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YÖNETMELİK
Tarım ve Orman Bakanlığından:
ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI VE TARLA İÇİ GELİŞTİRME
HİZMETLERİ UYGULAMA YÖNETMELİĞİ
BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n amacı, tarımsal araz ler n toplulaştırması ve tarla ç gel şt rme h zmetler ne
l şk n usul ve esasları bel rlemekt r.
Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmel k, araz toplulaştırması ve tarla ç gel şt rme h zmetler le lg l usul ve
esasları kapsar.
Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmel k, 18/12/1953 tar hl ve 6200 sayılı Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünce
Yürütülen H zmetler Hakkında Kanunun Ek-9 uncu maddes , 22/11/1984 tar hl ve 3083 sayılı Sulama Alanlarında
Araz Düzenlenmes ne Da r Tarım Reformu Kanununun 6 ncı maddes ve 3/7/2005 tar hl ve 5403 sayılı Toprak
Koruma ve Araz Kullanımı Kanununun 24 üncü maddes ne st naden hazırlanmıştır.
Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmel kte geçen;
a) A le: Karı, koca ve varsa b rl kte oturan reş t olmayan çocuklardan meydana gelen müessesey ,
b) Araz : Toprak, kl m, topoğrafya, ana materyal, h droloj ve canlıların değ ş k oranda etk s altında bulunan
yeryüzü parçasını,
c) Araz derecelend rmes : Araz toplulaştırma sahasında bulunan gerçek ve tüzel k ş ler le devlete a t
araz lerde yapılacak toprak etütler ve laboratuvar anal zler le bel rlenen toprak özell kler , ver ml l k ve araz n n
konumuna bağlı olarak hesaplanan ve araz n n konum le büyüklüğünün değ ş m ne esas olacak değerler n tesp t ş ve
şlem n ,
ç) Araz derecelend rme kom syonu: Araz derecelend rme şlemler n yapmaya yetk l kom syonu,
d) Araz toplulaştırması: Tarım araz ler n n doğal ve yapay etk lerle bozulmasını ve parçalanmasını önlemek,
parçalanmış araz lerde se doğal özell kler , kullanım bütünlüğü ve mülk yet hakları gözet lerek b rden fazla araz
parçasının b rleşt r l p ekonom k, ekoloj k ve daha şlevsel yen parseller n oluşturulmasını, bu parseller n araz
özell kler ve alanı değerlend r lerek kullanım şek ller n n bel rlenmes n ve araz gel ş m h zmetler n n sağlanmasını,
e) Araz yetenek sınıflaması: Toprak bozulmasına neden olmayacak şek lde araz n n en uygun kullanım şekl n
bel rlemek ç n kullanım ve koruma ver ler n b r araya get rerek temel toprak etütler ne ve kl m koşullarına dayalı
yapılan planlamalara yönel k araz sınıflamasını,
f) Arsa: Yerleş m alanları ç nde veya dışında konut, sanay , t caret, tur zm ve benzer amaçlarla yerleş m ç n
mar planı yapılmış veya bu amaçla kullanılan, planı bulunmayan yoğun yerleş m alanları ç nde kalan araz ler ,
g) Asgar tarımsal araz büyüklüğü: Üret m faal yet ve g rd ler rasyonel ve ekonom k olarak kullanıldığı
takd rde, b r tarımsal araz de elde ed len ver ml l ğ n, söz konusu tarımsal araz n n daha fazla küçülmes hâl nde elde
ed lemeyeceğ Tarım ve Orman Bakanlığınca bel rlenen en küçük tarımsal parsel büyüklüğünü,
ğ) Bakanlık: Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünün bağlı olduğu Bakanlığı,
h) Blok: Yol, kanal, dere g b yapay ve doğal sınırlarla çevr l parseller topluluğunu,
ı) Blok Planı: Apl kasyona müsten t sulama, yol ve drenaj projeler le hâl hazır har taya göre oluşturulmuş
uygulama koord natları olan, toplulaştırma kr terler ne göre ç z lm ş planları,
) Ç ftç : Mal sah b , k racı, yarıcı veya ortakçı olarak devamlı veya en az b r üret m dönem veya yet şt rme
devres tarımsal üret m yapan gerçek ve tüzel k ş ler ,
j) D k l tarım araz s : Mutlak ve özel ürün araz ler dışında kalan ve üzer nde yöre ekoloj s ne uygun çok
yıllık ağaç, ağaççık ve çalı formundak b tk ler n tarımı yapılan, ülkesel, bölgesel veya yerel önem bulunan araz ler ,
k) Ortak tes slere katılım payı (Düzenleme ortalık payı): Araz toplulaştırmasına konu kadastral parseller n
tapu s c l ne tesc l ed lm ş yüzölçümünün, araz özell kler le b rl kte değerlend r lerek bulunan parsel değer
sayılarından yol, kanal, tahl ye kanalı g b proje gereğ ht yaç duyulan ve kamunun ortak kullanacağı yerler ç n en
fazla %10’a kadar yapılan kes nt payını,
l) DSİ: Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünün merkez ve taşra teşk latını,
m) Hal hazır har ta: Araz toplulaştırma alanına l şk n blok planlamasının hazırlanmasında ve derecelend rme
çalışmalarında altlık oluşturacak, araz n n topografyasını, her çeş t detayı, sab t tes sler ve mevcut araz kullanım
durumunu gösterecek şek lde yapılan veya yaptırılan har tayı,
n) İsteğe bağlı araz toplulaştırması: Toplulaştırma etüt sahasındak araz sah pler n n sayıca ve sah p oldukları
araz ler n alansal olarak yüzde ell b r n n mzalı muvafakat alınarak yapılan araz toplulaştırmasını,
o) Kamu yararı kararı: Bakanlıklarca yatırım programına alınmış yatırımlar veya nsan, toplum ve çevre
l şk ler nde dengey bozucu n tel kte olmayan, ekonom k, ekoloj k ve toplumsal kayıplar bakımından toplum aleyh ne
sonuçlar doğurmayan, k ş ler ve toplum yararı b rl kte gözet lerek lg l bakanlık tarafından alınan kararı,
ö) Kanun: 18/12/1953 tar hl ve 6200 sayılı Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünce Yürütülen H zmetler
Hakkındak Kanunu,
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p) Kap tal zasyon oranı: Taşınmazın yıllık ortalama net gel r le gerçek satış değer arasındak oranı,
r) Kuru tarım araz s : Tarımı yapılan b tk ler n büyüme devres nde ht yaç duyduğu suyun, sadece doğal
yağışlarla karşılandığı araz ler ,
s) Mal k: Proje sahasında c ns ve vasfı ne olursa olsun taşınmaza a t tapusu olan gerçek veya tüzel k ş y ,
ş) Marj nal tarım araz s : Mutlak tarım araz ler , özel ürün araz ler ve d k l tarım araz ler dışında kalan,
