
şıklıkla bulunması yeterli olur. Ancak bu, yalnız normal hal fotogramet-
risî için hazırlanmış bir kaç basit değerlendirici alet için geçerli değildir.

Sonuçların İfdelenmesî ■;

Yukarıda sıralanan 8 özellik, stereometrik kameraların kullanıcıları-
nın görüşlerini, yapımcılarının karşılaştığı  güçlükler ve tutumlarından et-
kilenmeden yansıtmaktadır. Bu fikirler, bir üniversal kameranın yakın bir
gelecekte gerçekleştirilmesi ümidi ile ortaya atılmıştır.

Mevcut, olağanüstü bilgi değerlendirme ve bilgi işlem sistemleri sa
yesinde üniversal stereometrik kameraların ortaya çıkması büyük bir önem
taşımaktadır. Üniversal stereometrik sistemlerin gerçekleşmesi, yerinde öl
çülmesi olanaksız olan bir çok mühendislik ve bilimsel disiplinlerin dene
me koşulları altında ölçülmesinde önemli bir rol. oynayacağı görüşünü
uyandırmaktadır.        .. .... . - -
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KAMU ÖLÇMELERİ

ARAZI TOPLULAŞTIRMASI MEVZUATI
VE UYGULAMASINA GENEL BAKIŞ

Nazmr Y TL D I Z

ÖZ:

Toplulaştırmayı  genel anlamda ve amacı  tam yansıtmayacak
bir biçimde ele alan Türk Medeni Kanunun (TMK 678. maddesi; top-
Ulaştırma  planı  yapıldıktan  sonra  parsel  sahiplerinin  oylamasını
öngörerek üçte iki çoğunluğun sağlanmasını gerektirmektedir.

1967 den beri gerçekleştirilen uygulamalar sonunda toplulaştır-
ma çalışmalarında eksiklikleri  ortaya çıkan Arazi  Tevhidi  Tüzüğü-
nün (ATT) içeriği Toprak Tarım Reformu kanununda (TTRK) ayrı
bir bölüm olarak, yasal anlamda düzenlenmiştir. Toprağın verimini
korumak  ve  arttırmak,  başka  bir  deyimle  sömürülmesini  önlemek
TTRK'nun başta gelen amaçlarından olmalıdır.

TTRK'nun  uygulanabilir  olabilmesi  için,  ilk  tesis  kadastrosu  ■
tamamlanamayan ülkemizde bu yasanın 92. maddesi  kadastro hari-
talarının  hazırlanmasını  sağlayarak  işlerin  çbuklşmsını  öngörmüş-
tür.  92.  mâdenin  3.  fıkrası  sınır  düzeltmelerini  kapsar.  Ancak ilgi-
liler  % lOO'ünün  onayı  gerekli  olduğundan  uygulama  olanağı  yok
gibidir,
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Ülkemizde tarım topraklarının nitelikleri çok çeşitli olduğundan
topraklandırılacak çiftçi ailelerine minimum kazanç sağlayacak ara-
zî miktarı da kuru ve sulu tarım yapılan yerlerde büyük farklılıklar
gösterir. En geniş kuru arazi eşdeğerli en az sulu arazinin 17.8 ka-
tıdır. Ekimi, işlenmesi ve hasadı için gerekli işler diğerinden farklı-
dır.  Eşgelir  sağlamak için  değişik  emek sarf  edilmektedir.  TTRK,
sosyal adaleti değil, eşkazanç sağlamak amacı ile toprakların birbi-
rine dönüştürülmesi esaslarım getirmiştir.

—- Yayın Kurulu —

1.    Medenî Kanun'a Göre Toplulaştırma ■ ■     ■  ■     ■ .       • • ■    .

Bugün dünyada ve ülkemizde önemli  bir  tarım tedbiri  olarak görü-
len toplulaştırmaya 1920 sonrası  yıllarında genel  bir  sorun şeklinde ihti-
yaç duyulmuyordu.  Buna rağmen, 1907 tarihli  İsviçre Medenî Kanunu'n-
dan (İMK) tercüme edilerek 4.10.1926 da yürürlüğe konulan Türk Mede-
nî Kanunu'nun (TMK) 678. (İMK, 703) maddesi  konuyu genel anlamda
ve amacı  tam yansıtmayacak bir biçimde ele alıyor ve hükme bağlıyordu.
Türk Medenî Kanunu'nun 678. maddesinin metni şöyledir   :

«Madde 678 —, Toprağın ve su yollarının ıslahı, bataklıkların kurutul-
ması,  orman yetiştirilmesi,  yol açılması,  orman ve köy arazisi  parçalarının
birleştirilmesi  gibi  şeyler  ancak  müteaddid  maliklerin  iştirakiyle  yapılır.
Bunun için arsaların yarısından fazlasına malik bulunan ve adetçe malik-
lerin üçte ikisini  teşkil  eden kimseler  tarafından.karar verilmek lâzımdır.
Bu karara diğerleri ittibaa mecburdurlar.»

Madde,  kaynak İsviçre Medenî Kanunu'nun (İMK) 703.  maddesinden
biraz  farklı  olarak  düzenlenmiştir.  Bu  hususu  belirtebilmek  için  İMK'nun
metni ile karşılaştırmak gerekecektir.  Gerçekten, İMK'nun 678 maddemize
karşılık olan 703. maddesinde aynen şu deyimler yeralmaktadır   :

«Art. 703 — Können Bodenverbesserungen, wie Gevvasserkorrektionen,
Entwasserungen,  Aufforstungen,  VVegeanlagen,  Zusammenlegungen  von
Wald  und  landwirtschaftlichen  Gütern  und  dergleichen,  nur  durch  ein
gemeinschaftliches  Unternehmen  ausgeführt  v/erden,  und  haben  zwei
Dritteile  der  beteiligten  Grundeigentümer,  denen  zugleich  mehr  als  die
Halfte  des beteiligten Bodens gehört,  dem Unternehmen zugestimmt,  so
sind die übrtgen Grundeigentümer zum Beitritt verpflichtet.

Die Kantone ordnen das Verfahren.
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Die kantonale Gesetzgebunğ  kann die Durchführung solcher Boden-
verbesserungen noch weiter erleichtern und die entsprechenden Vorschrif-
ten auf Baugebiet anvvendbar er.klaren.»

Her iki metin karşılaştırıldığında bazı uyuşmazlıklar dikkati çekmek-
tedir.  Bunların  birincisi,  703.  maddedeki  son  iki  fıkranın  Türk  Medenî
Kanunu'na (TMK) alınmamış  olmasıdır.  Toprak  düzenlemesini  genel  an-
lamda saptayan 703. madde, ilk  fıkrası  ile  tarımsal taşınmazların (arazi)
toplulaştırmasını  öngörmekte, üçüncü fıkrası  ile de, gerektiğinde yönte-
min, yerleşme bölgelerinde arsa düzenlemesi (hamur işlemi) amaciyle uy-
gulanmasına olanak sağlamaktadır. Dikkati çeken ikinci nokta ise, Türk-
çe metnin ikinci cümlesinde tarım arazilerinin «arsa» olarak nitelendirîl-
mesidir. Burada bir yanlışlık olduğu görülmektedir. Çünkü kaynak metin,
arazi ve arsa kavramlarını ayırmış, arazi için Boden, arsalar için Baugebiet
deyimini  kullanmıştır.  Gerçekten  de  Köprülü'ye  göre  (1)  «arsa»  terimi
isabetsizdir. Saymen - Elbir (2) ise «arsa» yerine «parsel» kelimesini kul-
lanmakta, Wieland'ın tercüme ettiği  eserinde Karafakı  (3), Boden'in kar-
şılığını «arazî» olarak belirtmektedir.

İMK'nun 703. maddesinde öngörülen toplulaştırma hükümleri zamanla
ihtiyacı  karşılıyamaz  duruma  düşünce  3.10.1951  tarihli  Tarımın  îyi
leştiriîmesi Ve Tarımsal Bölge Nüfusunun Korunma Ve İdamelerine İliş-
kin Federal Kanunun 121. maddesine uygun olarak toplulaştırma istek-
lisi  malik  sayısı  mevcudun çoğunluğuna,  yani  2/3  oranı  basit  çağunluğa
indirilmiştir.  Bundan  başka,  maddede  bazı  değişikler  de  yapılmıştır.
İMK'nun  1.1.1954  te  yürürlüğe  giren  703.  maddesinin  Fransızca  metni
şöyledir :

«Art. 703 .— Lorsque ies ameliorations du sol (corrections de cours
d'eau,  dessechements,  irrigafions,  reboisements,  chemins,  reunîons  par»
cellaires de forets et de fonds ruraux, ete.) ne peuvent etre executees que
par une communau'te de proprietaires et que ies ouvrages necessaires
â cet effet sont decides par İa majorite des interesses possedant plus de la
moitie  du terraîn,  İes  autres  sont  tenus  d'adherer  â  cette  decisîon.  Les
proprietaires interesses qui ne prennent pas part  â la decisîon sereni
repıifes y ad'herer. l/adheslon sera mentionnee an i'eglsfre fonclar»

Les canfons regiersl la proced'ure. ISs dovienf, en particufier pour les
reynions parcellalres, edkfer des regles cletaillees.

