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BİRİNCİ BÖLÜM
TANIM, AiMAlÇ VE KAVBAMLAH

Tanım :
MADDE 1. — Bu kanun açısından toprak ve tarım, reformu, toprak mülkiyet dağılımının, ta
sarruf ve işletme şeklinin Ve işletmelerle ilgili yapının verimlilik ve sosyal adalet ilkelerine uygun
olarak düzenlenmesidir.

Amaç :
MADDE 2. — Bu kanunun amacı :l
sa) Toprağın verimli bir şekilde işletilmesini, tarımsal üretimin sürekli olarak artırılmasını,
değerlendirilmesini, pazarlanmasını ve Ulusal kalkınmayı hızlandıracak tarımsal yapının kurulma
sını,
b ) 'Topraksız veya az topraklı çiftçi ailelerinin yeter gelirli tarımsal aile %letımeleri haline
getirilmeleri için topraklandırılmalairını, donatılmalarım, desteklenmelerini ve 'örgütlenmelerini,
c) Toprak ve Tarım Reformu hedeflerinin gerçekleştirilmesine yardımcı olmak
Toprak ve Taran Reformu Kooperatifleri kurulmasını,
d) Tarımda kiracılık ve ortakçılığın belli bir düzene sokulmasını,

amacı ile

e) Ekonomik bir üretime imkân vermeyecek şekilde parçalanmış arazinin birleştirilmesi ve
gerektiğıinde genişletilmesi suretiyle toplulaştırılmasını ve tarımsal mülklerin çiftçi ailelerimin ge
çimini sağlamaya ve aile işgücünü değerlendirmeye yetmeyecek derecede parçalanmasını v e kü
çülmesini önlemeyi,
fy örnek köyler kurmayı, mevcut köylere eMemeler yapmayı,
g ) Tarımda toprak ve su kaynaklarının! teknik ve ekonomik gereklere göre kullanılması, ko
runması, ıslahı, geliştirilmesi ve verimliliğinin sürdürülmesini,
bağlamaktır.

Bu kanun bakımından tarım arazisi :
MADDE 3. — Üzerinde ekim, dikim, balam, yetiştirme yapılabilen veya orman hariç doğrudan
doğruya tabiattan yarariamımalk suretiyle bitki veya hayvan üretimine elverişli olan veya ıslah
(ameliıoration) suretiyle üretime elverişli hale getirilen araziye, «tarım arazisi» denir.
1

Bu kanunda kullanılan toprak ve arazi deyimleri, birinci fıkrada tanımı yapılan tarım arazisi
anlamanı) ifade! eder.

Çiftçilikle ilgili tanımlar :
MADDE 4. — Bu kanunun uygulanmasında :
a) Arazi üzerinde geçinme amacı ile bitki veya hayvan yetiştirilmesine veya bunların ürün
lerinin elde edilımesine, değerlendiriılmesine «çiftçilik»,

1757

— 628 —

19 . 7 . 1973

b) Çiftçilik işlerini bedenî ve fikrî güçlerini kısmen veya tamamen katarak doğrudan doğru
ya yapan ve esas geçim kaynağını bu işlerden sağlayanlara «çiftçi»,
e)) (Sahibi olduğu toprağı bizzat işleyenlere veya işletenlere «topnalk sahibi çiftçi»,
d) iSah'übi olduğu toprağı ıkiracaMk veya ortaJlîçıihkla işletenlere «toprak sahibi»,
e) Başkasının toprağım nakdî veya aynî veya hem nakdî hem aynî belli bir bedel karşılığım
da işleyenlere veya işletenlere «kiracı»,
f) Başkasının toprağını o topraktan elde edilecek ürünün belli bir payı karşılığında işleyenle
re «ortakçı»,
g) Çiftçilik işlerinde nakdî veya aynî veya hem nakdî hem aynî ücret karşılığında çalışanlara
«tarım işçisi»,
Denir.