toprak ve topoğraf k sınırlamalar neden yle üzer nde sadece geleneksel toprak şlemel tarımın yapıldığı araz ler ,
t) Mutlak tarım araz s : B tk sel üret mde; toprağın f z ksel, k myasal ve b yoloj k özell kler n n
komb nasyonu, yöre ortalamasında ürün alınab lmes ç n sınırlayıcı olmayan, topoğraf k sınırlamaları olmayan veya
çok az olan, ülkesel, bölgesel veya yerel önem bulunan, hâl hazır tarımsal üret mde kullanılan veya bu amaçla
kullanıma elver şl olan araz ler ,
u) Mülakat: İşletmeler n yen parselasyon planlaması le lg l terc hler n n tesp t ed lerek mza altına
alınmasını,
ü) Özel araz toplulaştırması: Köy tüzel k ş l ğ , beled yeler, kooperat fler, b rl kler g b tüzel k ş l kler veya
kamu kuruluşlarının, h zmet konuları le lg l yapacakları araz toplulaştırmasını ve tarla ç gel şt rme h zmetler n ,
v) Özel ürün araz s : Mutlak tarım araz ler dışında kalan, toprak ve topoğraf k sınırlamaları neden yle yöreye
adapte olmuş b tk türler n n tamamının tarımının yapılamadığı, ancak özel b tk sel ürünler n yet şt r c l ğ le su
ürünler yet şt r c l ğ n n ve avcılığının yapılab ld ğ , ülkesel, bölgesel veya yerel önem bulunan araz ler ,
y) Parsel endeks : Toprak etütler sonucu elde ed len toprak endeks n n yüzde altmışı alınarak buna konum ve
d ğer özell kler n n puanlarının eklenmes yle bulunan değer ,
z) Parsel değer sayısı: Araz derecelend rmes sonucu bulunan her b r alana karşılık gelen parsel endeks
değer n n, o parsel n alanı le çarpımı sonucu elde ed len sayısal değer ,
aa) Proje alanı: Araz toplulaştırması ve tarla ç gel şt rme h zmetler n n yapılacağı yerleş m b r mler n n
kadastral sınırları ç nde kalan alanı,
bb) Proje b r m : Araz toplulaştırması ve tarla ç gel şt rme h zmetler projes n n hazırlanması, uygulanması
ve kontrolü amacı le DSİ veya proje dares bünyes nde b r s başkan, b r har ta mühend s ve konusunda uzman en az
b r terc hen toprak veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü mezunu k z raat mühend s olmak üzere ve/veya
gerekt ğ nde projen n özell ğ ne göre d ğer meslek gruplarından da üye dah l ed lerek oluşturulan ek b ,
cc) Proje dares : DSİ’n n zn ne tab olarak h zmet konuları le lg l araz toplulaştırma ve tarla ç gel şt rme
h zmetler n yürütmeye yetk l DSİ dışındak kurum ve kuruluşları,
çç) Sab t tes s: Ev, ahır, samanlık, ambar, kuyu g b yapılar le d k l ve kapama meyve bahçes n tel ğ ndek
tarım araz ler n ,
dd) Sulu tarım araz s : Tarımı yapılan b tk ler n büyüme devres nde ht yaç duyduğu suyun, kaynağından
alınarak yeterl m ktarda, zamanında ve kontrollü b r şek lde karşılandığı araz ler ,
ee) Tahs sl araz : Bu Yönetmel k kapsamında değerlend r lmek üzere, Haz nen n özel mülk yet nde veya
Devlet n hüküm ve tasarrufu altında bulunan taşınmazlardan, vasfı ve hâl hazır kullanım şekl ne bakılmaksızın
toplulaştırma kapsamında değerlend r leb lecek yerlerden Mal ye Bakanlığı tarafından Bakanlığa tahs s ed len yerler ,
ff) Tarım araz ler sınıfı: Doğal özell kler ve yapılan tarım şekl ne göre n tel kler Tarım ve Orman
Bakanlığınca bel rlenen mutlak tarım araz ler , özel ürün araz ler , d k l tarım araz ler , marj nal tarım araz ler n ,
gg) Tarım araz s : Toprak, topoğrafya ve kl msel özell kler tarımsal üret m ç n uygun olup, hâl hazırda
tarımsal üret m yapılan veya yapılmaya uygun olan veya mar, hya, ıslah ed lerek tarımsal üret m yapılmaya uygun
hale dönüştürüleb len araz ler ,
ğğ) Tarımsal araz değer : Tarım araz ler nden elde ed lecek yıllık ortalama net gel r n kap tal zasyon fa z oranı
le bölümü le hesaplanan m² c ns nden araz değer n ,
hh) Tarımsal İşletme: Yasal durumu ne olursa olsun, sah p olduğu, ortakçılık, yarıcılık ya da k ralama şekl nde
şled ğ araz n n büyüklüğüne bakılmaksızın kend adına b tk sel üret m yapan ya da küçükbaş veya büyükbaş hayvan
besleyen yahut hem b tk sel üret m hem hayvancılık yapan tek yönet m altındak ekonom k b r m ,
ıı) Tarla ç gel şt rme h zmetler : Sulama, drenaj, toprak koruma, toprak ıslahı, tesv ye, anların kaldırılması le
ağaç, çalı tem zleme, taş toplama, tarla ç yolları, dere ıslahı ve sanat yapıları g b araz gel şt rme h zmetler n ,
) Toprak: M neral ve organ k maddeler n parçalanarak ayrışması sonucu oluşan, yeryüzünü nce b r tabaka
hal nde kaplayan, canlı ve doğal kaynağı,
jj) Toprak etüdü: Toprağın f z ksel ve k myasal özell kler , toprağın bünyes , yapısı, ıslah yeters zl kler , drenaj
durumu hususlarının anal zlerle ve araz gözlemler le tesp t ed lmes ş ve şlem n ,
kk) Uygulayıcı Kuruluş: Devlet Su İşler Genel Müdürlüğünü,
ll) Yeş l bant: Tarla ç ve bağlantı yollarına paralel olarak yeterl gen şl kte ağaçlandırılmak üzere planlanan
alanları,
mm) Yeter gel rl tarımsal araz büyüklüğü: Bölge farklılıkları göz önünde bulundurularak l ve lçeler n 5403
sayılı Toprak Koruma ve Araz Kullanımı Kanununa ekl (1) sayılı l stede bel rlenen yeter gel rl tarımsal araz
büyüklükler n ,
nn) Zorunlu Araz Toplulaştırması: Kamu yararı gözet lerek proje sahasındak araz mal kler n n muvafakat
aranmaksızın yapılan araz toplulaştırmasını,
fade eder.
İKİNCİ BÖLÜM
Araz Toplulaştırması
Araz etütler ve toplulaştırma alanlarının bel rlenmes
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MADDE 5 – (1) Araz toplulaştırma projes n n uygulanacağı alanın sınırları ve bu sınırlar çer s nde kalan
alan; yapılacak ön etüt çalışmaları le araz toplulaştırma proje sahası olarak bel rlen r. Araz toplulaştırma proje sahası
olarak bel rlenen alan; yer , ulaşım durumu, mülk yet ve kadastro durumu, topoğrafya ve toprak durumu, araz
kullanım durumu, sulama, drenaj ve d ğer tarla ç gel şt rme h zmetler gereks n m yönünden ncelenerek proje
kapsamında yer alacak şler ve gerekçeler le b rl kte ön etüt raporunda bel rt l r.