La legislation  cantonale  peut  alieger  les  conditîons  auxquelles  le
present code soumet I'execution de ces travaux et appliquer par analogîe
les mâmes regles aux terrain â bâtir.»
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(703. maddenin almanca ve fransızca metinleri  aynıdır.)

Altı çizilmiş kelimeler, maddeye getirilen değişikliklerdir, Görülüyor
ki, İMK'nun ,703 maddesi arazi toplulaştırması için yeni olanaklar sağla-
mış ve Türk Medenî Kanununun 678. maddesindeki dar sınırları daha da
genişletmiştir.  Medenî Kanunumuzda esasları  belirtilen arazi  toplulaştır-
ması  uygulamasında önemli  bir  başka nokta dikkatten uzak kalmıştır.
Üçte ikilik çoğunluğun kabul edeceği  düzenleme nasıl  bir  işlemdir? Ta-
şınmaz mal  malikleri  düzenleme için  onaylarını  verdiklerinde toplulaş-
tırma plânını önceden kabul etmiş duruma mı düşeceklerdir, yoksa pro-
je,  tamamlandıktan  sonra  mı  ilgili  maliklerin  çifte  ekseriyeti  tarafından
onaylanacaktır? İkinci  halde plânın onaylanması  tehlikeye girebileceğin-
den kamu gelirleriyle sürdürülen bir çalışmanın uygulanamaması söz ko-
nusu olur, ki böyle bi rsonuçtan başlangıçta kaçınmak gerekir. TMK'nun
678.  maddesini  yorumlayan  yazarlar,  bu  noktaya  değinmemişlerdir.  Bu
maddeye dayanılarak 26.7.1966 da yürürlüğe konan Arazi  Tevhidi  Tüzü-
ğü'nde, toplulaştırma plânı yapıldıktan sonra ilgili parsel sahiplerinin oy-
lamasına başvurulması  öngörülüyor,  üçte ikilik  çoğunluğun sağlanama-
ması halinde proje uygulamasına geçilemiyordu.

2.    Toplulaştırma Meviuafmsn Gelişmesi

Ülkemizde arazi toplulaştırması çalışmaları TMK'nun 678 maddesine
göre ilk kez Konya ilinin Çumra ilçesine bağlı Karkın köyünde başlamış
ve 1961-62 yıllarında yapılmıştır.  Bu çalışmalarda ilgili  toprak sahipleri
anlayış  göstermişler  ve  toplulaştırmayı  gönüllü  olarak  desteklemişlerdir.
Toplulaştırmanın ayrıntılarını hükümlere bağlayan ilk mevzuat, yukarıda
da açıklandığı üzere, Arazi Tevhidi Tüzüğü ile belirli bir ölçüde gerçekleş-
tirilmeye çalışılmıştır. Arazi Tevhidi Tüzüğü'nün, genel anlamda toprak ve
tarım  reformu  açısından  dayandığı  kanunî  temelleri  aşağıdaki  biçimde
özetleyebiliriz:

a)    1961 Anayasasının 18/11, 36, 39, 41 ve 52. maddeleri.

Madde 18/11 — Herkes, dilediği yerde yerleşme hürriyetine sahiptir;
bu hürriyet, ancak millî güvenliği sağlama, salgın hastalıkları önleme, ka-
mu mallarını koruma, sosyal, iktisadî ve tarımsal gelişmeyi gerçekleştirme
zorunluğuyla ve kanunla sınırlanabilir.

Madde 36 — Herkes mülkiyet ve miras haklarına sahiptir. Bu

haklar, ancak kamu yaran amaciyle, kanunla sınırlanabilir.
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Mülkiyet hakkının kullanılması toplum yararına aykırı olamaz.

Madde 39 — Kamu hizmeti  niteliği  taşıyan özel  teşebbüsler,  kamu
yararının gerektirdiği hallerde, gerçek karşılığı kanunda gösterilen şekilde
ödenmek şartıyla devletleştirîlebilir. Kanunun taksitle ödemeyi öngördü-
ğü hallerde, ödeme süresi on yılı aşamaz ve taksitler eşit olarak ödenir;
bu taksitler kanunla gösterilen faiz haddine bağlanır.

Madde 41 — İktisadî ve sosyal hayat, adalete, tam çalışma esasına
ve herkes için insanlık haysiyetine yaraşır bir yaşayış seviyesi sağlanması
amacına göre düzenlenir.

İktisadî, sosyal ve kültürel kalkınmayı demokratik yollarla gerçekleş-
tirmek; bu maksatla, millî tasarrufu arttırmak, yatırımları toplum yararı-
nın  gerektirdiği  önceliklere  yöneltmek  ve  kalkınma  plânlarını  yapmak
Devletin ödevidir.

Madde 52 — Devlet, halkın gereği gibi beslenmesini, tarımsal, üreti-
min toplum yararına uygun olarak arttırılmasını  sağlamak, toprağın kay-
bolmasını  önlemek,  tarım ürünlerini  ve tarımla uğraşanların emeğini  de-
ğerlendirmek için gereken tedbirleri alır.

b) Medenî Kanunun 678. maddesi.

Bu madde, bundan önceki bölümde ayrıntıları ile açıklanmıştır.

c) 1934 tarihli Kadastro ve Tapu Tahriri Kanununun. 21. maddesi

Madde 21 — Girinti ve çıkıntılı olan sınırlar ve küçük parça, arsa ve
dağınık tarlalar alâkalıların rızalariyle değiştirilir ve birleştirilir.

d) Ziraat Vekâleti Toprak Muhafaza ve Ziraî Sulama  İşleri Umum
Müdürlüğü Teşkilât ve    Vazifeleri Hakkındaki    Kanunun 2. maddesinin
J fıkrası.

J — Ziraat Vekâletinin teklifi  üzerine İcra Vekilleri.  Heyetince kabul
edilecek yerlerde, toprak muhafaza ve ziraî sulama tekniğinin zarurî kıl-
dığı hallere münhasır kalmak şartiyle nizamnamesi gereğince arazi tevhidi-
ni sağlamak.

Arazi Tevhidi Tüzüğü, 1967 yılından itibaren Aşağı Gediz Havzasında
geniş ölçüde uygulanmış, giderler Avrupa Yatırım Bankası tarafından kredi
şeklinde (karşılanmıştır. 61.000 hektarlık bir alanda başlayan toplulaştır-
ma çalışmalarında 1972 sonuna kadar 25 adet proje yapılmıştır.'
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1967  denberi  gerçekleştirilen  uygulamalar  sonunda,  toplulaştırma
çalışmalarının daha pürüzsüz yürütülebilmesi için Arazi Tevhidi Tüzüğü-
nün (ATT)  birçok eksiklikleri  olduğu ortaya çıkmış  ve Temmuz 1973 te
yürürlüğe giren Toprak ve Tarım Reformu Kanunu'nda bu işlemler ayrı
bir  bölüm olarak  hukuken  yeniden  düzenlenmiştir.  Toplulaştırmayı  ilgi-
lendiren diğer maddeler başka bölümlerde yeralmışlardır.