Aile ve aile başkam :
MADDE 5. — Bu kanunun uygulanmasında karı - koca ve varsa reşit olmayan füru ile reşit olup
da evli olmayan ve ailesi başkam ile birlikte oturan fürua «aile» denir.
Reşit olup da yalnız yaşayan ve evli olmayan kişiler ile vesayet altında bulunan kişiler de aile
sayılır.
Çiftçilik işlerini sürekîi ve doğrudan doğruya yapan aileye «çiftçi ailesi», aileden kocaya, yok
sa karıya «aile başkanı» denir.

Toprağın verimli olarak işletilmesi :
MADDE 6. — Toprağın verimli olarak işletilmesinden maksat ?
a) Toprağın özel niteliklerine ve bulunduğu yerin ekonomik ve doğal imkan ve koşullarına
uygun biçimde işlenmesi veya işletilmesi,
b) Su ve toprak kaynaklarının l^runması, toprak: verimlihğinin artırılması bakımından zo
runlu ve olağan tedbirlerin alınması,
Suretiyle çiftçilik yapılmasıdır.
Bu esaslara uymayanlarla bu kanunda gösterilen istisnalar saklı kalmak üzere toprağını doğru
dan doğruya işletmeyerek kiraya veya ortağa verenler, toprağını işlemiyor veya işletmiyor sayılır.
Bu maddeye ilişkin hususlar yönetmelikte belirtilir.