(2) Araz toplulaştırması ve tarla ç gel şt rme h zmetler n n yürütülmes nde DSİ uygulayıcı kuruluş olarak
yetk l d r. DSİ, sadece kend yürüttüğü araz toplulaştırma çalışmaları kapsamında yapılan ş ve şlemlerden hukuk
olarak sorumludur. DSİ dışındak kurum ve kuruluşlar DSİ’n n zn ne tab olarak proje dares sıfatıyla araz
toplulaştırma ve tarla ç gel şt rme h zmetler n yürütmeye yetk l d r.
(3) Uygulayıcı kuruluş olarak DSİ tarafından, alınan Cumhurbaşkanı Kararı le DSİ veya proje dares
tarafından steğe bağlı ya da mal kler n muvafakat aranmaksızın zorunlu araz toplulaştırma ve tarla ç gel şt rme
h zmetler yapılab l r veya yaptırılab l r.
(4) Araz toplulaştırması projeler nde steğe bağlı araz toplulaştırma projeler ne öncel k tanınır.
(5) Proje b r m nce, proje alanı ç nde bulunan araz mal kler le yerel yönet m tems lc ler n n katıldıkları
proje b lg lend rme toplantısı yapılır.
(6) İsteğe bağlı toplulaştırma, proje alanı çer s nde toplulaştırılması stenen araz ler n yarısından çoğuna mal k
bulunan ve sayıca mal kler n yarısından fazlasını teşk l eden araz sah pler n n veya yasal vek ller n n yazılı
muvafakat le yapılır. Muvafakat alınma şlem , DSİ veya proje dares nce Cumhurbaşkanı Kararı önces nde
yapılır/yaptırılır ve gerekçeye eklen r.
(7) Cumhurbaşkanı Kararı, araz toplulaştırması ve d ğer şlemler yönünden kamu yararı kararı sayılır.
(8) Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteak p b r ay çer s nde mahall n en büyük
mülk dare am r ne duyurulmak üzere b ld r l r. Bu karar DSİ veya özel araz toplulaştırmasını gerçekleşt ren proje
dares n n nternet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma yer nde otuz gün süre le lan ett r l r.
(9) Cumhurbaşkanı Kararının Resmî Gazete’de yayımlanmasından sonra yapılacak olan sab t tes sler, araz
toplulaştırmasında d kkate alınmaz ve ht laf hal nde bunlar tazm nata konu olamaz. Proje sahasında ortofoto
görüntüsü yardımıyla sab t tes sler bel rlen r ve tesp tler belge sayılır. Sab t tes s bulunan parseller n l stes ve ortofoto
har tası mahall nde lan ed lerek parsel mal kler n n b lg lenmes sağlanır.
(10) Proje sahası olarak lan ed len alanlar lg l kurum ve kuruluşlara b ld r l r. Yatırımcı kurum ve
kuruluşlardan b lg lend rme le b rl kte söz konusu alana l şk n projeler n n bulunup bulunmadığına da r b lg ve
belgeler talep ed l r.
(11) Araz toplulaştırması muhtevasında lanen yapılan duyurular tebl gat yer ne geçer, ayrıca tebl gat
yapılmaz.
(12) Araz toplulaştırması sonuçlarına karşı; tesc l tar h nden t baren 10 yıl çer s nde dava açılab l r.
(13) Araz toplulaştırması uygulanacak araz üzer nde, DSİ veya proje dares tarafından yapılacak f l
uygulamalar, hak sah pler n n zn ne tab değ ld r. Araz toplulaştırması yürütülen alanlarda tarımsal faal yetler
kısıtlamaya DSİ veya proje dares yetk l d r.
(14) Araz toplulaştırma projes , bel rlenen yerleş m b r mler n n kadastral sınırları çer s nde kalan araz lerde
uygulanır. Ancak sulama ve rehab l tasyon projeler nde proje sahasında kalan alanı kadastral alanına göre çok küçük
olan yerleş m alanlarında sulama veya rehab l tasyon alanı proje alanı olarak kabul ed l r. Toplulaştırma projes
uygulama alanına, b r veya b rden çok yerleş m b r m ne a t araz ler de g reb l r.
(15) İlan ed len toplulaştırma proje alanı, kullanım şek ller ve araz özell kler d kkate alınarak kend
çer s nde toplulaştırma yapılması ç n b rden fazla alt proje alanına ayrılab l r.
(16) İht yaç duyulması hal nde proje kapsamında yapılacak çalışmalara temel oluşturmak üzere araz
topoğrafyası, sab t tes sler ve benzer ayrıntıları gösteren proje sahası hâl hazır har tası yapılır veya yaptırılır.
(17) Uygulama esnasında araz toplulaştırması kr terler ne ve tekn ğ ne uygun olmadığı tesp t ed len alanlar,
araz toplulaştırmasını yürüten DSİ veya proje dares tarafından onaylanan gerekçel rapor le kısmen veya tamamen
toplulaştırma dışı bırakılab l r.
Özel araz toplulaştırması
MADDE 6 – (1) Köy tüzel k ş l kler , beled yeler, kooperat fler, b rl kler g b tüzel k ş l kler veya kamu
kuruluşlarının, h zmet konuları le lg l araz toplulaştırması ve/veya tarla ç gel şt rme h zmet yapmak stemeler
durumunda; araz etütler ve toplulaştırma alanının bel rlenmes yle lg l gerekçe raporları le proje dares sıfatıyla
DSİ’ye başvurarak toplulaştırma stekler n b ld r rler.
(2) Gerekçe raporunun yeterl görülmes durumunda; steğe bağlı yapılacak araz toplulaştırması projeler ç n
proje alanı çer s nde toplulaştırılması stenen araz ler n yarısından çoğuna mal k bulunan ve sayıca mal kler n
yarısından fazlasını teşk l eden araz sah pler n n veya yasal vek ller n n yazılı muvafakat alınır. Muvafakat alınma
şlem , proje dares nce Cumhurbaşkanı Kararı önces nde yapılır/yaptırılır ve gerekçeye eklen r.
(3) DSİ’n n bağlı olduğu Bakanlığın tekl f le Cumhurbaşkanlığı Kararı alınır. Cumhurbaşkanlığı Kararının
Resmî Gazete’de yayımlanmasını müteak p proje dares araz toplulaştırması projes n yürütür.
(4) Araz toplulaştırması yapmak steyen kuruluş; b r toprak ve/veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü
mezunu z raat mühend s ve b r har ta mühend s le gerekl görülmes hal nde d ğer meslek gruplarından gerekl
tekn k personel bünyes nde bulundurmak veya proje süres nce tâb oldukları mevzuat hükümler ne uygun olarak
personel çalıştırmak zorundadır.
(5) Araz toplulaştırması yapan kurum veya kuruluşlar kamu yatırımları ç n ht yaç duyulan araz m ktarını
araz toplulaştırması yoluyla karşılayab l r.
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(6) Araz toplulaştırması yapacak darelerce ht yaç duyulacak yatırımlar ç n ortak tes slere katılım payı le
karşılanamayan araz ler, varsa haz ne araz ler nden, haz ne araz ler n n yeterl olmadığı veya bulunmadığı yerlerde se
lg l darelerce bel rlenecek usûl ve esaslar dah l nde f z kî tes sler n yapılacağı alana bağlı kalınmaksızın gerçek ve
tüzel k ş lerden anlaşma yoluyla karşılanab l r. Bu araz ler, f z kî tes sler n yapılacağı yere taşınır.