3.    Toprak ve Tarım' Reformu Kanunu'na Göre Toplulaştırma   ,

3.1.    Toplulaştırmanın' Kapsamı ve Kararlaştırılmışı

TMK'nun 678. maddesinin orman toplulaştırmasını  da öngörme-
sine rağmen, ülkemizin % 14 ünü oluşturan (4) ve fakat bu miktarın' özel
mülkiyetteki  oranı  ise  % 0,13  olan (5)  ormanların birleştirilmesi  Arazi
Tevhidi  Tüzüğü'ne  (ATT)  alınmamış,  Toprak  Ve  Tarım  Reformu
Kanunu'-nun  (TTRK)  3.  maddesi  ile  de  kanunun  kapsamından
çıkarılmıştır.  Eğimli  yerlerin  toplulaştırması  ATT  ve  TTRK'nun  dışında
tutulmamış, ancak şimdiye kadar yalnız düz yerler düzenlenmiştir. Kıymetli
tarım topraklarının toplulaştınlmasi için ATT'nde ilgili parsel sahiplerinin %
100  ünün  onayı  gerekiyordu.  Bu  nedenle  tüzüğün  bu  hükmü  hiç
uygulanmamıştır.  TTRK'nda  kıymetli  tarım  topraklarının  (bağ,  bahçe,
zeytinlik,  fındıklık,  antep  fıstıklığı,  çay  plantasyonları,  kavaklık,
ökaliptüslük  vb.)  düzenlenmesi  tahıl  arazilerinin  toplulaştırılmasını
formüle  eden genel  hükümler  içine  alınmışsa da (m. 90)  yeterli  teknik
eleman bulunmaması nedeniyle Arazi Toplulaştırma Talimatında yine ilgili
toprak sahiplerinin % 100 lük onayı gerekli  bulunmakta ve ayrıca proje
idaresi bakımından imkân görülmesi şartı getirilmektedir. Böylece, daha
bir süre kıymetli tarım parsellerinin düzenlenemiyeceği anlaşılmaktadır.

Arazi  toplulaştırması  için  ATT'nde  öngörülen  öncelik  koşulları
TTRK'nda dâ geçerliğini korumuştur. Kanunun 87. maddesi, «toprakların,
üretim tekniğinin ekonomik olarak uygulanmasını,  toprak muhafaza ve
ziraî  sulama tedbirlerinin  alınmasını  güçleştirecek  derecede  parçalanmış,
dağılmış ve şekillerinin bozulmuş olduğu haller»! toplulaştırma kararı top-
lulaştırma kararı  için  eâas almaktadır;  ancak,  tarımsal  potansiyeli  ve
verimi yüksek olan sulama developman projelerine öncelik verilecektir (6).

TTRK'nun 87. maddesi hangi özellikteki toprakların toplulaştırma iş-
lemi içine alınacağını ve bu işlemin kapsamını açıklamaktadır. Buna göre,
Türkiye'deki toplulaştırma işleri, sanayileşmiş Avrupa ülkelerinde yapılan
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ve  genel  kalkınmanın  bir  halkası  niteliğindeki  özellikten  farklılık  arzet-
mekte,  fakat  çabuklaştırılmış  birleştirme yönteminden daha ileri  bir  dü-
zeyde öngörülmektedir.

TTRK, yasanın uygulandığı  reform içi ve dışı bölgelerde toplulaştır-
ma işlemini  değişik  örgütlerin  yapmasını  hükümlere  bağlamaktadır.  Re-
form  bölgelerindeki  toplulaştırmayı  Toprak  ve  Tarım  Reformu  Müste-
şarlığı  (TTRM)  reform dışı  bölgelerde  yapılacak  düzenlemeyi  ise  Top-
raksu Genel Müdürlüğü yürütmeğe yetkilidir.

TMK ve ATT'ne göre yapılan toplulaştırmalar «isteğe bağlı» düzenle-
melerdi. Bu olanak, TTRK'nda da dikkate alınmış ve İMK'nun 703. madde-
sine uygun şekilde 88. maddede yeniden hükme bağlanmıştır.  Sözkonusu
maddeye  göre  reform bölgesi içinde isteğe bağlı  toplulaştırma için birleş-
tirilecek toprakların yarısından çoğuna sahip bulunan ve maliklerin yan-
sını oluşturan çiftçilerin onayı ve TTRM'nm uygun görüşü yetmektedir. Ka-
nunda  açıkça  belirtilmemiş  olmakla  beraber,  toplulaştırma  için  verilen
onay, düzenleme plânını  da kapsamaktadır.  Böylece, ATT'ne göre yapılan
toplulaştırma  işlerinde  edinilen  tecrübeler  değerlendirilmiş  olmaktadır.
İsteğe bağlı toplulaştırma yolu ile çiftçiler müracaat edip proje yapılmasını
talep  edebilirler.  Böyle  durumda  işleme  başlanabilmesi  îçin  toprak  sa-
hiplerinden en az % 25 inin istekte bulunmaları  halinde yine toprakların
alan bakımından yarıdan çoğuna sahip olup sayıca yarısını  oluşturan ma-
liklerin  yazılı  onayları  gerekir.  Kabul  etmeseler  dahi  diğer çiftçiler  toplu-
laştırmaya uymak zorundadırlar. Reform bölgesi içinde ,kamu yararının ön
plâna  alınarak  zorunlu  (kanunî)  toplulaştırma  yapılması  olanağı  da  sağ-
lanmıştır.  (7).  Bunun için,  kanunun 89.  maddesine göre,  reform bölgesi
içinde  öngörülen  amaçların  gerçekleştirilmesi  gayesiyle  TTRM'nm önerisi
üzerine Bakanlar Kurulu toplulaştırmaya karar verebilir; bu durumda ilgili
parsel sahiplerinin onayı aranmaz.

TTR bölgesi dışında da (isteğe bağlı  ve zorunlu) toplulaştırma yapıl-
ması  yine  yukarıda  açıklanan  esaslara  göre  formüle  edilmiştir.  Ancak,
TTRM'nm önerisi  üzerine Bakanlar Kurulu karar alır  ve işlem,  Topraksu
Gene! Müdürlüğü tarafından   yürütülür (m. 103).

3.2.   Toplulaştırmanın Plânlaması

3.2.1.    Mülkiyet Haritalarının Hazırlanması
Ülıkemizde ilk tesis kadastrosu henüz tamamlanmadığından ve toplu-

laştırma çalışmaları da kadastro    haritaları üzerinde   yapılabileceğinden
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mülkiyet sorunları  çözümlenmemiş  yerlerde kırsal düzenlemeye geçilebil-
mesi için önce o yerin kadastrolanmasını öngören hükümler TTRK'nda özel
bir yer almaktadır. Tapulama Kanununun 78. maddesi ile, bazı koşulların
yerine getirilmesi  halinde bir  bölgenin kadastrolanması  öncelikle  ele alı-
nabilir. TTRK bu olanağı daha da genişletmiş ve 92. maddesi ile toplulaş-
tırma yapılacak yerlerin  mülkiyet  haritaları  bulunmadığı  takdirde o ma-
hallin, Tapulama Kanununun 78. maddesine bağlı  olmadan öncelikle ka-
dastro  haritalarının  hazırlanmasını  öngören  hükümler  getirmekle  işlerin
çabuklaştırılmasını sağlamıştır.

TTRK'nun 92. maddesinin 3. fıkrası,  «Tapulama yapılırken devlete,
diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine ve gerçek kişilere ait topraklar-
daki girintili ve çıkıntılı olan sınırlar, küçük ve dağınık topraklar ilgililerin
muvafakati  ile  değiştirilebilir  veya  birleştirilebilir»  demektedir.  Bu  fık-
radaki sınır düzeltilmesi işlemi, Kadastro Ve Tapu Tahriri Kanununun 21.
maddesine uygun olarak  yapılacak  işlerdir  (bak:  2.  Toplulaştırma  Mev-
zuatının Gelişmesi). Burada, ilgililerin % 100'ünün onaylarına ihtiyaç du-
yan bîr sınır düzeltmesi ve toprak düzenlemesi (hamur işlemi - arazi top-
lulaştırması)  üzerinde durulmaktadır.  İlgililerin  hepsinden onay alınması
zorunlüğu dolayısiyle sözkonusu hükmün uygulanması çok zordur ve Ka-
dastro Ve Tapu Tahrirî Kanununa göre şimdiye kadar bir sonuç alınama-
mıştır. TTRK'ncfa da aynı şekilde getirilen hükmün uygulanma olanakları-
nın bulunmadığı rahatça söylenebilir.

Kadastrosu bulunmayan yerlerde reforma geçilecekse, dolayısiyle top-
lulaştırma yapılacaksa, sözkonusu mahallin haritaları  öncelikle hazırlanır.
TTRK'nun 12. maddesi bu işlemi düzenlemektedir. Maddeye göre, kadastro
görmemiş  reform bölgelerinin  tapulaması  ile  gerekli  nitelik  ve  ölçekteki
haritaları  yapılır,  bunların  üstüne  toprakların  kullanma  şekilleri  ve  en-
deksleri İşlenir, toplulaştırma ve tarımsal yerleşim çalışmalarının, kanun-
da öngörülen diğer işlerle koordinasyonuna dikkat edilir. Bu hüküm, top-
lulaştırılacak yerlerdeki  tapulama haritalarının TTRK'nun 92. maddesinde
olduğundan daha ayrıntılı hazırlanmasını ve ölçeklerin, ihtiyacı karşılaya-
cak şekilde seçilmesini öngörmektedir. 92 maddeyi bu kapsamda anlamak
gerektiği  ve  böylece,  toplulaştırma projelerinin  yapılmasında  haritaların,
istenen verilerle donatılabileceği  ortaya çıkmaktadır.  TTRK'nun 12. mad-
desî ile bu bakımdan önemli bîr olanak sağlanmış bulunmaktadır.

