamda 5403 sayılı Kanunun 14.maddes ne st naden 21 Ocak 2017 Tar hl Resm Gazetede yayınlanan “Bazı
Ovaların Büyük Ova Koruma Alanı Olarak Ben msenmes ne İl şk n Karar” le erozyon, k rlenme, amaç dışı veya yanlış kullanım
neden yle tarım araz ler n n bozulma potans yel yüksek olan 49 lde 141 ovanın tarım dışı kullanımını önlemek amacıyla koruma
alanı olarak kabul ed lm şt r. Bu alanlar çer s ndek bütün talepler doğrudan toprak koruma kuruluna g tmekted r. Toprak
Koruma Kurulunun alacağı karar tavs ye n tel ğ nde olup, başvuruları lg l bakanlıklara letmekted r. Tarım dışı kullanım
amacıyla olan başvurularda lg l bakanlığın yanı sıra Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından da kamu yararı kararı ve
raporu ver lmel d r (Resm Gazete, 2017).
5403 sayılı Kanun le bazı olumsuz durumların oluştuğu düşünülmekted r. Bunlardan b r 6537 sayılı Kanun değ ş kl ğ le
tarımsal şletmeler n m ras yoluyla bölünmes n önlemek amacıyla 4721 sayılı Türk Meden Kanunun 659'dan 668. maddes ne
kadar olan maddeler yürürlükten kaldırılmasıyla m rasçılar ç n ortaya çıkan hukuk problemler n çözümünde yeters z kalacağı
düşünülmekted r (Yavuz ve Topuz, 2015). Meden kanundak bu maddeler n kaldırmasıyla m rasçılardan b r n n l m ted ş rket
kurarak d ğer m rasçıların payını alma hakkı ver lmes tarımda ş rketleşmen n önü açılmıştır (Tüzüner ve Öz, 2014).
Araz Toplulaştırma Uygulamaları
Araz toplulaştırmasının yöntem 5403 sayılı Kanunun 17. maddes nde düzenlenm şt r. Bu maddeye göre araz
toplulaştırma sahası Bakanlar Kurulu kararı le bel rlenmekte ve Resm Gazete'de yayınlanmaktadır. Araz toplulaştırma projeler
steğe bağlı veya zorunlu olacak şek lde gerçekleşmekted r (Boztoprak ve ark., 2016). Araz toplulaştırma projeler Bakanlar
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Kurulu kararıyla yürütüldükler ç n ç ftç ler projelerle lg l ş kayetç olamamakta, talepler n toplulaştırmanın yürütüldüğü
b r mlere d lekçe le bel rteb lmekted rler.
Araz toplulaştırmasının lk yapıldığı 1961 yılından 1980 yılına kadar 87 proje le 58 b n ha araz toplulaştırması yapılmıştır
(Tekel oğlu, 2010). Araz toplulaştırması 2006 yılına kadar toplam 0.6 m lyon ha ken 2012 yılı sonunda 3.2 m lyon ha olarak
gerçekleşm ş olup, 2018 yılı sonunda se 8 m lyon ha, 2023 yılında se 14 m lyon ha olacağı tahm n ed lmekted r. 2012 yılı sonu
t barıyla ülkem z n sayılı projeler nden GAP projes nde araz toplulaştırma m ktarı 1.1 m lyon ha olarak gerçekleşm şt r
(Kalkınma Bakanlığı, 2013).
Araz toplulaştırması, sulama projeler sırasında oluşacak olan kamulaştırma masraﬂarını ortadan kaldırmakta ve sulama
projeler sırasında oluşacak olan nşaat, şletme ve bakım mal yetler n %40 oranında azaltab lmekted r. Ayrıca sulama projeler
sırasında tesv ye, drenaj ve d ğer tarla ç gel şt rme h zmetler sayes nde tarımsal şletmeler n modern b r yapıya kavuşması
sağlanmaktadır (DSİ, 2014). 10. Kalkınma Planında kamu kurumları arasında koord nasyon sağlanarak sulama faal yetler n n
artırılacağı ve 2018 yılında şletmeye açılan sulama alanının 3.75 m lyon ha olacağı hedeﬂenm şt r. Bu kapsamda araz
toplulaştırmasının sulama alanlarında artırılması ve şebeke dağıtımında etk nl ğ n n artırılması amacıyla tarımda su kullanımının
etk nleşt rme programı kapsamında mevcut sulama altyapısının modern zasyonu ve etk nl ğ n n artırılması 10. Kalkınma
Planında yer almıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2013).