(7) Aynı alanda b rden fazla kurum veya kuruluş tarafından toplulaştırma ve/veya tarla ç gel şt rme h zmet
yapmak taleb nde bulunulması hal nde araz toplulaştırması ve/veya tarla ç gel şt rme h zmet n yapacak kuruluşu
bel rlemeye DSİ yetk l d r.
(8) Araz toplulaştırma çalışmaları muhtevasında yapılan bütün ş ve şlemler n onayı, tesc l ve bu
şlemlerden doğacak hukuk sorumluluk araz toplulaştırmasını yürüten proje dares ne a tt r.
(9) Toplulaştırma kapsamında yapılan parselasyon planları uygulamayı yapan kurum tarafından onaylandıktan
sonra kes nleş r.
(10) Başvuruda bulunan proje dares tarafından projen n tamamlanmasından sonra projeye l şk n tüm b lg ve
belgeler, sayısal ortamda DSİ’ye gönder l r.
(11) DSİ tarafından yapılan toplulaştırma projeler nde uygulanan usul ve esaslar, özel toplulaştırma
projeler nde de uygulanır. Uygulamada bütünlük sağlanması açısından proje dareler , araz toplulaştırma ve tarla ç
gel şt rme h zmetler konusunda DSİ tarafından yayımlanan veya yayımlanacak olan tüm yönetmel k, tüzük, tal mat,
rehber vb. dokümanlara uymakla yükümlüdür.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Araz Toplulaştırma Uygulaması
Kadastro şlemler
MADDE 7 – (1) Araz toplulaştırması, kadastrosu yapılmış olan yerlerde uygulanır. Bel rlenen toplulaştırma
alanı çer s nde kadastro paftalarının yen lenmes gerek yorsa, bu yerler n kadastro veya yen leme şlemler Tapu ve
Kadastro Genel Müdürlüğünce öncel kle yapılır veya yaptırılır.
(2) Araz toplulaştırma projeler n n uygulanması esnasında, elb rl ğ mülk yet olarak tesc ll parseller n, paylı
mülk yete dönüştürülmes şlemler uygulayıcı kuruluş tarafından re’sen gerçekleşt r l r. Kes nleşen l steler n tapu
müdürlüğü tarafından doğrudan paylı mülk yet olarak tesc l sağlanır. Bu yetk kapsamındak şlemler her türlü g der,
verg , res m ve harçtan müstesnadır.
(3) Araz toplulaştırma ve tarla ç gel şt rme h zmetler projeler n n uygulanması esnasında, tapuya kayıtlı
olup tesc le esas belges ne aykırılığı tesp t ed len h sse hataları le 3/7/2005 tar hl ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve
Araz Kullanımı Kanununun 8 nc maddes hükümler ne tab olmayan şt rak hal nde mülk yet olarak tesc ll
parseller n paylı mülk yete dönüştürülmes şlemler , DSİ veya proje dares tarafından re’sen düzelt l r. Kes nleşen
l steler n tapu müdürlüğü tarafından doğrudan paylı mülk yet olarak tesc l sağlanır. Bu yetk kapsamındak şlemler
her türlü g der, verg , res m ve harçtan müstesnadır. Bu madde kapsamında get r len st snalar mükellefler n veraset ve
nt kal verg s ne l şk n yükümlülükler n ortadan kaldırmaz.
(4) Toplulaştırma proje alanı çer s nde kalan taşınmazlara a t kadastral altlıklarda; ölçü, ters mat,
sınırlandırma ve hesaplamadan doğan yüzölçümü hataları araz toplulaştırma uygulamasından önce, Kadastro
Müdürlüğü tarafından mevzuat hükümler uyarınca düzelt l r.
Tapu s c l ne bel rtme konulması
MADDE 8 – (1) Toplulaştırma sahası lân ed len yerlerde DSİ veya proje dares nce b ld r len parseller n tapu
kütüğü sayfalarının beyanlar hanes ne toplulaştırma alanına g rd ğ ne da r “6200 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddes
gereğ nce araz toplulaştırması kapsamına alınmıştır.” bel rtmes n n konulması, araz toplulaştırmasını yürüten dare
tarafından lg l tapu müdürlükler nden talep ed l r. Bu bel rtme tar h nden t baren toplulaştırma şlem tamamlanıp
tapuya tesc l sonuçlandırılıncaya kadar toplulaştırma alanındak taşınmazlar üzer ndek tesc ls z kt sap haller har ç
mal k ya da hak sah pler n n taleb ne bağlı her türlü dev r, teml k, potek ve satış vaad , fraz ve taks m, ayn ve şahs
haklar le bel rtme şlemler DSİ veya proje dares n n zn ne bağlıdır.
(2) Herhang b r nedenle dava konusu ed lm ş olup yargılama sürec devam eden, toplulaştırma alanındak
taşınmazlara l şk n toplulaştırma kararı alındığı ve tapu s c l ne bel rtme yapıldığı hususları DSİ veya proje dares nce
lg l mahkemelere b ld r l r. Mahkeme kararı le yapılan her türlü dev r, teml k ve fraz şlemler n n sonucu lg l tapu
müdürlükler nce DSİ veya proje dares ne b ld r l r.
(3) Toplulaştırma bel rtmes nden sonra araz y satın alan mal k, öncek mal k n taahhütler n aynen kabul
etm ş sayılır.
(4) Esk parseller üzer ndek “6200 sayılı Kanunun Ek 9 uncu maddes gereğ nce araz toplulaştırması
kapsamına alınmıştır.” bel rtmes , yen parselasyon planlarının tesc l le b rl kte sona erer, yen oluşacak parsellere bu
bel rtme taşınmaz.
Araz toplulaştırması alanlarında alınacak önlemler
MADDE 9 – (1) Toplulaştırma yapılacak alanda, uygulamayı gec kt rmemek ç n üç yılı geçmemek üzere,
yapılacak b tk sel üret m n tür ve çeş d , kapsayacağı alan ç ftç ler n de katılımıyla DSİ veya proje dares nce
kararlaştırılır. Alınan bu karar, gerekçeler le b rl kte yerel mkânlarla duyurulur. Bu karara uyulmaması uygulamayı
gec kt rmez.
(2) Erozyon tehl kes bulunan alanlarda b tk örtüsünün korunması ve gel şt r lmes ç n doğal dengey
bozmamak kaydıyla DSİ veya proje dares tarafından yeş l bant alanları planlamak da dâh l olmak üzere gerekl
tedb rler alınab l r.
(3) Araz toplulaştırma projes n n uygulama çalışmalarına başlanacağı, yerel ek m mevs m nden en az otuz
gün önce yerel mkânlarla duyurulur.
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(4) Ortak kullanım alanları olarak planlanan alanlarda toplulaştırma çalışmaları süres nce tarımsal faal yette
bulunmak araz toplulaştırmasını yapan lg l kuruluşun zn ne tab d r.
(5) Araz toplulaştırması yapılan veya yaptırılan sahalardak kanal, yol ve benzer ortak tes slere katılım payı
alanları le kısıtlama get r len alanlar olarak planlanan yerlerdek taşınmazların mütemm m cüzler n n karşılığı le
taşınmaz sah pler ne yen parseller tesl m ed lene kadar doğab lecek gel r kayıpları uygulayıcı kuruluş tarafından
karşılanır.