Tapulaması  yapılmamış  yerlerde,  reform  bölgesi  dışında  bile  olsa,
toplulaştırmatıa geçilecekse, düzenlenecek toprakların haritaları TTRK'nun
12. maddesine göre hazırlanmalıdır. Bu esnada belirtilerek en önemli nok-
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ta, ölçeğin ne olacağıdır. Toplulaştırmada proje işleri büyük ölçekli harita-
ları  gerektirmektedir.  Seçilecek  ölçek,  yol-su ağının  kadastro  inceliğinde
ölçülmesine ve kusursuz bir tersimine olanak sağlamalıdır. Tapu - Kadastro
Genel  Müdürlüğünce  hazırlanan  mülkiyet  haritaları  kırsal  bölgeler  için
1/5000 ölçeğinde  çizilmektedirler.  Bu  haritalar  üstünde  yapılacak  proje
çalışmalarına ait  uygulamanın 1/2000 ölçeğinde gerçekleştirilmesi  uygun
olur.

Mülkiyet  haritaları  üstüne  toplulaştırma  bölgesinin  sının  çizilerek
TTRK'nun  93.  maddesinin  1.  fıkrası  gereğince  tapu  kütüğünün  beyanlar
hanesine, bu taşınmazların toplulaştırma alanına girdiği kaydedilir. Düşü-
len  kayıt,  düzenlenecek  parsellere  konacak  tasarruf  sınırlamaları  için
önemlidir (bak: 3.2.4. Mülkiyet Haklarının Kısıtlanması).

Toplulaştırma bölgesindeki çekişmeli parsellerin mülkiyet sorunlarını
çabuk  çözümlemek  için  TTRK'nun  214.  maddesi  ile  bazı  kolaylıklar
sağlanmıştır. Bu maddeye göre toplulaştırma alanlarında tapulamadan ileri
gelen  anlaşmazlıklar  tapulama  komisyonları  ya  da  mahkemelerince  ön-
celikle çözümlenir ve mahkeme kararları Yargıtay'da öncelikle incelenin
Bir  tapulama davası  uzun  sürecek  olursa  toplulaştırmada  ilk  kadastro
tespiti esas alınır ve dava sonunda taşjnmaz mal, haklı çıkan tarafa verilir.
Plân ve projeye aykırı düşen hallerde alacak, bedele dönüşür. Kanunun
getirdiği  bu olanakla parsellerin mülkiyetine ait  anlaşmazlıkların çözümü
kolaylaştırılmış ve çabuklaştırılmış olmaktadır.

3.2.2.    Proje Bölgesinin Sınırlandırılması

TTRK'nun 91. maddesi, toplulaştırmanın, köy, belde ya da havza esas
alınarak o yerin sınırları içinde gerçek ve tüzel kişilere ait tarıma elverişli
bütün topraklarda uygulanacağını ve bir havzaya birden çok belde ya da
köyün girebileceğini hükme bağlamıştır. Şimdiye kadar yalnız köy esas alı-
narak toplulaştırma yapıldığından uygulamanın ne gibi sonuçlar verece-
ğini görmek için bir süre beklemek gerekecektir.

Toplulaştırmada köy sınırlarını  değiştirmek, ihtiyacı Aşağı Gediz Hav-
zasında  sık  sık  kendini  göstermiştir.  Köy  sınırlarının  değiştirilmesi  Köy
Kanununun 5. maddesi ile yapılabilmektedir.  TTRK, köy sınırlarının- de-
ğiştirilmesi  için yeni bazı  hükümler getirmiştir  ve bunlar,  Köy Kanunun-
dakilerle hemen hemen aynı paraleldedir. TTRK'nun 17. maddesi ile öngö-
rülen   sınır değişikliği olanakları, toplulaştırma amacına   yönelmemiştir.
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Böylece,   toplulaştırma tekniğinin gerektirdiği elastikiyet, köy sınırlan için
sağlanamamaktadır.

3.2.3. Toplulaştırmada ilgililerin Saptanması

Ülkemizde arazi toplulaştırması işlemlerinde yalnız toprak malikler!
ve  toplulaştırma  dairesi  ilgili  kabul  edilmektedir.  Kiracılık  sözleşmeleri,
ipotekler,  kredi  işlemleri  2 - 3  yıl  için  yapıldığından  proje  çalışmalarını
etkilememektedir. Bu nedenlerle malikler dışındaki hak sahipleri ilgili ka-
DUI  edilmemekte, fakat hakları  TTRK'nun 102. maddesine göre güvence
altına alınmaktadır. 102. madde uyarınca düzenlenen parseller üzerindeki
aynî ve kişisel haklarla hacizler, tapuda, genel hükümlere dayanarak, yem
taşınmazlar üzerine geçirilir.

"-, Arazi toplulaştırmasında aynı taşınmaza ait olupta projeyi zorlaştırıcı
nitelikte bulunan çeşitli mülkiyet konularının basitleştirilmesi ya da bir-
leştirilmesiyolu seçilmiştir. TTRK'nun 90. maddesinin 3. ve 4. fıkraları bu
konuyu düzenleyici hükümler getirmiştir. Sözkonusu fıkralara göre arazi
ile üstündeki ağaçların malikleri ayrı kişiler ise toprak ve tarım reformu
bölge başkanlığı ikili mülkiyetin en geç iki ay içinde tek yönde birleştiril
mesini ilgililere bildirir. Olumsuz sonuç alındığında, maliklerden biri ya da
TTR bölge başkanlığı tanınan süre sonunda ikili mülkiyeti birleştirmesini
genel hükümlere göre görevli mahkemeden isteyebilir. Mahkeme, bu amaç
la üç ay içinde karar verir. .

3.2.4. Mülkiyet Haklarının Kısıtlanması

ATT'nde özel mülklerin tasarrufuna herhangi bir kısıtlama getirmek
düşünülmemişti. Bundan dolayı toplulaştırma esnasında parsellerin bölü
nerek malik sayısının artması, tarlalara kulübe yapılması, sabit tesis de
nilen ağaç ve bağ dikilmesi ile projeyi önleme girişimlerinde bulunul
muştur. '

ATT'nün bu boşluğu TTKK ve Arazi Toplulaştırma Yönetmeliği ile bü-
yük ölçüde giderilmiştir. Kanunun 93. maddesinin 2.,  3. ve 4. fıkralarında
özel  parseller  üzerindeki  tasarruf  haklarını  sınırlandıran hükümler  yeral-
mıştir.  Maddeden anlaşıldığı  üzere, bir işletmeyi oluşturan bütün parsel-
seller ancak bir kimseye, eski hak sahibinin yükümlülüklerini kabul etmek
koşulu  ile  devredilebilir.  Bir  işletmeyi  oluşturan  parsellerden  herhangi
birinin devri,   temliki, ifraz ve,taksimi, toplaştırma hakkında tapu kütüğü-
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ne kayıt düşüldükten proje bitimine kadar, fakat en çok üç yıl için dur-
durulur.

Devir, temlik, ifraz ve taksim dışında bazı taşınmaz mal tasarrufları
nın   toplulaştırma projesini aksatmıyacağını ve hatta kolaylaştıracağını be
lirten madde, bu gibi tasarruflara TTRM'nca izin verilebileceğini hükmü
bağlamaktadır. ...................

TTRK'nun 93. maddesi ile hükme bağlanan mülkiyet kısıtlamaları ye-
terli bulunmamış, Arazi Toplulaştırma Yönetmeliği ile de proje çalışmaları
esnasında parseller  üzerinde sabit  tesisler  kurulması  yasaklanmıştır.  Yö-
netmeliğin 5. maddesi c) bendinin 3. fıkrasına göre «Derecelendirmeden
sonra  toplulaştırma  plânının  arazîye  uygulnamasına  kadar  yeniden sabit
tesisler kurulamaz, kurulduğu takdirde nazarı dikkate alınmaz». TTRK'nun
96. maddesinin b) bendi sabit tesisleri ev, ahır, samanlık, ağıl, ambar ku-
yu, arteziyen vb. olarak tanımlamıştır. Böylece, arazi toplulaştırması sıra-
sında geçici olarak kısıtlanan mülkiyet hakları konusunda oldukça gelişme
sağlanmıştır.