Tarımsal işletmeler :
MADDE 7. — Bu kanuna göre tarımsal işletme; çiftçilik yapılması için gerekli toprak, bina, te
sis, alet, makine, bitkisel ve hayvansal üretim araçlarından bir veya birkaçı ile işgücünün birlikte
kullanıldığı üretim birimidir.
Küçük işletme : Bu kanuna ekli 3 ve 4 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tab
loya göre bulunan arazi miktarlarına kadar araziye sahip olan işletmedir. Sahibi oldukları küçük
işletmeleri doğrudan doğruya işletmek suretiyle geçimini sağlayanlara «küçük çiftçi» denir.
Aile işletmesi : Bu kanuna ekli 3 ve 4 nıunarah tablolarda gösterilen veya 5 numaralı tablo
ya göre bulunan arazi miktarları kadar araziye sahip olan işletmelerdir.
Orta işletme : Aile işletmesinden büyük ve bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tablolarda gösteri
len veya 5 numaralı tabloya göre bulunan arazi miktarları kadar araziye sahip olan işletmelerdir.
Örnek işletme : Belli üretim hedeflerine ulaşmak için bulunduğu bölgenin ekonomik ve ekolo
jik şartlarına göre modern tarım usullerini uygulayan, tarımsal bir işletme plânı ile çalışan, iş
letme muhasebe kayıtlan tutan, toprak ve tarım reformunun uygulandığı bölgede son üç yılda
birim alandan bölge ortalamasının Bakanlar Kurulunca tespit edilecek belli katı kadar fazla ta
rımsal üretim elde eden, işletme tipine ve büyüklüğüne göre gerekli tarımsal alet ve vasıtalara
sahip olan işletmelerdir. Bir tarım işletmesinin örnek tarım işletmesi sayılabilmesi için son üç yıl-
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da birim alandan bölge ortalamasının üzerinde elde etmesi gereken üretim fazlası yüzde ondan az
olmamak üzere, her bölgenin ekonomik ve sosyal şartları gözönünde tutularak Toprak ve Tarım
Reformu Müsteşarhğının bağh bulunduğu Bakanlığın önerisi üzerine Bakanlar Kurulu tarafından
tespit edilir.
Sulu ve kuru arazi için ayrı olarak birim alandan alman verimin bölge ortalamasının tespiti
ve bir tarım işletmesinin örnek tarım işletmesi sayılabilmesi için gerekli nitelik ve şartlar Toprak
ve Tarım Reformu Müsteşarlığının Tarım Bakanlığı ile müştereken hazırlayacağı bir yönetmelik
le tespit edilir.
Bu yönetmelik Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı tarafından uygulanır.
Sulu arazi ve kuru arazi :
MADDE 8. — Bitki yetişme devresinde lüzumlu olan fakat doğal yağışlarla karşılanamayan
su açığının, yerüstü veya yeraltı su kaynakların lan temin edilen sulama suyu ile karşılanması
imkânı bulunan ve nitelikleri de sulamaya elverişli olan arazi veya arazi kısmına «sulu arazi»
denir. Alınacak tedbirlerle sulanması mümkün olan arazi de sulu arazi sayılır.
Yukarda belirtilen anlamda sulanmayan ve alınacak tedbirlerle de sulanması münıkün ol
mayan arazi «kuru arazi» sayılır.
Toprak ve tarım reformunun uygulandığı bölgelerde su ve toprak nitelikleri bakımından su
lanması mümkün olan arazi, sahibinin kendi imkânları ile sulanan arazi haline getirilmiş ise bu
ralarda kuru arazi ile ilgili hükümler uygulanır.
Üçüncü fıkra hükmü Devlet sulama şebekeleri alanlarında uygulanmaz.
Arazinin, sulu arazi veya kuru arazi olduğu, toprak ve taran reformu bölgelerinde Toprak
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca, toprak ve tarım reformu bölgeleri dışında Köy İşleri
Bakanlığınca saptanır.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin esaslar yönetmelikte belirtilir.
Tarımsal yerleşim :
MADDE 9. — Tarımsal yerleşimden maksat; göçmen, göçebe ve naklen yerleştirilenlerle bu kanun
kapsamı içinde topraklandırılan çiftçilerden gerekli görülenleri, konut ve tarımsal işletmenin gerekli
kıldığı yapı ve tesisleri sağlamak suretiyle, reform amaçlarına en uygun şekilde yerleştirmektir.
Yüzölçümü :
MADDE 10. — Bu kanunun uygulanmasında yüzölçümü olarak kullanılan dönüm 1 000 met
rekarelik alandır.
İKİNCİ BÖLtMVE
TOPRAK V E TARIM REFORMUNA GİRİŞ
Toprak ve tarım reformu bölgesinin belirtilmesi :
MADDE 11. — Toprak ve tarım reformunun uygulanacağı köyler, ilçeler veya iller Toprak
ve Taran Reformu Müsteşarhğının önerisi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile toprak ve tarım re
formu bölgesi olarak behrtilir ve bu karar Resmî Gazetede yayımlanır.
Toprak ve tarım reformunun uygulanması :
MADDE 12. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen ve tapulaması bulunmayan
köylerle ilçe veya il belediye sınırlan içindeki tarım arazilerinin, öncelikle uygulamaya geçilecek
alanlardan başlamak üzere, tapulaması ile gerekli nitelik ve ölçekteki haritalan yapılır; hantala-
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rın üzerine arazi kullanma şekilleri ve toprak endeksleri işlenir. Maliye Bakanlığından gerekli
vergi kayıtları ve beyannameleri istenir.
Bunlardan ve 'diğer (verilerden yararlanılarak Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine
geçecek toprakların tespiti, kamulaştırma, toprak dağıtımı, mera, yaylak ve kışlakların tespit ve
tahsisi, Toprak ve Tarım Reformu Kooperatiflerinin kurulması ve gerektiği takdirde toplulaştır
ma ve tarımsal yerleşim işleriyle bu kanunda öngörülen diğer işler birbirini tamamlayacak şekil
de hazırlanacak program ve planlara göre birlikte yürütülür.
Toprak ve tarım reformu bölgeleriyle ilgili etüt, proje ve yatırımlar, kalkınma planı ve yıl
lık icra plan ve programlarında özel bir bölüm olarak belirtilir.

Duyuru :
MADDE 13. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen köy, ilçe veya illerde top
rak ve tarım reformu uygulamasına başlandığı Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca uy
gun ve alışılmış araçlarla ve varsa o bölgede çıkan gazetelerden birisi ile duyurulur.
Bu duyuru Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumunca ücretsiz yayınlanır.