(6) Uygulama sahasındak ç ftç ler n lk yıldak ürün kayıpları ç n zarar, z yan bedeller le daha sonrak
yıllardak kısıtlamalardan dolayı oluşan ürün kayıp bedeller toplulaştırmayı yürüten dare tarafından karşılanır.
Ancak, yüklen c f rmanın hatalı uygulamaları ve gec kmeler nden kaynaklanan zarar-z yan ve ürün kayıp bedel
ödemeler yüklen c f rma tarafından karşılanır.
(7) Araz mülk yet n n ht laflı olması veya mal k n n gel r kaybına l şk n takd r ed len bedel kabul etmemes
durumunda, DSİ veya proje dares tarafından yetk l Sulh Hukuk Mahkemes ne başvurularak bedel n tesp t sten r.
Mahkemece bel rlenen bedel, üçer aylık vadel hesaba yatırılarak taşınmaz üzer nde mal k n zn ne tab olmaksızın
toplulaştırmaya l şk n şlemlere devam olunur.
(8) Mahkeme tarafından bel rlenen bedel n DSİ veya proje dares tarafından yüksek bulunması hal nde,
gerçek zararın tesp t ve fazla tesp t ed len bedele t raz ed leb l r. Dava açıldığında darece takd r ed len bedel n
üzer ndek tutarın dava kes nleş nceye kadar ödenmemes hususunda, lg l mahkemeden tedb r kararı alınab l r.
Araz derecelend rme kom syonu
MADDE 10 – (1) Araz derecelend rme şlemler araz derecelend rme kom syonunca yapılır.
(2) Araz derecelend rme kom syonu;
a) DSİ veya proje dares nce bel rlenecek başkan dâh l b r toprak ve/veya tarımsal yapılar ve sulama bölümü
mezunu z raat mühend s olmak üzere proje b r m nden dört asıl b r yedek üye,
b) Köylerde köy muhtarı veya bel rleyeceğ b r asıl b r yedek üye, beled yelerde, beled ye başkanının
bel rleyeceğ konusunda uzman b r asıl b r yedek üye, l özel dareler nde val n n, büyükşeh r beled yeler nde
büyükşeh r beled ye başkanının bel rleyeceğ konusunda uzman b r asıl b r yedek üye,
c) Proje alanında araz s bulunan mal kler n kend aralarından seçecekler k asıl b r yedek üye olmak üzere
yed asıl üç yedek üyeden oluşur.
(3) Proje b r m başkanı aynı zamanda araz derecelend rme kom syonu başkanıdır. Kom syon üyeler
kend ler ne, eşler ne veya b r nc ve k nc derece kan ve kayın hısımlarına a t araz ler n derecelend r lmes ne yapılan
t razın ncelenmes nde görev alamaz. Asıl üyen n katılamadığı toplantılara yedek üye katılır. Herhang b r nedenle
kom syondak görev nden ayrılan üyen n yer ne aynı usule göre yen üye bel rlen r.
(4) Araz derecelend rme kom syonu çoğunluk sağlanarak toplanır ve kararlar oy çokluğu le alınır.
(5) Üzer nde rt fak hakkı bulunan parseller, proje kapsamında oluşturulan derecelend rme kom syonu
tarafından parseller n etk lenen alanları d kkate alınarak konum endeks puanı çer s nde değerlend r l r.
(6) İlg l yerleş m b r m tarafından araz derecelend rme kom syonuna üye b ld r lmemes hal nde, yerleş m
b r m n n bağlı olduğu mahall n en büyük mülk dare am r tarafından re’sen üye atanır.
Araz derecelend rmes
MADDE 11 – (1) Araz toplulaştırması ç n ht yaç duyulan toprak etüt ve anal zler , araz toplulaştırmasını
yürüten DSİ veya proje dares tarafından yapılır veya yaptırılır.
(2) Araz derecelend rmes , araz derecelend rme kom syonu tarafından toplulaştırma alanında bulunan gerçek
ve tüzel k ş ler le devlete a t araz ler n yer ne aynı değerde yen araz ver leb lmes amacıyla proje b r m nce yapılır
veya yaptırılır.
(3) Araz derecelend rmes nde; toprağın kalıcı ve değ şken özell kler n bel rleyen toprak etütler , araz n n
yerleş m yerler ne veya şletme merkezler ne uzaklığı le araz n n d ğer özell kler göz önüne alınarak konum le
büyüklüğünün değ ş m ne esas olacak derecelend rme katsayıları bel rlen r. Bel rlenen katsayılar, kadastral parseller n
düzenlemeye g ren alanları le çarpılarak lg l parsellere a t parsel değer sayıları elde ed l r. Hesaplanan bu değerler
parselasyon planlaması esnasında oluşacak yen parseller n bulunacağı yer n endeksler ne bölünerek yen parsel
alanları bel rlen r.
(4) Derecelend rmede, araz üzer ndek sab t tes sler d kkate alınmaz.
(5) Toplulaştırma sahasında, dere yatağı, kanal, yol ve ark yerler g b ıslah ed lerek parselasyon planına dâh l
ed lmes düşünülen alanlar le lg l derecelend rme şlemler , o yer çevreleyen toprak sınıfları göz önünde
bulundurularak yapılır.
(6) Mal kler b lg lend rmede kolaylık sağlamak amacıyla araz derecelend rme har taları proje b r m nce
uygun görülen ölçekte hazırlanır veya hazırlattırılır.
(7) Toprak etüt har taları, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan Toprak ve Araz Sınıflaması
Standartları Tekn k Tal matı esas alınarak Stor e Endeks yöntem ne göre hazırlanır.
(8) Parsel endeks hesaplanırken toprak endeks puanı % 60, konum ve d ğer özell klere l şk n puan % 40
oranında uygulanır. B rb r ne yakın parsel endeks puanlarını çeren araz grupları derecelend rme kom syonunca
b rleşt r leb l r.
(9) Araz derecelend rme kom syonu tarafından denkl k dönüşüm katsayıları tesp t ed l r, araz derecelend rme
har tası üret l r ve kom syon üyeler nce onaylanır.
Araz derecelend r lmes n n lanı
MADDE 12 – (1) Araz derecelend rme kom syonu tarafından tesp t ed len denkl k dönüşüm katsayılarını ve
parseller n b r m değer c ns nden karşılıklarını göster r mülk yet l stes ve araz derecelend rme har tası, mahall nde;
muhtarlık b nası, köy konağı, köy cam s ve yerleş m b r m n n bağlı olduğu mal müdürlükler le beled yeler n lan
https://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2019/02/20190207-5.htm

5/9

24.02.2020

https://www.resm gazete.gov.tr/esk ler/2019/02/20190207-5.htm

tahtalarında ve uygun olması durumunda nternet ortamında otuz gün süre le askıya çıkarılarak lan olunur. Ayrıca
d ğer yerel mkânlarla duyurulur. Askı şlemler ç n tutanak düzenlen r.