Araz yönet m n n etk n yapılab lmes amacıyla Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 2008 yılında Tarımsal
İzleme ve B lg S stem Projes (TARBİL) başlatılmış ve tarım alanlarının tesp t ç n TÜİK, Meteoroloj Genel Müdürlüğü ve
İstanbul Tekn k Ün vers tes le protokol mzalanmıştır. Araz toplulaştırması faal yetler n n yürütülmes ç n toplulaştırma
atlasının oluşturulması faal yet yürütülmekted r. Proje kapsamında toplulaştırma atlasının ver tabanı oluşturması şlem
tamamlanmıştır (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Araz toplulaştırma çalışmalarının yaygınlaştırılması amacıyla 10. Kalkınma Planında stratej k amaçlar bel rlenm şt r.
Stratej k amaç olarak toplulaştırma çalışmalarının daha etk n şek lde yürütüleb lmes ç n 639 sayılı KHK'da değ ş kl k
yapılması, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının merkez ve taşra teşk latındak mevcut yapının y leşt r lmes le kapas te ve
kurumsal yapılanmaya l şk n sorunların çözümüne yönel k adımlar atılması ve toplulaştırma çalışmalarında erozyonun
önlenmes ne yönel k tedb rler n alınması hedeﬂenm şt r (Kalkınma Bakanlığı, 2014).
Avrupa ülkeler nde araz toplulaştırmaları, 2. Dünya Savaşından sonra başta Almanya olmak üzere özell kle küçük a le
şletmeler ve topraksız kırsal nüfus ç n uygulanmaya başlamıştır. Özell kle 1989 yılındak Berl n Duvarının yıkılmasından
sonra sosyal st ülkelerdek rej m değ ş kl ğ sonrası araz toplulaştırmasında temel yaklaşımları sosyal zm önces toprak
sah pler ne ger verme ve tarım araz ler n kırsal nüfusa dağıtma üzer ne olmuştur. B rleşm ş M lletlere bağlı Gıda ve Tarım
Örgütü (FAO) araz toplulaştırmasını “kırsal kalkınma ç n öneml b r araç” olarak değerlend rm şt r (Hartv gsen, 2015).
Hollanda ve Almanya g b ülkeler 2. kuşak toplulaştırma çalışmalarına başlamış ken, Fransa'da se Meden Kanuna m ras veya
satış yoluyla araz parçalanmasını önlemek ç n m rasçılardan b r ne terc hl tahs s veya kend aralarında aldıkları kararla b r ne
bırakılmaktadır (Kalkınma Bakanlığı, 2014). Araz toplulaştırmasıyla Batı Avrupa ülkeler nde üret m artışı %25 c varında
gerçekleş rken şletme masraﬂarı %10 azalmıştır (Tekel oğlu, 2010).
Avrupa'da araz toplulaştırması ç n olumlu ve olumsuz görüşler söz konusudur. Olumlu görüşlerden b r Avrupa
ülkeler nde araz toplulaştırmaları katılımcı, demokrat k ve müşterek tasarruf görülmekle b rl kte kırsal geç ml l k üzer ne
odaklandığı ve bu sayede sürdürüleb l r ekonom ve kalkınmanın oluştuğunun gözlenmes d r (Podhrazska et al., 2015). Olumsuz
görüşün se son 50 yılda araz toplulaştırmalarının yüzlerce veya b nlerce m lyon avrolara neden olduğu şekl nded r (C utau et al.,
2015).
Konuyla İlg l Der nlemes ne Mülakat
Der nlemes ne mülakat, araz toplulaştırmasının mevzuat, uygulama ve b l msel açıdan b lg ed nmek amacıyla Gıda
Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Adana ve Mers n İl Müdürlükler nde lg l Şube Müdürlüğünde görevl tekn k personel ve
Çukurova Ün vers tes Z raat Fakültes nde görevl b r öğret m üyes le gerçekleşt r lm şt r. Tarım l Müdürlükler nde yapılan
der nlemes ne mülakatta Araz Toplulaştırması mevzuatın muhtev yatı, uygulamada ne ölçüde başarılı olduğu, ç ftç ler n
toplulaştırma faal yetler ne bakış açısının ne olduğu da r görüşler alınmaya çalışılmış, Ün vers tede yapılan der nlemes ne
mülakatta se konunun akadem k boyutu ele alınmıştır.
