ARAZİ TOPLULAŞTIRMASI
Ülkemizde tarım arazileri çeşitli nedenlerle
küçülmüş, parçalara bölünmüş, verimliliği,
karlılığı olması gerekenden çok aşağılarda
kalmıştır. İşletme büyüklüklerinin istenen
değerlerin altına düşmesi, ekonomik tarım
yapılmasını imkânsız hale getirmektedir.
Bunu önlemenin yolu: öncelikle tarım
arazilerindeki daha fazla parçalanmayı ve
bozulmayı önleyici; yasal, hukuksal
düzenlemeler yapmak; sonrasında da
bugüne kadar oluşmuş küçülmelerin,
parçalanmaların, düzensizliklerin (şekil
bozuklukları gibi) iyileştirilmesidir. Bunu
yapmanın yolu, arazi toplulaştırması
dediğimiz çalışmanın yapılmasıdır.

Arazi toplulaştırması, tarımsal arazileri
niteliklerine göre sınıflandırarak, bir kişiye
ait, farklı alanlardaki küçük arazi grupları
yerine, o arazinin toplamını karşılayacak
kadar, en az miktarda parça arazinin
(mümkün olursa tek bir parçanın), o kişiye
verilmesidir. Böylece iş gücünden,

akaryakıttan,
tarla
sınırlarındaki
kayıplardan kar edilmiş olur; ayrıca
toprağın işlenebilme süresi ve kalitesi artar.
Yapılacak diğer iyileştirme (drenaj, katkı
v.b.), sulama, gübreleme ve ilaçlama gibi
yatırımlar daha ucuza mal edilebilir.
Arazi toplulaştırılması ile küçük arazileri
birbirinden ayıran, kullanılmayan arazi
şeritleri azaltılarak, bunlarında tarımda
kullanılması sağlanmış olur.

ARAZİ TOPLULAŞTIRILMASININ
ÖNEMİ VE FAYDALARI
Arazi
Toplulaştırmasının
faydaları
başlıklar halinde şu şekilde sıralanabilir:
1. Nüfus artışı, miras, alım-satım, kiracılık,
ortakçılık gibi nedenlerle ortaya çıkan arazi
parçalılığı ve dağınıklılığını ortadan
kaldırarak işletmelerin uygun büyüklüğe
getirmektedir.
2. Çok parçalı oluşun ortaya çıkardığı tarla
sınırı, yol ve su arklarından doğan arazi
kayıplarını azaltmaktadır.

3. Küçük parsellerde, ekim esnasında tarla
sınırına fazla yaklaşılmama nedeniyle
doğacak ürün kayıplarını azaltmaktadır.
4. Toplulaştırmadan sonra, parseller daha
büyük ve şekilleri
daha düzgün
olduğundan, makineli tarım daha kolay
yapılmakta ve giderlerde önemli oranda
azalmalar olmaktadır.
5. Küçük parseller bir araya getirileceği
için, işletme merkezi ile parseller
arasındaki uzaklık kısalmakta ve buna
bağlı olarak ulaşım giderleri azaldığından;
zaman, işçilik ve yakıttan tasarruf
sağlanmaktadır.
6. Parsel sayısı azaldığı, şekilleri düzeldiği
ve büyüklükleri arttığı için; tohum, gübre,
ilaç gibi tarımsal girdiler, daha uygun bir
düzeyde kullanılmaktadır.
7. Sulama projelerinin uygulanmasında;
eski, dağınık ve şekilsiz parsellerin
sınırlarına bağlı kalma zorunluluğu
olmayacağından, yatırım giderlerinden
tasarruf sağlanmaktadır.
8. Her parselin yola ve kanala sınırı
olacağından sulama ve ulaşım randımanı
artmaktadır.

9. Parsellerde müştereklikten doğan
huzursuzluklar giderilmektedir.
10. Köy sınırları sabit noktalara
dayandırılarak, köyler arasındaki sınır
ihtilafları ortadan kalkmaktadır.
11. Varsa, dağınık ve müşterek haldeki
hazine arazisi birleştirilerek dağıtıma hazır
hale getirilmektedir.

proje alanına giren parsellerden uygun
şekilde
kesinti
yapılmak
suretiyle
kamulaştırma yapılmaksızın karşılanabilmektedir.

T.C.
KÜTAHYA VALİLİĞİ
İL GIDA TARIM VE HAYVANCILIK
MÜDÜRLÜĞÜ

A) Toplulaştırma yapılarak uygulanan
sulama projelerinde Sulama oranları ve
sulama randımanları artırılmaktadır.
B) Sulama projelerinin maliyetinde tasarruf
sağlanmaktadır.
C) Arazi maliklerine kamulaştırma
bedelleri
yerine
arazi
verilerek,
toprağından kopması önlenmektedir.

12. Kırsal alana yönelik olarak: Çevre
koruma, erozyonu önleme, ağaçlandırma,
köy yenilemesi, her türlü yolların

D) Sulama ve teknik tarım metotlarının
uygulanmasında kolaylık sağlanmaktadır.
İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü

TARIM ARAZİLERİNİN
TOPLULAŞTIRMASI

231 16 81

İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlükleri

planlaması, köy imar planlarının yapılması,
arazi kullanım planlarının hazırlanması
gibi tüm hizmetler; toplulaştırma projeleri
ile birlikte planlanıp uygulanabilmektedir.
13. Proje alanlarındaki sulama projeleri
gibi kamu yatırımları için gerekli araziler,

Altıntaş

311 20 20

Emet

461 30 25

Aslanapa

331 21 56

Gediz

412 38 94

Çavdarhisar

351 21 40

Hisarcık

481 31 81

Domaniç

661 30 13

Pazarlar

571 22 73

Dumlupınar

371 20 01

Simav

513 71 14

Tavşanlı

614 11 09

Şaphane

551 24 08
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