(2) Araz mal kler ve d ğer lg l ler, araz derecelend rmes le lg l t razlarını, lan süres n n b t m nden
t baren on beş gün ç nde yazılı olarak araz derecelend rme kom syonuna yapab l rler. Araz derecelend rme
kom syonu, yapılan t razları en geç on beş gün ç nde karara bağlayarak lg l lere yazılı olarak b ld r r ve yen den otuz
gün süre le askıya çıkararak lan eder. Araz mal kler ve d ğer lg l ler lan süres n n b t m nden t baren on beş gün
ç nde, DSİ veya proje dares ne yazılı olarak t raz edeb l rler. DSİ veya proje dares bu t razları kayıt altına alarak
otuz gün ç nde karara bağlar. DSİ veya proje dares n n kararı kes n olup lg l lere yazılı olarak b ld r l r.
(3) Süres ç nde t raz ed lmeyen araz derecelend rmeler kes nleş r.
Blok planlarının oluşturulması
MADDE 13 – (1) Derecelend rme har tasının onaylanmasını müteak p araz n n topoğrafyası, toprak bünyes ,
mevcut ek m yönü, sulama s stem n n özell kler , sab t tes sler, yerleş m alanları, yollar ve parsel büyüklükler le
yapılması planlanan yollar, sulama ve drenaj projeler d kkate alınarak blok planları ve raporları hazırlanır. Hazırlanan
blok planları ve raporlar, DSİ/proje dares tarafından onaylanır.
(2) Blok Planlamasına başlanılmadan önce d ğer kamu kurum ve kuruluşlarının proje sahasındak mevcut ve
planladıkları onaylı projeler sayısal ortamda tem n ed l r. Beled ye mar sınırı le gayr meskûn mücav r alan sınırları
da tem n ed l r.
(3) B r nc derece s t alanları, ormanlar, mar alanları ve farklı kullanım amacı taşıyan tarım dışı alanlar araz
toplulaştırmasına konu olamayacağından blok planında proje dışı bırakılır.
(4) Yen blokların oluşturulmasında, yerleş m b r mler arasındak mevcut veya yen düzenlenecek kadastral
sınır, mevcut yol, kanal, tes s ve d ğer kamu kurum ve kuruluşlarının projeler le topoğraf k yapı d kkate alınır.
Oluşturulan blok planları, DSİ veya proje dares tarafından onaylandıktan sonra parselasyon planlaması çalışmalarına
başlanır.
Mülakatların yapılması
MADDE 14 – (1) Toplulaştırma sahasında araz s bulunan araz mal kler le şletme bazında yen parselasyon
planına yönel k terc hler n n alınacağı mülakatlar yapılır. Mülakatların yapılacağı gün ve yer mahall nde alışılmış
usullerle önceden duyurulur. Mülakatlar esnasında onaylı blok planı, derecelend rme har tası ve mülk yet l steler
kullanılarak mal kler b lg lend r l r. Yapılan mülakatlar net ces nde düzenlenen formlar araz mal kler , lg l köy veya
mahalle muhtarı, proje mühend s ve kontrol mühend sler tarafından mza altına alınır. Noter onaylı vekâlet olması
durumunda, d ğer araz mal kler adına da mülakat yapılab l r.
Ortak kullanım ve kamu tes sler
MADDE 15 – (1) Ortak tes slere katılım payı parselasyon planlamasından önce bel rlen r. Proje alanındak
araz ler n parsel değer sayılarından yol, kanal, tahl ye kanalı g b proje gereğ ht yaç duyulan ve kamunun ortak
kullanacağı yerler ç n en fazla %10’a kadar ortak tes slere katılım payı kes nt s yapılır. Bu yolla karşılanamayan
araz , haz ne araz ler nden veya Devlet n hüküm ve tasarrufu altında bulunan araz lerden, bunların yeterl olmadığı
durumlarda gerçek ve tüzel k ş lerden anlaşma veya kamulaştırma yoluyla karşılanab l r. Ortak tes slere katılım payı
ç n herhang b r bedel ödenmeyecek olup bu alanlar tesc le tab değ ld r. Ancak proje alanına h tap eden tes slerden
d rek yer , trafo yer , d nlend rme ve depolama havuzları g b daha sonradan ruhsata tab yasal şlemler gerekt ren
yerler Haz ne adına tesc l ed l r. Ortak tes slere katılım payları üzer ndek bütünley c parçalar ç n proje dareler nce
kamulaştırma yapılab l r.
(2) Proje sahasında kamulaştırma yolu le ed n len kamu dareler ne a t taşınmazlardan lg l daren n
muvafakat alınmadan kes nt ve yer değ ş kl ğ yapılamaz. Ortak tes slere katılım payı yerleş m b r m bazında
hesaplanmakla b rl kte, farklı mahallelerden oluşan köyler n, köy ve mezra anlaşmazlığının olduğu yerleş m
b r mler n n, resm olarak bölünmüş, ancak kadastrosu ayrılmamış yerleş m b r mler n n ve projen n uygulanmasında
sorun teşk l edeb lecek durumların olduğu zorunlu haller le sulama projes sahası ve kuru tarım araz ler ç n ayrı ayrı
kes nt payı uygulanab l r.
(3) Çayır ve meralar le kamu ortak malı kütüğüne kayıtlı d ğer taşınmazlar, ortak katılım payı kes nt s
yapılarak, toplulaştırmaya dâh l ed l p mümkün olduğunca sulama, tahl ye ve yol s stem nden faydalandırılır.
(4) Ortak kullanım tes sler dışında kamuya a t karayolları, dem ryolları, havaalanları, elektr k let m tes sler ,
barajlar, göletler, drenaj, der vasyon ve let m kanalları le buna benzer kamu yatırımları ç n gerekl olan alan, Haz ne
araz ler nden, Haz ne araz ler n n yeterl olmadığı veya bulunmadığı yerlerde se lg l darelerce bel rlenecek usul ve
esaslar dâh l nde f z k tes sler n yapılacağı alana bağlı kalınmaksızın gerçek ve tüzel k ş ler nden anlaşma yoluyla
karşılanab l r.
(5) Uygulama sırasında tesc l har c nden gelen fazla m ktar araz , Haz ne adına re’sen tesc l ed l r. Tesc l
şlemler n haz ne adına DSİ veya proje dares yaptırır.
(6) Toplulaştırma yapılacak alanda mevcut sulama şebekes güzergâhı göz önüne alınarak sulama şebekes n n
entegre olacağı b r toplulaştırma projes yapılır.
(7) Daha önceden araz toplulaştırması yapılmış alanlarda k nc kez araz toplulaştırması yapılması
durumunda, ortak tes slere katılım payı kes nt oranı toplam %10’u geçemez.
(8) Araz toplulaştırması tamamlanmış ve tesc l yapılmış olan alanlarda mahkeme kararları ve dareden
kaynaklı madd hatalar g b zorunlu hallerde yapılacak değ ş kl klere yönel k uygulamalar ç n yen b r
Cumhurbaşkanı Kararı aranmaz.
Parseller n yen den düzenlenmes
MADDE 16 – (1) Proje dares tarafından proje alanının yen den düzenlenmes aşağıda bel rt len hususlara
uygun olarak yapılır veya yaptırılır.
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a) Mal kler n stekler de d kkate alınarak parsel değer sayılarından azam yüzde on ortak tes slere katılım payı
düşüldükten sonra kalan m ktarın toplamına eş t değerdek alan, mümkünse tek parsel olarak terc h sırasına göre
ver lmeye çalışılır.
b) Uygulamaya tab parseller üzer nde zem ne bağlı hakların varlığı hal nde söz konusu parseller, hak
lehtarlarının görüşü doğrultusunda parselasyon şlem ne tab tutulur.
c) Sab t tes sler le çevre ve doğaya görünüm güzell ğ veren araz , yapı ve tes sler mümkün olduğunca esk
mal kler ne ver lecek şek lde parselasyon planlaması yapılır. Ancak mal sah b n n b rden fazla bu özell kte sab t tes s
var se mal k n bunlardan b r n n etrafındak toplulaştırma steğ d kkate alınır.