Mers n Tarım İl Müdürlüğünde yapılan görüşmede genel mevzuat ve prosedürler dışında Mers n l nde yapılan
toplulaştırmalarda 3083 sayılı Kanun kapsamında 2 projen n Tarsus lçes nde yürütüldüğü ve proje kapsamında 38 köyde
438.000 da alanın toplulaştırma şlem n n devam ett ğ bel rt lm şt r. Bu toplulaştırma projeler nde topraksız ya da az topraklı
ç ftç ler n Bakanlık ve TÜİK' n bel rled ğ puanlama kr terler ne ( şletme büyüklüğü, a le, çocuk sayısı vb.) göre 150 ç ftç n n
bel rlen p 10 yıl ger ödemel şekl nde topraklandırıldığı ve toplulaştırma, drenaj ve tarla ç h zmetler gel şt rme şlemler n n
toplulaştırma projeler yle aynı anda yürütüldüğü bel rt lm şt r. Araz toplulaştırma faal yetler n denetlemek ç n l müdürlüğü
bünyes nde k z raat mühend s ve b r har ta mühend s nden oluşan tekn k kom syon oluşturulduğu ve ayrıca bu kom syonun
tarım araz ler n n amaç dışında kullanımı ç n l müdürlükler ne yapılan başvuruları tarım araz s özell kler ne göre (mutlak, özel
ürün, d k l ve marj nal) değerlend rd kler beyan ed lm şt r. 5403 sayılı Kanun çerçeves nde se Mers n l nde henüz
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toplulaştırma projeler n n başlamadığı bel rt lm şt r.
Ç ftç ler n, Mers n l ndek araz toplulaştırma projeler ne başta nötr yaklaştığı, ancak topraksız ç ftç ler n
topraklandırılması, yol yapımı, tarla ç h zmetler, parseller n b rleşt r lmes n n herkesten rıza alınarak yapılması sonucu genel
olarak memnun yet düzey n n yüksek olduğu bel rt lm şt r. Ancak toplulaştırmadan yararlanmak ç n bazı k ş ler n
kametgahlarını köye taşımaları, yasal olmayan evl l kler n yapılması, toplulaştırma yapılan 19 köy ve 200.000 da alanda taban
suyunun çok yüksek çıkması ve den ze yakınlık neden yle 50 cm der nl kte suya rastlanılmasıyla drenaj ç n 2 metre der nl kte
boru kullanılması ve bu nedenle 1 da alan ç n 200 TL'ye kadar yükselen mal yet n oluşmasıyla d ğer tarla ç gel şt rme
h zmetler n ödenek yeters zl ğ neden yle eks k kalması toplulaştırma projeler nde yaşanan sıkıntılardır.
Adana Tarım İl Müdürlüğünde yapılan görüşmede se genel mevzuat ve prosedürler dışında Adana l sınırlarında 3083
sayılı Kanuna göre Seyhan, Yüreğ r, Yumurtalık ve Karataş lçeler nde toplulaştırma faal yetler n n yürütüldüğü, 5403 sayılı
Kanuna göre se Ceyhan lçes nde 62 köyde ve İmamoğlu lçes ndek Yed göze Barajında DSİ'n n yürüttüğü sulama projeler
kapsamında toplulaştırma faal yetler ne yen başlandığı bel rt lm şt r. Adana l nde yapılan toplulaştırma projeler n n müteahh t
ﬁrmanın tekn k personelden oluşan beş k ş l k b r kom syonca denetlend ğ n ve dört k ş n n merkez teşk lattan, b r k ş n n se
Adana İl Müdürlüğünde görev yapan tekn k personelden oluştuğu bel rt lm şt r.
Ç ftç ler n, Adana l nde toplulaştırma projeler nde memnun yet düzey yüksek olup Mers n l ne göre daha çok
toplulaştırma projes n n gerçekleşm ş olması neden yle toplulaştırma sonucu oluşan sorunlar daha çok ön plana çıkmıştır. Oluşan
sorunlar genel olarak 2-3 projeye aynı tekn k personelden oluşan kom syonun kontrolü neden yle personel yeters zl ğ , araz
satışlarının noter yoluyla yapılmasının satışları geçers z kılması, toplulaştırma yapılan araz ler n ﬁz ksel yapısının değ şken
olmasıyla ç ftç ler arasında t laf oluşması, ç ftç ler n toplulaştırma projler nde yaşanan sıkıntıları s yas ler aracı koyarak aşmak
stemeler , köylünün toplulaştırmayla toprağının başkasına ver leceğ düşünces , menfaat olumsuz etk lenen ç ftç ler n d ğer
ç ftç ler olumsuz etk lemes ve toplulaştırma önces köye zeng n k ş ler n gel p arsaları toplaması olarak bel rlenm şt r.