Toplulaştırmaya  başlanan  yıllardanberi  edinilen  tecrübeler,  tasarruf
haklarına ait geçici sınırlandırmaların, ekilecek ürünlere de genişletilmesi
gereğini  ortaya koymuştur.  Gerçekten,  plân uygulamalarının,  yılın  belirli
aylarında yapılmasının iyi sonuçlar verdiği  dikkate alınırsa bu süre içinde
tarlalarda ekin bulunmamasının yararı anlaşılır. Kanunun 100. mddesinin
2. fıkrası uyarınca proje bölgesinde uygulamayı geciktirmemek amaciyje,
köy ihtiyar kurulunun da görüşü alınarak, ekilecek ürünün çeşidi ve kap»
layacağı alan kararlaştırılır. Zorunlu olan bu karara uymayan çiftçiler uy-
gulamadan ileri gelen zararlarına karşılık bir tazminat isteyemezler. Sınır-
landırılacak ürün çeşidi için kanunda belirli  bir süre tanınmamıştır. Top-
lulaştırma  projesinin  uygulanması,  ancak  1 , 5 - 2  yılda  bitirilebildiğinden
sürenin en çok 2 yıl olacağı anlaşılır. Bu geçici tasarruf sınırlandırmasında
çiftçilere kolaylık sağlamak ve işlerini düzenlemek gayesiyle kanunun 100.
maddesinin ilk  fıkrası  ile  kendilerine en az 6 aylık bir  süre verilir,  yani
düzenleme plânının uygulanması çok önceden o yöredeki alışılmış araçlarla
ilgililere  duyurulur.  Böylece,  toplulaştırılacak  parsel  sahiplerine  hazırlık
için yeterince zaman bırakılmış olur.

Toprağın verimini korumak ve arttırmak, başka bir deyimle sömürül-
mesini önlemek TTRK'nun başta gelen amaçlarmdahdır. Buna ulaşılması
için kanunda tasarrufu kısıtlayıcı diğer bazı hükümler de yeralmıştir. 108,
ve 109. maddelerde belirtildiği gibi, toprak ve tarım reformu bölgesi ilân

52



edilen devlet sulama alanlarından gerekli  görülenlerde toprak ve tarım re-
formu örgütlerince su ve topraktan yararlanma şekline uygun tarımsal yer-
leşim  düzeni  plânlanır.  Uygulanacak  tarım  şekilleri,  nöbetlemeye  girecek
bitkiler,  ekilecek ve  yetiştirilecek ürün  türleri  ile  hayvan cins  ve  ırkları
yetkili  kuruluşların araştırma sonuçlarına dayanılarak  plânda belirtilir  ve
toprak ve tarım reformu bölge başkanlığınca çiftçilere tavsiye edilerek yü-
rütülmesi için gerekli  tedbirler  alınır.  Sözkonusu tedbirler  dolayısiyle çift-
çilerin  zorlanması  uygun  görülmemiş,  ancak etkinliği  sağlamak gayesiyle,
yapılan tavsiyelere uymayanlara, kanunla öngörülen kredi ve benzeri teşvik
yardımlarının yapılmaması şartı konulmuştur.

Yukarıda  açıklanan  hükümlerin  ;ne  gibi  sonuçlar  vereceğini  zaman
gösterecektir.

3.2.5.    Parsellerin Değerlendirilmesi ve Trampası

TTRK (m. 54), arazisi yetmeyen ya da topraksız çiftçileri, reform yar-
dımı ile minimum yaşam düzeyine ulaştırmak gayesini de gütmektedir. Bu-
nun için  yapılacak toprak dağıtımı  sayesinde beş  kişilik  bir  ailenin yıllık
kazancı,  1971 yılı  toptan eşya fiatlari  endeksine göre 15.000 TL.  nı  bul-
malıdır.  Bu gelir;  işçilik,  arazi  bor  çtaksitleri  ve üretim için  gerekli  diğer
harcamaların brüt gelirden çıkarılmasıyla kalan kısımdır ve ayrıca kazanç
vergisi de düşüleceği için net değildir (8).

....  Ülkemizde tarım topraklarını  nnitelikleri  çok çeşitli  olduğundan top-
raklandırılacak çiftçi  ailelerine minimum kazanç sağlayacak arazi  miktarı
da kuru ve sulu  tarım yapılan yerlerde (ve  kendi  aralarında bile)  büyük
farklılıklar arzeder. Eşkazanç getirecek topraklar gerek kuru ve gerek sulu
tarım yapılan yerlerde orta derecede ürün verme özelliğine göre hesaplanmış
ve puanı (endeksi) 50 kabul edilmiştir. TTRK'ndaki Tablo 3 e göre eşkazanç
sağlayacak topraklar  çeşitli  yörelerde sulu tarım arazileri  için  3,2 ha ile
10,6  ha,  kuru  tarım  arazileri  için  ise  7,9  ha  ile  33,7  ha  arasındadır.
Dağıtılacak  toprakların  puanı  (endeksi)  50  den  farklı  olduğunda  buna
eşdeğer  olacak  arazinin  hesaplanması  için  çeşitli  endeksler  ve  karşılığı
olan  dönüşüm katsayıları  ise  kanunda (Tablo  5)  verilmiştir.  Tablo  5 e
göre  araziler  16  dereceye  ayrılmakta  ve  İlk  14  derece  tarım  yapılabilen
topraklar olarak kendi aralarında, 15. ve!6. dereceler ise sürülemeyen ara-
ziler  olarak  yine  kendi'  aralarında  dönüştürülerek  eşdeğerlik  sağlanabil-
mektedir.
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Tablo 5 teki toprak' dereceleri, endeksleri ve dönüşüm    katsayıları

Toprak Derecesi    Toprak Endeksi Dönüşüm Katsayısı

1 100 0,707
2 ... ' 95 -  0,728
3 90 0,756
4. 85 ;   0,768
580        "  ..  0,794 /
675 ı 0,819
7 .•■-,■■ 70      -: 0,843  J

865 07877
960 0,911
1055 0;954
1150 1,000
1245 1,054
13 . 40 1,118

. 1 4 35       ; , 1,|96
15. 30 1,277

.;'      16 .25 — 0, 1ÂU

Eşkazanç sağlayacak toprakların dağıtımı E=50 endeksi yerine başka
bir endeks üzerinden yapılacak olursa buna karşı gelen dönüşüm katsayısı
ile  çarpılmahdır.  Eğer 3,2  ha lık sulu tarım yapılan en az arazi  yerine-
E=1Öd- olan topraklar  hesaba katılırsa verilecek miktar daha da azalır,
yani  3,2x0,707=2,262  ha  olur.  Diğer  taraftan  kuru  tarım  yapılan  arazi
miktarının'en üst sınırı olan 33,7 ha yerine endeksi E=35 olan araziden
33;7,x 1,196 =^40,305 ha verilmelidir. En iyi sulu 2,262 ha ve en kötü kuru
40,305 ha arazinin yıllık verimleri karşılığı sağlanan kazanç aynıdır. En
geniş kuru arazi, eşdeğerli en az sulu arazinin 17,8 katıdır ve ekimi, işlen-
mesi ve hasadı için gerekli işler, diğeri için yapılacaklardan pek farklıdır.
Böylece, eşgelir sağlamak için değişik emek sarfına ihtiyaç duyulmaktadır
ve JTRK, sosyal adaleti değil fakat eşkazanç sağlamak amaciyle toprakla-
rın birbirlerine dönüştürülmesi esaslarını getirmiştir.

? TTRK'nda toprak endekslerinin- saptanmasında arazîlerin; profil karak-
teHerinin, toprak bünyesinin, eğitimin, tuzluluk, alkalilik,*âsitlik, erozyon
ve mi.kroröliyef gibi faktörlerin esas alınacağı hükme bağlanmış/bunlara

\
54



ilişkin diğer    hususların bir   yönetmelikle    belirtilmesi    Öngörülmüştür
(m. 28). Bu yönetmelik halen hazırlanmaktadır.

Arazi  toplulaştırmasında tarım topraklarının derecelendirilmesi esas-
ları-TTRK'nun 94. ve 95. maddelerinde hükümlere bağlanmıştır. Bu madde-
lerin nasıl uygulanacağını açıklayan yönetmelik, parsellerin 16 derece üze-
rinden sınıflandırılmasını öngörüyor ve her derecenin endeks sayısı ile dö-
nüşüm katsayısını yukarıda verilen tablodaki değerler olarak kabul ediyor.
Dönüşüm denklemi yönetmelikte şöyle verilmiştir :

Aö = Toplulaştırmadan önceki parsel alanı,
Kö = Parselin, toplulaştırmadan önceki endeks kat sayısı,
As = Toplulaştırmadan sonraki parsel alanı,

.      Ks, =  Parselin, toplulaştırmadan sonraki endeks kat sayısı olduğuna
göre

. , ' , ' . -        i l i , .