ç) Proje alanında b rden fazla yerleş m b r mler arasındak sınır düzeltmeler , parsel değer sayısı d kkate
alınarak lg l mevzuat hükümler ne göre yapılır.
d) D k l tarım araz ler le örtü altı tarımı yapılan araz ler gerekt ğ nde kend ç nde toplulaştırmaya konu olur.
Bu yerlerde Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 3/7/2005 tar hl ve 5403 sayılı Toprak Koruma ve Araz Kullanımı
Kanunu kapsamında bel rlenen parsel büyüklükler esas alınır.
e) Uygulamaya tab parsellerde kamu kuruluşlarınca tes s ed lm ş olan rt fak haklarının varlığı hal nde;
derecelend rme le denkl k sağlanarak ve mülk yet-zem n uyumu korunarak parselasyon şlem yapılır. Kamu
kuruluşlarınca tes s ed lm ş olan rt fak hakları, yen parsellere mal kler n muvafakat alınmadan ve herhang b r bedel
ödenmeden aktarılır.
f) Proje sahasındak sab t tes sler n tesc le tab olsun ya da olmasın tüm dokümanları lg l k ş ve
kuruluşlardan tem n ed lerek bunlardan yerler değ şt r lemeyecek olanların mevcut durumları korunab l r.
g) Mevcut hal le korunamayan, ancak korunması gereken sab t tes s çeren parsellerde kes nt m ktarı kadar
alan, öncel kle mal k n d ğer parseller nden, bu yolla karşılanamaması hal nde haz ne araz s n n buraya taşınması le
h ssel hale get r lerek karşılanab l r. Buna rağmen karşılanamayan sab t tes sler ç n ödeme yapılab l r.
ğ) Haz ne taşınmazı le karşılanacak alan, araz toplulaştırması kr terler ne göre bağımsız b r parsel olma
n tel ğ n kazanab lecek durumda se müstak l parsel olarak, aks takd rde sab t tes s parsel le h sselend r leb l r.
h) Araz toplulaştırması projeler nde köy sınır değ ş mler sonucu üzer nde sab t tes s bulunan parseller n
komşu köy sınırına geçmes hal nde taşınmaz üzer nde bulunan mütemm m cüz bedeller le mal k n bulunduğu
yerleş m yer n n projes tamamlanıp yen yer tesl m ed l nceye kadark gel r kaybı DSİ veya proje dares tarafından
öden r.
ı) Davalı parseller n, dava konuları ncelenerek, tarafların rızası ve stekler doğrultusunda toplulaştırmaya
konu ed leb l r.
Yen parselasyon planlarının askıya çıkarılması ve onaylanması
MADDE 17 – (1) DSİ veya proje dares nce araz derecelend rmeler esas alınarak yapılan veya yaptırılan
yen parselasyon planı ve yen mülk yet l steler mahall nde muhtarlık b nası, köy konağı, köy cam , yerleş m
b r m n n bağlı olduğu mal müdürlükler ve beled yeler n lan tahtalarında otuz gün süreyle askıya çıkılarak lan ed l r.
Araz mal kler ve d ğer lg l ler lan süres n n b t m nden t baren onbeş gün ç nde DSİ veya proje dares ne yazılı
olarak t raz edeb l rler. İt razlar kayıt altına alınarak en geç onbeş gün ç nde karara bağlanır ve yazılı olarak b ld r l r.
İt raz sonrası değerlend r len parselasyon planları aynı lan yöntemler yle otuz gün süreyle askıya çıkarılarak
kes nleş r. DSİ veya proje dares nce, gerekl görülmes hal nde hazırlanacak gerekçel rapor le üç askı yapılab l r.
Ancak kamu yatırımlarının zorunlu kıldığı hallerde DSİ ve/veya proje dares n n onayı alınarak yen b r askı daha
yapılab l r.
(2) Yen parselasyon planı ve mülk yet l steler uygulamayı yapan DSİ veya proje dares tarafından
onaylandıktan sonra kes nleş r.
(3) Kes nleşen parselasyon planına uygun olarak yen parseller hak sah pler ne yer tesl m tutanağı le dağıtılır.
Dağıtıma katılmayan veya f len yer tesl m yapılamayan hak sah pler n n yen parseller ne a t parsel krok örneğ
adel taahhütlü resm yazı le lg l muhtarlıklara gönder l r. İlg l muhtarlığa yapılan tesl matı müteak ben hak
sah pler n n yen parseller ne a t parsel krok örneğ n n lg l muhtarlıkta olduğu hususu DSİ veya özel araz
toplulaştırmasını gerçekleşt ren proje dares n n nternet sayfalarında ve ayrıca köy veya mahalle muhtarının çalışma
yer nde otuz gün süre le lan ett r l r. Bu madde gereğ nce yapılan lanlar, lg l gerçek k ş lere, kamu ve özel hukuk
tüzel k ş ler ne şahsen tebl ğ ed lm ş sayılır.
(4) Tesc le esas parselasyon planlarının yapımında, 30/4/2018 tar hl ve 2018/11962 sayılı Bakanlar Kurulu
Kararı le yürürlüğe g ren Büyük Ölçekl Har ta ve Har ta B lg ler Üret m Yönetmel ğ ve lg l mevzuat hükümler ne
uyulur.
Tesc l
MADDE 18 – (1) Kes nleşen parselasyon planı, araz ye uygulanır. Uygulama sonucu meydana gelen yen
duruma l şk n tekn k dosya DSİ veya proje dares nce hazırlanarak kadastro müdürlüğüne gönder l r. Kadastro
müdürlükler nce gerekl kontroller yapıldıktan sonra tesc l ed lmek üzere tapu müdürlüğüne gönder l r. Dağıtım
cetveller nde hak sah pler n n Türk ye Cumhur yet k ml k numarası ve d ğer k ml k b lg ler n n bulunması gerek r.
(2) Tapu kütüğünde n tel ğ bağ, bahçe, harman yer vb. olup, özel mülk yete konu taşınmazlardan bu n tel ğ n
kaybetm ş olanlar başka b r parsel le b rleşt r lmes durumunda mal k n taleb de alınarak f l kullanım n tel ğ ne
yönel k olup yapı le lg l olmayan c ns değ ş kl ğ şlemler araz toplulaştırması kapsamında DSİ veya proje dares
tarafından re’sen yapılır ya da yaptırılır.
(3) DSİ tarafından yürütülen şlemler neden yle DSİ Genel Müdürlüğü, 2/7/1964 tar hl ve 492 sayılı Harçlar
Kanununa göre alınan harçlardan, 6200 sayılı Kanunda bel rt len görevler kapsamında düzenlenen kâğıtlar sebeb yle
damga verg s nden ve tapu ve kadastro şlemler nden kaynaklanan döner sermaye h zmet bedeller nden muaftır.