Çukurova Ün vers tes Z raat Fakültes nden b r Öğret m Görevl s le yapılan görüşmede se araz toplulaştırmalarına
sulama projeler açısından bakılmıştır. Sulama projeler n n yapılab lmes ç n araz toplulaştırma projeler yle b rl kte yürütülmes
gerekt ğ bel rt lm ş olup, sulama faal yet yle b rl kte toplulaştırmayla daha az g rd le daha fazla üret m artışı sağlandığı, ancak
daha önce sulama projeler uygulanan araz lerde toplulaştırma uygulanamamasının sorun teşk l ett ğ ve hedeﬂenen düzeyde
ver ml l k artışı sağlayamadığı bel rt lm şt r. Ayrıca karayolu geçen köylerde yolun b r tarafına sulama projes n n uygulandığı,
yolun d ğer kısmında kalan araz ye sulama projes n n uygulanmamasının ç ftç ler n toplulaştırma projes ne olumsuz yönde
bakmasına neden olduğu bel rt lm şt r.
Der nlemes ne mülakat sonucu her k lde araz toplulaştırmalarının avantajlarının yanı sıra bazı sorunların ortak olduğu
tesp t ed lm şt r. Bunlardan b r nc s ödenek yeters zl ğ d r. Özell kle sulama projeler nde tarla ç sulama, drenaj g b tarla ç
gel şt rme veya köprü ve yol yapım projeler ödenek eks kl ğ neden yle tam olarak gerçekleşememekted r. Tarla ç gel şt rme
h zmetler ve altyapı projeler ç n, toplulaştırma sahasında kalan şletme araz ler nde b r kısım kes nt ler yapılmaktadır. Araz
kes nt ler ortalama %2-8 arasında olmakta, %10 üzer nde olduğu zaman se devlet tarafından karşılanmaktadır. Ödenek sorunu
dışında b r d ğer sorun se ç ftç ler n toprağa bağlılığı yüzünden araz toplulaştırması sonucu parsel b rleşt rmes le başka
bölgeye g tmey kabul etmekte zorlanmaları ve bu nedenle bazı ht laﬂarın yaşanmasıdır. Bununla b rl kte toplulaştırma sonucu
toprağının başkasına ver leceğ düşünces ç ftç ler n araz toplulaştırma projeler ne soğuk bakmasına neden olmaktadır.
4.SONUÇ
Nüfusun artmasıyla beraber daha çok tarımsal üret me gereks n m duyulması ve şeh rler n büyümes yle tarım alanlarının
azalması neden yle toprağın ver ml ve etk n kullanılması amacıyla b rçok yasal çalışma yapılmıştır. En çok tartışılan yasalardan
b r olan 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz Kullanım Kanunu özell kle m ras yoluyla parçalanan tarım araz ler n n
toplulaştırılması ve daha fazla parçalanmasını önlemek amacıyla yürürlüğe g rm şt r. Bu kanun tarımsal şletmelere düşen araz
m ktarını artırarak, ver m artırma ve şletme mal yetler n düşürme konularında başarı sağlamasına karşın özell kle Meden
Kanunda bazı maddeler n yürürlükten kaldırılması net ces nde, hukukçular tarafından m ras paylaşımında sıkıntı oluşturacağını
bel rtmekted r. Bununla beraber araz toplulaştırmalarında en öneml sorun nt kal konusudur. Geçm şte b rçok köyde noter yolu
le araz satışları gerçekleşt r lm şt r. Ancak Türk hukuk s stem ne göre geçerl b r araz satışı olmayan bu uygulama ﬁ l durum le
hukuk durum arasında öneml ht laﬂar çıkarmaktadır. Söz konusu satış geçers z b r şlem olduğu ç n araz esas sah b n n kend
ya da m rasçıları üzer nde tapuya kayded lmekted r. Ancak ﬁ len araz y şleyen k ş se b r başkası konumundadır.