Bildirim verilmesi :
MADDE 14. — Tarım arazilerinin malikleri veya malik sıfatıyle zilyedleri, bir bölgenin toprak
ve tarım reformu bölgesi olarak ilân edilmesinden itibaren üç ay içinde, malik veya zilyed oldukları
araziler hakkında, çıkarılacak yönetmelikte gösterilecek yetkili mercilere bildirim vermekle yüküm
lüdürler.
Bu bildirimde; malik veya zilyedin ad ve soyadı, yası, medenî hali ile arazinin gerçek büyük
lüğü, işletme ve kullanılış şekli ve mülkiyet veya zilyedlik hakla üzerinde bir ihtilâf bulunup bu
lunmadığı bildirilir.
Bildirimler tapulu taşınmaz mallarda malik, tapusuz taşınmaz mallarda zilyed tarafından, velayet,
veya vesayet altındaki kişiler için veli, vasi veya kayyım tarafından, ihtilaflı arazide hak iddiasın
da bulunanlar tarafından, müşterek veya iştirak halinde mülkiyette temsilci veya hissedarların
tamamı yahut herhangi birisi tarafından, tüzel kişilere ait arazilerde tüzel kişiyi temsile yetkili
olan kişi tarafından düzenlenerek imza edilir.
Bildirimlerin şekil ve muhtevasına ilişkin ayrıntılar ile bildirim verilmesi ve incelenmesi işlem
lerinin nasıl yürütüleceği çıkarılacak yönetmelikle tespit edilir. Yönetmelik, bu kanunun yayımı
tarihinden itibaren bir ay içinde çıkarılır.
Bildirimler hiçbir vergi, harç ve resme tabi değildir.

Bildirimlerin incelenmesi:
MADDE 15. — Bildirimler, ilgili dairelerden sağlanacak kayıtlara ve diğer belgelere göre
toprak ve tarım reformu bölgelerinde Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca, toprak
ve tarım reformu bölgeleri dışında Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca yetkili kılınacak
mercilerce yerinde incelenir.
Bildirimlerin biçim ve kapsamına ilişkin ayrıntılar ile bildirim verme İşlemlerinin nasıl yürütü
leceği ve incelemenin nasıl yapılacağı yönetmelikte gösterilir.

Çiftçi kütükleri :
MADDE 16. — Toprak ve tarım reformu bölgelerinde çiftçiler kendilerini «Çiftçi kütükle
ri» ne yazdırmakla yükümlüdürler. Kütüklere kendilerini Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığınca belirtilen süre içinde yazdırmayanlar, istenen belgeleri doğru bir şekilde vermeyenler
ve Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca tanınan ek süre içinde yanlışlıkları düzeltmeyenlerle eksiklikleri tamamlamayanlar bu kanunla çiftçilere tanınan yardımlardan yararlanamazlar.
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Çiftçiliği terk edenler kütükteki kayıtlarım belirtilen süre içinde sildirmek zorundadırlar.
Çiftçi kütüklerini hangi kuruluşun tutacağı ve bu kütüklerin biçim ve kapsamına ilişkin ay
rıntılar yönetmelikte gösterilir.
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mayan veya aralarında uyuşmazlık bulunan köylerin sınırları Toprak ve Tarım Reformu Bölge
Başkanlığınca, duyuru tarihinden itibaren en geç altı ay içinde bitişik köylerin muhtar ve İhtiyar
kurulu üyeleri! ve varsa belediye başkanları dinlenerek kayıt ve belgelere göre tespit edilir.
Tespit kararma karşı, ilgili köy muhtarları veya belediye başkanları, kararın tebliğinden
itibaren onbeş gün içinde görevli mahkemeye itiraz edebilirler, itiraz, Toprak ve Tanm Reformu
Uyuşmazlık Komisyonu kararı aranmaksızın, otuz gün içinde mahkemece karara bağlanır. Mah
kemenin verdiği bu kararlar aleyhine üst yargı mercilerine başvurulamaz ve bu sınırlar, yeniden
köy kurulması, köylerin birleştirilmesi ve tabiî âfetlerin gerektirdiği sınır değişiklikleri hariç, ke
sinleştikleri tarihten itibaren on yıl süreyle değiştirilemez. Onuncu yıldan sonra, bu sınırlarda de
ğişiklik yapılması gerektiği takdirde, yapılacak değişiklikler Köy Kanunu ile İl İdaresi Kanunu
hükümlerine tabidir.
Bu konuda idarî ımakam veya idarî yargı mercilerinde bulunan ve henüz kesinleşmemiş olan
uyuşmazlıklara ait dosyalar, birinci fıkra hükmüne göre işlem yapılmak üzere, duyuru tarihinden
itibaren en geç onbeş gün içinde Toprak ve Tanm Reformu Bölge Başkanlığına re'sen devredi
lir.
Temliki