Birden fazla derecedeki arazinin diğer derecelerdekilere denkliği,  ve-
rilen  formülün  her  derecedeki  araziy  ayrı  ayrı  uygulanarak  bulunacak
denklik miktarlarının toplanmasiyle sağlanır»

TTRK'na göre öngörülen derecelendirme işlerinin toplulaştırmaya da
uygulanmasının sakıncaları ilk bakışta görülmektedir. Bunlardan biri, 25
endeksine kadar her arazi için 1,414 katsayısının kullanılmasıdır. Endeksi
15.ve 20 olan arazilerin trampası gerektiğinde nasıl hareket edileceği so-
rusu cevapsız kalmaktadır. Ayrıca, bu sisteme göre sınıflandırma işleri hem
uzun sürecek niteliktedir, hem de endeksleri saptayacak yetişkin eleman
sayısı çok yetersizdir. Derecelendirme gruplarının 16 olması da işleri art-
tırıcı, buna karşılık çiftçiye pek güvence vermeyici, sonuç olarak itirazları
çoğaltıcı özellikte görülmektedir. Diğer yandan, plânlamada kamusal  te-
sislerin yer ihtiyacını karşılamak amaciyle eşitlik ilkesine göre her par-
selden kesilecek ortaklık payının nasıl    hesaplanacağı da    bilinmemekte,
toprak trampası için konulan esaslar sonucunda toplam değer (alan x en-
desk) eşitliği sağlanmadığı için proje sınırları içindeki araziler yeni dağı-
tım sonunda ya artacak ya da eksilecek özellikte bulunmaktadır. Bu ne-
denlerle, arazitoplulaştırmasında hem çiftçileri inandıracak ve çabuk so-
nuçlanacak hem de toprak bilimi formasyonu almış özel teknisyenlere pek
ihtiyaç duymayacak bir yöntem üzerinde durmak gerekir. Bu da, Danimar-
ka'da olduğu gibi, tarım topraklarının normal alım satım değerlerini sap-
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tayarak her işletme sahibine aynı değerde (fiatta) yeni'arazi tahsis edil
mekle sağlanabilir. "

3.2.6.    Toplulaştırma Plânının Yapılması

Toplulaştırmanın,  tutucu çiftçiler  tarafından desteklenmesi  ve çabuk
sonuçlandırılması  için  plânın  demokratikleştirilmesi,  diğer  deyimle,  çift*
çilerin isteklerinin kabil olduğu kadar gözönünde tutulması yoluna gidilir.
Zorunlu  toplulaştırma böylece,  kısmen isteğe bağlı  toplulaştırmaya yak-
laşmış olur. ATT'nün 9. maddesi bu konuyu düzenlemişti. Maddeye göre,
proje idaresinin anılan amaçla yaptığı birkaç mülakatta çiftçiler dilekle-
rini bildirirlerdi:

Plânın demokratikleştirilmesi için önceleri  Avrupa ülkelerine uygula-
nan bu tedbîr zamanla olumsuz sonuçlar vermiştir. Belçika ve Hollanda'da
yapılan sosyolojik araştırmalardan edinilen tecrübelere göre toplulaştır-
ma  projesinde  ilgililerin  dileklerini  belirtmeleri  için  yapılan  mülakatta,
gerçek  çıkarlar  dile  getirilmemektedir  (9).  Dileklerin  saptanması  yalnız
toplulaştırma plânı çalışmalarının kösteklenmesi yolunda etkili olmakta
ve özel mülkiyet hakkı, kamu düzeni ve otoritesinin en büyük engeli olma
niteliğini .kazanmaktadır (10).

Avrupa ülkelerinde varılan bu sonuç, sosyolojik açıdan kanımızca daha
bireysel  görünen  Türk  halkı  için  de  aynen  geçerlidir.  Bundan  dolayı,
ATTnde  öngörülen  toplulaştırma  plânını  demokratikleştirme  olanağı
TTRK'nda önemli ölçüde kısıtlanmıştır. Kanunun 96. maddesinin b) bendi-
nin 2. fıkrası,  Arazi Toplulaştırma Yönetmeliğinin 5. maddesinin c) ben-
dinin 2. fıkrası  ve Arazi  Toplulaştırma Talimatı  uyarınca ilgili  maliklerle
yapilacak bir  mülakatta, ancak sınırlı  isteklerin saptanacağı  açıklanmak-
tadır. Toplulaştırmada bir işletme sahibinin birden fazla ev, ahır, saman-
lık, ağıl,  ambar, kuyu, arteziyen gibi sabit tesisi varsa bunlardan yalnız
birer  tanesinin  yeniden  tahsis  edileceği  hükme  bağlanmıştır.  Yapılacak
mülakatta işletme sahibi, parsellerinin, belirli bir tesisin bulunduğu yerde
topluca  kendine  tahsisini  isteyebilir.  Yeni  tahsis  esnasında  toprak  ma-
likinden kamulaştırılarak alınacak olan sabit tesislerin bedelleri, sahibince
beyan edilen vergi değerleri .kabul edilir. Kanunun getirdiği bu yenilik as-
lından, işletme sahiplerine birer sabit tesisten fazlasını bırakmadığı ve ge-
nellikle  normalden  düşük  fiatlar  üzerinden  kamulaştırdığı  için  mülkiyet
hakkına ağır bir müdahale niteliğindedir ve pratikte olumsuz sonuç vere*
ceği anlaşılmaktadır.
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Plânlamanın ortak ilkeleri TTRK'nun 96, maddesinde dar sınırlar için-
de hükme bağlanmışlardır.  Maddenin b) bendinin ilk fıkrasına göre yeni
parsel tahsisleri, kabil olduğunda toprak sahibinin mülkiyetindeki ev, ahır,
sambanlık,  ağır,  ambar,  kuyu, arteziyen gibi  sabit  tesislerin  bulunduğu
yerde ve bir tek parça halinde yapılır. Proje alanının topografyası, topra-
ğın fiziksel ve kimyasal özellikleri, su baskını, yol ve sulama ağının duru-
mu gibi teknik zorunluklar nedeniyle yeni arazi, bîrden fazla parça halin-
de de dağıtılabilir.  Arazi  Toplulaştırma Taiimatı'na  göre komşu köylerde
oturanların tarlaları,  işletme merkezine yakınlığın sağlanması  için köyün
sınırında ya da bu sınıra uzak olmayan bir yerde toplu olarak tahsis edil-
meli, bundan başka, toplulaştırma amaçlarına ulaşabilmek gayesiyle proje
idaresinin saptayacağı  asgarî  yüzölçümü (en çok 1 ha) civarirrdaki pâr-
se'den  daha  küçük  olan  taşınmazlar  bir  tek  parça  haline  getirilmelidir.
TTRK/nunil93. mddesine göre de «kamu yararına tahsis: edilmiş orta mal-
larının sınırları Ve yeri, proje gereği değiştirilebilir.»

Parselasyon  plânının  hazırlanmasında  arazi  genişletilmesi  ve  toprak
dağıtımı  için yeni olanaklar sağlanmıştır  ve bunlar TTRK'nun 2. ve 106.
maddelerinde formüle edilmişlerdir.  2.  maddede TTRK'nun amaçlarından
bîrinin «ekonomik bir üretime imkân vermeyecek şekilde parçalanmış ara-
zinin  birleştirilmesi  ev  gerektiğinde  genişletilmesi  suretiyle  toplulaştınl-
ması» olduğu belirtilmektedir. Küçük işletmelerin ne kadar büyütüleceği
ve bu büyük arazilerin hangi sınıra indirileceği ise 106. maddede açıklan-
maktadır. Bu sınırlar, ülkemizin çeşitli  bölgeleri için dört ayrı tablo ha-
linde ve 54. madde içinde verilmiştir. Arazisi ıgenişletilecek ya da kendileri-
ne toprak dağıtılacak çiftçiler için 3.2.5. te yeterli açıklamalar yapılmıştır.
Toprak endeksi E = 50 olan bir çiftçi ailesine bırakılacak sulu arazi mik-
tarı Tablo 1 de 30,0 - 100,0 ha, kuru arazi miktarı ise Tablo 2 de 47,5»
200,0 ha olarak saptanmıştın Madde 7 de özellikleri belirtilen örnek işlet-
meler için Tablo 1 ve 2 de genişlikleri verilen toprakların iki katı alınır
(■m. 28).  Böylece bir  taraftan toprak büyüklüğünün sınırlandırılmasında
arazi dağıtımının toplulaştırma ile sağlanması öngörülürken diğer yandan
ekonomik  olmayan  işletmelerin,  çiftçi  ailelerinin  minimum  geçimini  ger-
çekleştirecek düzeye yükseltilmesi de amaç edinilmiştir.