Araz toplulaştırması parselasyon plânlarının hukuk geçerl l ğ
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MADDE 19 – (1) Araz toplulaştırması sonucu oluşturulan parselasyon plânları, tesc l şlemler
tamamlandıktan sonra 22/11/2001 tar hl ve 4721 sayılı Türk Meden Kanunu ve 17/8/2013 tar hl ve 28738 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe g ren Tapu S c l Tüzüğü, 27/8/2008 tar hl ve 26980 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanan Tapu Plânları Tüzüğünde bel rt len plân yer ne geçer ve mülk yete l şk n sınır gösterme
şlemler mahall tapu ve kadastro teşk latınca bu plânlara göre yapılır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Toplulaştırma Sahalarında Tarla İç Gel şt rme H zmetler
Tarla ç gel şt rme h zmetler
MADDE 20 – (1) Araz toplulaştırma projes n n araz ye uygulanmasında, ver m n artması, sulama randımanı
ve sulama oranının yükselt lmes , tarımsal araz ler n korunması ve değer kazanması ç n; tarla ç yollar, drenaj
kanalları, sulama nşaatları, anların kaldırılması, sazlık, söğüt, çalı, azmak, ağaç vb. sökülmes , kazı dolgu yapılması,
araz tesv yes ve ıslahı g b projelerle tarımsal kalkınmayı sağlamak maksadıyla tarla ç gel şt rme h zmetler DSİ
veya proje dares nce yapılır veya yaptırılır.
(2) Araz toplulaştırma projes başlamadan önce, araz de yapılması gereken tarla ç gel şt rme h zmetler
tesp t ed lerek projelend r l r. Özel araz toplulaştırması yapmak steyen proje dareler , Cumhurbaşkanı Kararı
alınmadan önce yapmak sted kler tarla ç gel şt rme h zmetler ne l şk n DSİ’ye gerekçel tekn k rapor le talepte
bulunur.
a) Tarla ç yollar DSİ veya proje dares tarafından yapılır veya yaptırılır. Araz toplulaştırması projes
kapsamında oluşturulan blok planlarında yer alan tarla ç yolların, mutlak surette yerleş m yerler ne açılan yollar veya
köy bağlantı yolları g b b r ana yola bağlantısı sağlanmalıdır.
b) Araz toplulaştırması projes kapsamında drenaj problem olan sahalar tesp t ed lerek drenaj projeler le
ht yaç hal nde sulama projeler DSİ veya proje dares tarafından hazırlanır. Özel araz toplulaştırması kapsamında
hazırlanacak sulama ve drenaj projeler DSİ’n n onayına tab d r.
c) Araz toplulaştırma projes sonrası yen oluşan parseller n tesl m ed lmes ç n, esk kadastral duruma göre
araz de mevcut olan tarla sınırlarının (anların) kaldırılması ş , DSİ veya proje dares nce yapılır veya yaptırılır.
ç) Araz toplulaştırması proje sahasında ç ftç lere parselasyon planında yen parsel olarak ver lmes planlanan
bazı kuru dere yatakları, toprak arklar, ufak çaplı çukur ve şevler n kapatılarak tarıma kazandırılması ç n araz de kazı
dolgu g b nşaat şler DSİ veya proje dares nce yapılır veya yaptırılır.
d) Araz toplulaştırma proje sahasındak tüm parsellere sulama suyunun ulaşab lmes ç n sulama s stem n n ve
uygulanan sulama yöntem n n zorunlu kıldığı hallerde araz tesv yes le topografyası kademel olan araz lerde yen
mülk yet planına göre teraslama DSİ veya proje dares nce yapılır veya yaptırılır.
e) Araz toplulaştırma kapsamında projen n gerekt rmes hal nde ekoloj k dengey korumak maksadıyla yen
yapılacak yol kenarlarına ağaç d k lmes ve yeş l bant oluşturulması g b projeler, DSİ veya proje dares nce yapılab l r
veya yaptırılab l r.
Araz satışı ve kamulaştırma
MADDE 21 – (1) DSİ veya proje dares , gerekl hallerde asgar tarımsal araz büyüklüğünün altındak
tarımsal araz ler toplulaştırab l r veya kanun kapsamında değerlend rmek üzere kamulaştırab l r. Araz toplulaştırması
uygulamalarında, tahs sl araz ler asgar tarımsal araz büyüklüğünün altındak araz ler le b rleşt r lerek asgar
büyüklükte yen tarımsal araz ler oluşturulab l r. Bu suretle oluşturulan parseller öncel kle araz toplulaştırmasına veya
kamulaştırma konusu olan araz mal kler ne, bu k ş ler satın almadığı takd rde, yeter gel rl tarımsal araz
büyüklüğünde tarım araz s bulunmayan yöre ç ftç ler ne ray ç bedel üzer nden ve DSİ’n n veya proje dares n n
taleb üzer ne Haz ne ve Mal ye Bakanlığınca bel rlenen usul ve esaslara göre satılır.
(2) Bu maksatla yapılan kamulaştırma ve satın almalara konu olan şlemler harçlardan, bu şlemlerle lg l
olarak düzenlenecek kağıtlar damga verg s nden müstesnadır.
(3) Proje alanında tarım yapılamayacak kadar küçülmüş ve ver ml şlet lemeyen tarım araz ler , DSİ veya
proje dares tarafından anlaşma yolu le araz mal kler nden satın alınab l r. Bu araz ler kamu tes sler le gerekt ğ nde
küçük şletmeler n gen şlet lmes nde ve lg l darelerle şb rl ğ yapılarak skân ed lecek a leler n arsa ve araz
ht yaçlarında da kullanılab l r.
BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeş tl ve Son Hükümler
Ver paylaşımı
MADDE 22 – (1) 29/12/2014 tar hl ve 2014/7179 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı le yürürlüğe konulan Ulusal
Coğraf B lg S stem n n Kurulması ve Yönet lmes Hakkında Yönetmel k kapsamına uygun coğraf ver ler n
paylaşımı sağlanır.
Düzenleme yetk s
MADDE 23 – (1) Bakanlık, bu Yönetmel ğ n uygulamasını sağlamak üzere her türlü alt düzenlemey
yapmaya yetk l d r.
Yürürlükten kaldırılan mevzuat
MADDE 24 – (1) 9/12/2017 tar hl ve 30265 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Araz Toplulaştırma
Uygulama Yönetmel ğ le 29/6/1985 tar hl ve 18796 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sulama Alanlarında Araz
Düzenlenmes ne Da r Tarım Reformu Kanunu Uygulama Yönetmel ğ n n 20 nc , 21 nc , 22 nc , 23 üncü, 24 üncü, 25
nc , 26 ncı, 27 nc ve 28 nc maddeler yürürlükten kaldırılmıştır.
Başlanmış olan araz toplulaştırma projeler
GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bu Yönetmel ğ n yürürlüğe g rmes nden önce Bakanlar Kurulu Kararı alınarak
çalışmalarına başlanmış araz toplulaştırma projeler nde lg l yönetmel kler n bu Yönetmel ğe aykırı olmayan
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hükümler uygulanır.
Yürürlük
MADDE 25 – (1) Bu Yönetmel k yayımı tar h nde yürürlüğe g rer.
Yürütme
MADDE 26 – (1) Bu Yönetmel k hükümler n Tarım ve Orman Bakanı yürütür.
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