5403 sayılı Kanunun Avrupa B rl ğ 'ne uyumlu olarak yasalaşması ve bu kanun çıkmadan önce beled yeler n tarım
araz ler nde marlaşmaya z n vermes neden yle araz toplulaştırmasında mağdur yetler oluşmaktadır. 5403 sayılı Kanun 12
seneden ber yürürlükte olmasına karşın b rçok toplulaştırma projes 3083 sayılı Kanun le yürütülmüştür. Son zamanlarda araz
toplulaştırması 5403 sayılı Kanun çerçeves nde uygulanmaya başlamıştır. Ancak kanunun uygulanması ç n yönetmel k, genelge
ve tebl ğ g b k nc l mevzuatın çıkarılmaması sorun teşk l etmekted r. Kanunun çıkarılmasından sonra dönemsel olarak
eks kl kler ve ht yacın oluşmasıyla kanunun bazı maddeler nde değ ş kl kler yapılmıştır. Bu değ ş kl kler kanunun eks k kalan
yanlarını tamamlamakla b rl kte dönemsel olarak bazı maddeler güncellenm şt r. Ayrıca kanun le oluşturulan toprak koruma
kurulu le taşra teşk latı ve yerel yönet mlere bazı sorumluluklar ver lm şt r. Bu durum karar almada bürokrat k engeller ortadan
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kaldırmakta ve hızlı kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır. Ancak araz toplulaştırma sürec nde b rden fazla kurum ve
kuruluşun yer alması ve kurumlarda uzman personel n yeters zl ğ ve sürekl l ğ olmaması araz toplulaştırma projeler n n
başarılı şek lde uygulanmasını güçleşt rmekted r. Bu yüzden toplulaştırma projeler ne başlamadan önce kamu kurum ve
kuruluşlarının ortak hareket edecek şek lde koord nel b r şek lde çalışması sağlanmalı ve kamu kurumları ç n 10. Kalkınma
Planında bel rt len stratej k amaçların gerçekleşt r lmes gerekmekted r.
Çalışma kapsamında yürütülen der nlemes ne mülakatta toplulaştırma projeler nde topraksız köylülere toprak dağıtımı,
dağınık araz ye sah p şletmeler n b rleşt r lmes , sulama, drenaj ve yol yapımı g b tarla ç h zmetler n sağlanması g b avantajlar
sağlandığı bel rt lm şt r. Bu avantajların yanında ç ftç ler n toplulaştırma sonucu toprağının başkasına ver leceğ düşünces ,
menfaat zedelenecek olan ç ftç ler n d ğer ç ftç ler olumsuz etk lemes ortaya çıkmaktadır. Bu sorunların önüne geçmek ç n
toplulaştırma projes n yürütecek kurum ve kuruluşlar, toplulaştırmayla lg l ç ftç ler b lg lend rmel , daha önce sonuçlanan
toplulaştırma projeler n anlatarak ç ftç lerde toplulaştırmalara karşı oluşab lecek olumsuz düşünceler n önüne geçerek
toplulaştırmalara olumlu yaklaşmaları sağlanmalıdırlar.
Sulama projeler sonucu oluşturulan tesv ye, drenaj ve damla veya yağmurlama sulama g b tarla ç gel şt rme
h zmetler n n sağlamasıyla tarım şletmeler n n modern zasyonu sağlanmakta ve araz toplulaştırmasının hedeﬂer nden b r olan
tarımsal üret m artışına katkı sağlamaktadır. Ancak su sev yes n n yüksek olmasıyla drenaj faal yetler ç n daha fazla mal yet
oluşmakta, d ğer tarla ç gel şt rme h zmetlere ayrılan ödenek azalmaktadır. Den z neden yle su sev yes yüksek olab lecek olan
araz lerde toplulaştırma projeler nde bütçen n daha etk n ve ver ml kullanımı sağlanarak d ğer tarla ç gel şt rme h zmetler n de
uygulanab lmes sağlanmalıdır.
Devlet Su İşler Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen sulama projeler n n uygulanacağı bölgen n araz toplulaştırma
kapsamında olması zorunludur. DSİ, araz toplulaştırması yapılacak bölgeler n daha önce sulama projes kapsamında olmaması
şartıyla sulama projeler n yürütülmekted r. Ayrıca araz toplulaştırmasının köy bazlı yürütülmes , bazı köyler n b r kısmında
daha önce sulama projes yapılması ve sulama projeler nde mahkemelere yansıyan hukuk ht laﬂarın bulunması toplulaştırma
projeler n n tıkanmasına neden olmaktadır. Sulama projeler n n araz toplulaştırma projeler yle b rl kte etk n olarak yürütülmes
ç n tek kanun çerçeves nde uygulanması le yatırım mal yetler n n azaltılması, toprak ve suyun ver ml kullanılması le tarımsal
üret me daha fazla katkı sağlanab l r. Bununla beraber katkının daha ver ml olması ç n proje başlamadan önce mal yet
hesaplaması y yapılarak tarla ç gel şt rme h zmetler n n toplulaştırma le b rl kte tamamlanması daha uygun olacaktır.
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