:     .-3.2.7''Toplulaştırma Plânının'Onanması.- ■ • . - . .

Toplulaştırma plânı tamamlanınca proje ve ekleri ATT'nün 11. rnad
desine göre 15 gün süreyle ilân edilir; durum arazi maliklerine posta ile
bildirilir, sonra da yerleri gösterilirdi. Yer gösterme- işleri --.bitir! I ince proje
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idaresi plânı, ilgili çiftçilerin onayına sunardı. Arazinin yarıdan çoğuna sa-
hip üçte ikilik bir çifte çoğunluk plânı kabul ettyiklerinde diğerleri bu ka-
rara uymak zorundaydı.

ATT'nün düzenlediği bu onay prosedürü umulan sonuçları vermemiş-
tir. 1960 tan 1972 ye kadar 36 659 ha lık bîr alanı kapsayan 57 proje ya-
pılmış., bunlardan ancak 28.348 ha (% 77) lık 46 (% 81) tanesi uygula-
nabilmiş, 8311 ha (% 23) lık bir alanı içeren 11 (% 19) proje ise çiftçi-
ler tarafından onaylanmadığı içinuygulamaalanına sokulamamıştır (11).

Toplulaştırma plânının halk oyuna sunulması Avrupa'da da olumsuz*
sonuçlar .vermiştir. Fransa'da plânın oylanması esnasında kişisel düşman-
lıklar, ailevî ve siyasal gruplar, toprak spekülâsyonu, toplulaştırma konu-
sunun hiç bilinmemesi vb. gibi çok çeşitli  faktörlerin rol oynadığı  ve in-
sanjann çoğunlukla, gerçeğe değil, tam tersine nefret, sempati ya da umut-
larına göre karar verdiği  ileri  sürülmektedir (12). Federal Almanyada da
benzer sonuçlara ulaşılmıştır.  Steinbuch (13),  orijinal  fikirlerin kabulü
için halk oylamasının bir  kıstas değil  ancak bir  alışkanlık olduğunu,
Abb' (14) ise gerçekçi açıklamaları toprak sahiplerince kabul edilmeyecek
olursa,  kendinden emin  ve tecrübeli  bir  toplulaştırma mühendisinin,  dü-
şüncesini halka rağmen uygulaması gerektiğini ve olayların kanıtladıkla-
rına göre, arazi maliklerinin daah sonra proje uzmanına teşekkür edecek-
lerini ileri sürmektedir.

1 ATT'nün, projenin kesinleşmesi için ilgili çiftçilerden onay alınması
konusundaki hükmünün yarattığı aksaklık TTRK ile ortadan kaldırılmış
tır. Kanunun 98. maddesine göre, hazırlanan toplulaştırma plânı reform
bölgelerinde TTRM'nca, reform dışı alanlarda Topraksu Genel Müdürlüğü
tarafından onanır ve sonra da uygulanır. Plânlamada arazisi tamamen ya
da kısme nalınan kimse, kendisine tahsis edilen parseli kabul etmezse, top
rağı; 40. maddeye göre kamulaştırılarak beyan ettiği vergi değeri peşin
Olarak ödenir. -

Maddeden  açıkça  anlaşılıyor  ki,  tamamlanan  toplulaştırma  plânının
çiftçiler tarafından geri  çevrilme olanağı.ortadan kaldırıldığı  gibi,  tahsis
edilen yeri istemeyen maliklerin başında Demokles'in Kılıcı olarak kamu-
laştırma tehdidi; bulunmaktadır. Toplulaştırmada toprakları tamamen ya
da kısmen alınacak kimselere daha fazla seçim hakkı bırakılarak dilek ve
temennilerine yer vermek, ve bunları plânlamada mümkün olduğu kadar
dikkate aldıktan sonra kamulaştırma yoluna gitmek daha uygun olurdu.



. 3 . 3 .    Toplulaştırma Plânının Uygulanması  ..

3.3.1.    Kamusal Tesislerle Parseibrin Aplikasyon ve RöiÖvesi

Arazi  toplulaştırması  işlerinin ekonomik olanak y ürü t ü lebi I me-
ş ine  yarayan  önemli  bir  tedbir,  plânlama  ve  ölçmenin  birbirleriyle  uyuştu-
rulmas ıdır.  Örgüt  olarak  her  iki  iş lem  ayr ı  kuruluş lar  tarafından  yap ı lır,
fakat  birlikte  pek  senkronize  edilemezler.  Toplulaştırma  plânının  uygulan-,
ması;  yollar,  kanallar  ve  yeni  parsellerin  nirengi  ve  poligonlara  dayalı  ap-
likasyonu,  yeniden  ölçülerek  (rölöve)  alan  hesabı  ile  değer  eşitliğinin  sağ-
lanması  ve tapuya tescilinden ibarettir.

ATT,  kesinleş ip  uygulanan  toplulaştırma  plânı  nedeniyle  gerekir  ka-
dastro  ölçülerinin  yapı lması  konusunda  yeterli  hükümler  getirmemişti.-
Tüzüğün  13.  maddesi,  kesinleşen  toplulaştırma  plânının,  araziden  yeniden
ölçü  yapı lmadan,  yeni  mülkiyet  haritası  olarak  kabulünü  öngörüyordu..Ta-
pulama Kanununa aykırı  olan  bu  hüküm uygulanamamış,  üstelik  plânların,
tekniğe  uygun  şekilde  araziye  geçirilmemiş  olmasından  dolayı  farklılıklar
doğmuştur.  Bütün  Türkiye'de  1974  eylülüne  kadar  yapılıp  uygulanan  46
projeden  8  inin  rölöve  ölçüleri  tamamlanarak  tapuları  verilmiş,  diğer  6  sı-
nın  ise  yalnız  alımları  bitir i lmiştir.  Böylece,  toplulaştırma  sonunda  mülki-
yet  sorunlar ın ın çözüldüğü köylerin oran ı  ancak % 30. u bulmaktad ır.

ATT'nün bu eksikliği  TTRK'nda giderilmiş  ve proje uygulanmasından
sonra rölöve ölçülerinin yap ı lmas ı  ve tapuya iş lenmesiyle mülkiyet  sorun-
I arının çözülmesi öngörülmüştür. Kanunun 99. maddesine göre, kesinleşşn
proje araziye uygulandıktan sonra yeni mülkiyet sınırları,  i lgil i  kuruluş la
rın yard ım ı  i le Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ölçülür.
Kanunun sağ lad ığ ı  bu olanak,  yeni mülkiyet  s ın ır lar ın ı  saptamak için  i l
gili kuruluşları, açıkça ve hiç bir tereddüde gerek bırakmaksızın görevlen
dirmiştir. Böylece, toplulaştırma plânının uygulanmasından sonraki tapu
iş lerinin düzenli bir şekilde yapı lması  amaciyle gerekli  hukukî temel atı l
mış bulunmaktadır. Bu işlemleri kolaylaştırmak gayesiyle, toplulaştırmada
reform bölgelerinin personel, alet, gereç vb. gibi tüm ihtiyaçlarının ilgil i
kuruluş larca öncelikle karşı lanması  için TTRK'nun 186. Ve 188. maddeleri
ile olumlu hükümler getirilmişt ir. Reform bölgesi dışında olup ta.Topraksu
Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen bireysel ve genîş çapta toplulaştır
ma işleri (Manisa) için' da aynı olanakların sağ lanarak gecikmelerin önlen
mesi'temenni'edilin  r '•■- '>•" ■' '•'■'■!  •■•■
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Toplulaştırma  bölgesindeki  parsellerin  mülkiyet  sorunlarının  çözüm-
lenmesini kolaylaştırmak gayesini güden 215. 218. maddelere göre çiftçi-
ler, topraklarının sınırlarını, ilgili örgütçe bildirildiği tarihten itibaren iki
yıl içinde uygun ve belirli işaretlerle belirtmek ve bu şaretlerin sürekliliğini
sağlamak zorundadırlar. Sınırların ne gibi oynamaz işaretlerle belirtileceği
ve korunması  ile  ilgililerin bu çalışmalara ait  giderlere katılma şekli,  çı-
karılacak bir yönetmelikte ayrıntıları ile açıklanır. Aksi şekilde davrananlar
500 TL. ndan 2500 TL na kadar ağır para cezası ile cezalandırılır. Kanunda
öngörülen bu zorunluklarınne derece uygulanabileceği belli değildir.  Önce,
bu  işaretlemenin  hangi  amaca  yarayacağı  anlaşılamamaktadır.  Çün  kü
tanınan  iki  yıllık  süre  çok  uzundur.  Eğer  tapulama  ypılması  gayesiyle
işaretleme isteniyorsa o zaman bu işlemin, uçuştan pek az önce ve bütün
sınır noktalan için ele alınması gerekir, aksi halde işaretlemeden bir yarar
sağlanamaz. Eğer işaretleme rölöve ölçüleri esnasında yapılacaksa sınırla-
rın belirtilmesi, rölöve ölçüleri ile birlikte gerçekleştirilmelidir.