tasarrufların

durdurulması

:

MADDE 18. — Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen yerlerde, Bakanlar Kurulu
kararının yayımlanma tarihinden itibaren o bölgedeki reform uygulamasının mülkiyet dağılımı
açısından sona ermesine kadar, gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden tapuda
kayıtlı olanlar devir ve temlik edilemez ve tapuda kayıtlı olmayanların zilyedliği devredilemez. An
cak, bu süre üç yılı aşamaz.
Bu gibi arazi yukarıda belirtilen süre içinde, ancak T. C. Ziraat Bankasına, Türkiye Ziraî Dona
tım Kurumuna ve Tarım Kredi Kooperatiflerine ipotek edilebilir.
ipotek edilen bu taşınmaz malların satışı gerektiği takdirde, bedeli, alacaklı banka, kurum ve ko
operatife ödenmek suretiyle, taşınmaz mal Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer.
Toprak ve tarım reformu bölgesi olarak belirtilen Devlet sulama şebekesi alanlarında, temliki
tasarruflar, sulama şebekesi kısımları tamamlanıp sulamaya geçilinceye kadar durur. Ancak, bu
süre beş yılı geçemez.
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
TOPRAK V E TARIM REFORMU MÜSTEŞARLIĞI EMRİNE 'GEÇECEK ARAZİ
Toprak

ve Tarım

Reformu

Müsteşarlığı

emrine

geçecek

arazi

:

MADDE 19. — Aşağıda belirtilen arazi, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer:
a) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırılacak arazi.
b) Devlete aidolup kamu hizmetlerinde kullanılmak üzere tahsis edilmemiş olan arazi.
c) Kazandırıcı zamanaşımı hükümleri saklı kalmak kaydıyle 766 sayılı Tapulama Kanununun
38 nci maddesi gereğince Hazine adına tespit ve tescil edilecek arazi.
d) Kamu hizmetlerinde kullanılmakta iken sonradan tahsisi kaldırılan Devlete ait arazi.
e) Mahallî idarelerin yararlanmasına bırakılmış veya bu idarelere tahsis edilmiş olan mera,
yaylak ve kışlaklar.
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f) Hazinece, özel kanunlarla, bedelsiz olarak belediyelere devredilen arazîden imar planlarına
göre ihtiyaçtan fazla olduğu, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca ilgili bakanlıkların görüşü
alınarak tespit edilecek arazi parçaları.
g) Kesinleşen orman tahdit harita ve tutanakları dışında bırakılan yabanî meyvelik, fundalık,
makilik ve benzeri arazi ile özel kanununa göre orman tanımına girmeyen arazi.
h) Göllerin ve bataklıkların kuruması veya kurutulması, nehirlerin mecra ve seviye değiştir
mesi, göl ve deniz kıyüartnın dolması veya doldurulması ile meydana gelen ve gelecek olan arazi.
i) iskân kanunlarına göre başka yere karşılıksız yerleştirilenlerin terk ettikleri aidinin ta
mamı.
Bu maddenin birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarh
ğının emrine geçecek arazide, 28 Aralık 1960 tarih ve 189 sayıh Kanun hükümleri saklıdır. Ancak,
bu kanun hükümlerine göre satılması istenilen arazinin tarım arazisi olarak kullanılmak istenilip istenilmediği Maliye Bakanlığı tarafından Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığından sorularak
tarım arazisi olarak kullanılmak istenilenler söz konusu müsteşarlık emrine tahsis edilir. Toprak
ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca topraksız çiftçiye dağıtılacak olan toprakların, Millî Savunma
Bakanlığından devralman yerlere ait taksitleri veya, topluca alınacak bedelleri, tahsilat yapıldık
ça, 189 sayıh Kanun hükümlerine göre Millî Savunma Bakanlığı bütçesinde mevcut veya yeniden
açılacak özel tertibine gelir kaydolunur.
Yukarıda (g) bendi uyarınca Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçecek araziden
emek ve masraf ihtiyar edilerek ıslah ve ihya edilen yerler üzerinde kazanılmış olan haklar ile (h)
bendinde belirtilen arazi üzerinde kanunları uyarmca kazanılmış olan haklar saklıdır.

Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçiş :
MADDE 20. — 19 nou malddenîin (a) bendindeki arazi, bu kanuna göre kamulaştırma die; (b),
(e) ve (g) bendlerindeki arazi, bu kanunun yürürlüğe girmesi ile; (f) bendindeki arazi, tespit
edilmesi ile; (h) bendindeki arazi, meydana gelmesi ile; (e) ve (i) 'bentlerindeki arazi, Hazine
adına tescil ile; (d) bendindeki arazi, kamu hizmetlerine yapılan tahsisin ıkaJldırılması file Toprak
ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçer.

Arazi üzerinde tasarruf ve tahsis yetkisi :
MADDE 21. — Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığı »emrine geçen arazi, topraksız olan
veya yeter toprağı bulunmayan çjiffcçilaiilelerine dağıtılabileceği gibi bu kanundaki 'amaçların ve
1306 sayıh Kanuna göre yapılacak iskân projelerinin gerçekleşmesini sağlamak için de tahsis edi
lebilir.
19 ncu maddenin (a) bendi dışındaki Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı enirine geçen
araziden, toprak ve tarım reformu amaçları için kullanılması gerekli olmayanlar, ilgili kurulu
şun müracaatı ve Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarhğının izni ile kamu hizmetlerinde veya özel
kanunlarla 'kendilerine verilen görev ve yetkiler içinde kullanılmaık üzere Devlet Inımluşlarına
tahsis edilebilir.

Devlete ait kuruluşlardan yararlanma ve yeni kuruluşlar meydana getirme :
MADDE 22. — Toprak ve tanın reformu île ilgüıli olarak çiftçilerin leğiltiimesi, tohumluk, da
mızlık ve benzeri ihtiyaçlarının karşılanması amaçları İle Devlete ait mevcut kuruluşlardan
yararlanılır.
Gerekil haBerde, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine geçen faraziden uygun görü
lenler, üzerinde birinci fıkrada 'öngörülen amaçlarla üretim ve eğitim imüesseseleıü kurulmak üze
re ilgili kuruluşlara tahsis edilebilir.
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Satım ve 'kiralama :
MADDE 23. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, bu kanun bükümlerine göre emrine
geçen iaraziyi gerçek ve tüzel kişilere bu kanunda öngörülen lamaçlıar dışında kullanılmak üzere
satamaz ve karailiayamaz.
Ancak :
a) Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı bu kanun uyarımca emrine geçen araziyi millî sa
vunma İhtiyacının karşılanması, ülkenin ekonomik, sosyal, teknik gelişmesi ve buna bağlı yeni
iskân alanlarının sağlanması; kıyıların korunması ve turizm amaçları için Bakanlar Kurulu kara
rı ile Hazinenin tasarrufuna bırakabilir. Bu takdirde, kamulaştırma karşılığı ödenmesi gereken
hallerde, bedel doğrudan doğruya bu amaçlarla yapılan kamulaştırmalarda uygulanan kanunî hü
kümlere göre ödenir.
b) Köy içinde bulunup konut kurmaya elverişli arsa durumunda bulunan yerler, köy olhtiyar
kurulunun konut yerine ihtiyaç göstermesi üzerine Toprak ve Tanım Reformu Müsteşarlığınca o
köye yerleşmiş olan gerçek kişilere pazarlık yolu ile satılabilir.
c) Kamulaştırılan arazi dağıtthncaya kadar, Devletçe ihya veya ıslah suretiyle tarıma elve
rişli hale getirilen arazi file bu kanun hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı
emrine geçen diğer arazi ve bu maddenin (a) bendi hükmü gereğince Hazinenin tasamıfuna bıra
kılan arazi, tarımsal işleme ve çalışmalar tahsis durumuna engel teşkil etmediği hallerde, top
raksız çiftçilere veya birlikte işletecek topraksız çiftçi gruplarına Toprak ve Tarım Reformu Müs
teşarlığınca kiraya verilebilir. Arazinin kiraya verilmesi, kiracıya dağıtımdan öncelikle yararlanma
hakkını vermez.
Bu madde hükmüne göre yapılacak tahsis ve satım işlemleri esasları ile kiraya verilecek (ara
zi mıiktan, kira bedel ve kira süresi Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığınca saptanır.