' '3.3.2.'   Yeni-Parsellerin Değer Eşitliği ve Tapuya Tescili

Toplulaştırmada değer eşitliğinin sağlanması için bir parselde düzen-
leme ile ne gibi bir kıymet artışının oluştuğunun bilinmesi gerekir. Yol, su
ve  drenaj  ağına  bağlanmakla  bir  taşınmazın  bedelinin  (fiatınm)  önemli
derecede  yükselmesine  rağmen  genel  olarak  değerinde  (endeksinde)  bir
değişiklik görülmez. Değer artışı için arazinin verim ve kullanılış gibi özel-
liklerini önemli ölçüde etkileyen faktörler dikkate alınmalıdır. Bu nedenle
toplulaştırmanın, herhangi bir parselin değerinde sağladığı artışları sayısal
olarak hesaplamak son derece zor bir iştir. Sonuca kısa yoldan ulaşmak
için düzenlenmiş arazilerde endeks sayısının artmadığı düşüncesinden ha-
reket edilir ve taşınmazların değerleri yalnız bir kez saptanır.

TTRK'nun 96. maddesinin c)  bendinden bahsedilen değer eşitliği  ile
taşınmazların her birinin endeks sayılarında bir değişiklik öngörülmemek-
te, ancak trampa esnasında çeşitli sınıflar İçin saptanan endeksler yardımı
ile parsellerin birbirlerine eşdeğerliği sağlanamazsa aradaki farkın para
ile denkleştirilmesi ilkesi getirilmektedir. Burada açık olmayan nokta ise
daha çok ya da daha az değli arazi tahsis edilen kimseler için değer eşit-
liğinde eski  parselin mi yoksa yenisinin mi vergi  karşılığının esas alına-
cağıdır. Eğer ikinci bir kimsenin arazisinin vergi bedeli üzerinden denkleş-
tirme yapılacaksa değer eşitliğinin gerçekleşmesinden söz edilemez.

Plânlamada kamusal tesislerin yer ihtiyacının karşılanması TTRK'nun
97. maddesi ile sağlanmaktadır. Maddede, söz konusu toprakların kesilme-
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si için her parsele ait «toplulaştırmadan doğan kıymet karşılığı  ve toplu-
laştırmanın sağlayacağı yararlar«dan bahsedilmekte ve değer üzerinden
% 5 oranında bir kesinti yapılması öngörülmektedir (15). Buradaki değer
kelimesinin «endeks» anlamına geldiği ve endeks sayılarında bir değişik-
liğin hesaba katılmadığı TTRK'nun 96. maddesinin c) bendinde (yukarıda
açıklandığı gibi) açıkça anlaşılmaktadır. Böylece, 97. maddede belirtilen
% 5 lîk ortaklık payının nasıl hesaplanacağı açıklığa kavuşturulmamıştrr.
Bu amaçla Topraksu Genel Müdürlüğünde çalışmalar yapılmaktadır.

Yeni parsellerin rölövesi ve alan hesapları  yapıldıktan sonra değer
eşitliği  sağlanır  ve tapuya işlenir.  TTRK'nun 99. maddesinde tapu işlem-
lerinden vergi, resim ve harç alınmıyacağı hükme bağlanmakla olumlu bir
yol tutulmuştur. Madde 102 ile de eski bir parsel üzerindeki aynî ve ki-
şisel haklarla hacizlerin yeni parsele geçeceği belirtilmiştir.

3.4.    Toplulaştırmada Diğer Konular

Toplulaştırmada  diğer  konular;  birleştirilmiş  topraklarda  parçalan-
manın önlenmesi ve düzenleme işlerindeki maliyettir.

ATT, toplulaştırmadan sonraki toprak ufalanmasını yasaklamamaktay-
dı. Düzenleme sonrası tarım parsellerinin bölünmesi konusunda henüz bir
şey söylenememektedir. Çünkü Aşağı Gediz Havzasında toplulaştırılmış an-
cakbeş köyün tapuları verilmiş, arazilerin yeniden parçalanmaları için uzun
zaman geçmemiştir.

TTRK'nda, toprak dağıtılan reform bölgelerinde işletmelerin hangi sı-
nırlar  altında bölünemiyeceği  6.,  68.  ve 69.  maddelerde,  toplulaştırılmış
araziler için aynı sorun 101. maddede hükümlere bağlanmıştır.

Reform bölgelerinde işletmelerin bölünmezliği için şart koşulan sınır-
lar, dağıtılan ya da sahibine bırakılan topraklar için ayrı ayrı ve 54. mad-
deye ait  ilk  dört  tabloda belirtilmiştir.  Madde 63'e göre taksim ve ifraz
yasağı, bu tablolarda verilen büyüklüklerden fazla olan araîzler için geçer-
siz, az olanlar için geçerlidir. Ancak, bölünecek topraklar m.  54  te verilen
tablolardaki sınırların altına düşemez. Bu hüküm, dağıtıma tabi olacak
ya da sahibine bırakılacak topraklara ait miras işlemleri için de aynen yü-
rürülüktedîr (m. 68 ve 69); yani, dağıtılmış  araziyi mirasçılar kendi ara-
larında anlaşıp içlerinden birine devretmezlerse TTRM tüm işletmeyi  ka-
mulaştırır  ve öncelik  durumuna göre bir  başkasına tahsis eder.  Sahibine
bırakılan toprakların miras   olarak kalması halinde ise bunlar, mirasçıla-



ra, öncelik sırasına göre ve m. 54 teki tablolarla gösterilen sınırlar çerçe-
vesinde ifraz edilir. Toplulaştırılmış  toprakların ifraz ve taksimi için de
aynı hükümler geçerlidir (m. 101).

Düzenleme işlerindeki maliyet konusunda şunlar söylenebilir:'

Türkiye'de  toplulaştırma esnasındaki  proje,  yol,  sulama,  iyileştirme,
düzlemelgibi  işlerin tüm giderleri  devlet tarafından karşılanır.  Yapımı  ta-
mamlanan kamu tesislerinin bakım ve onarı mm r üstlenecek bir örgüt te
yoktur. Aşağı Gediz Havzasında bu konuda pek bir şey yapılamamakta,
ancak zaman ve maddî olanaklar ölçüsünde arızaların giderilmesi için gay-
ret sarfedilmektedir. Organize olarak yürütülmediğinden kamusal tesislerin
bakım  ve  idame  giderleri  söylenememektedir.  Primer  ve  sekonder  ka-
nalların servisini  İse Devlet  Su İşleri  Genel  Müdürlüğü yapmaktadır.  Bu
konular ATT ve TTRK'nda hiç bir hükümle düzenlenmemiştir.

4.   Sonuçlar

Toplulaştırma mevzuatının gelişmesi ATT ile başlamış ve TTRK île hız-
lanmıştır. Yeni mevzuata göre kırsal düzenleme henüz yapılmadığından ka-
nunun ne gibi  sonuçlar  vereceğini  zaman gösterecektir.  Bu arada,  toplu-
laştırmayı ölçme tekniği yönünden yeni baştan ele almak ihtiyacı kendini
belli etmektedir. Toplulaştırmada örgütler arasındaki sürtüşmeleri bir mi-
nimuma indirgemek için plânlama ve ölçü işlerini birarada yürüyecek ma-
hallî  proje dairelerinin kuruluşu yararlı  olabilir.  İmar plânlarının yapıla-
cağı belediyelerde toplulaştırma ve şehircilik plânlamalarının ilişkileri üze-
rinde durmak ve konuyu düzenlemek amaciyle kanunî olanakları sağlamak
gereği  de gözden uzak tutulmamalıdır. Son olarak, toplulaştırmayı îçine
alan toprak ve tarım reformu konusunda sürekli  bilimsel araştırmalar ya-
pılması ve varılan sonuçların pratiğe uygulanması da gelişmekte olan top-
lulaştırma mevzuatını olumlu yönde etkileyecek nitelikte görülebilir.
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