Kazandırıcı zamanaşımı ile aynî hak kazanma yasağı :
MADDE 24. — Bu kanun hükümlerine göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı emrine
geçen arazi üzerinde kazandıncı zamanaşımı işlemez ve (bu yolla mülkiyet ve öteki aynî haklar
kazanılamaz.
Arazinin Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı 'emrine geçmesinden önce kazandıncı zaman
aşımı şartlarını tamamlamış olanların haklan sakindir.

Toprak değiştirilmesi :
MADDE 25. — Teknik, ekonomik ve hukukî nedenler ve zorunluluklarla Toprak ve Tarım
Refonnu Müsteşarlığınca lüzum göıülmesi halinde gerçek ve tüzel kişilere ait arazi sahiplerinin
muvafakati ile Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı emrine geçen aynı değer ve nitelikteki
arazi ile değiştirilir.
Değiştirme işlemi aşağıda yazılı şekilde yapılır:
a) Değer ve nitelikte fark bulunmazsa eşit ölçüde toprak değiştirilir.
b) Değer ve nitelikte fark bulunursa bu fark değiştirilen toprağın ölçülerinde
değişiklik
yapılmak suretiyle kapatılır. Değerlerin eşitliği, değiştirmenin yapıldığı yıldaki değerler kar
şılaştırılarak sağlanır.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
KAMULAŞTIRMA

Kamulaştırılmak topraklar :
MADDE 26. — 19 ncu maddenin kamulaştırmaya tabi olmaksızın Toprak ve Tarım Reformu
Müsteşarhğının emrine geçecek araziye ilişkin hükümleri saklı kalmak üzere, aşağıda sayılan ger-
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çek ve tüzel kişilere ait tarım toprakları, varsa üzerindeki tarımsal işletme üe ilgili yapı veya te
sislerle birlikte kanıulaştırılır :
a) Mülhak ve mazbut vakıflara ait olup, Vakıflar Genel Müdürlüğünün zeytinyağı fabrikala
rına hammadde temin eden zeytinlikler ile Devlet Üretme Çiftlikleri hariç olmak üzere kurum
lara, ticaret şirketlerine, derneklere, kooperatiflere ve bunların birliklerine, 442 sayılı Köy Kanu
nunun 87 nci maddesinde sayılan gerçek ve tüzel kişilere ait arazinin tamamı ile kamu tüzel ki
şilerine, kamu iktisadî teşebbüslerine, resmî kurumlara, kamu tüzel kişilerinin, resmî kurumların
ve kamu iktisadî teşebbüslerinin katıldıkları kurum veya şirketlere ait arazinin kamu hizmetlerin
de kullanılmayan kısımları.
b) Toprak ve tarım reformu bölgelerinde, reformun ilân edildiği tarihte 6 ncı maddede belirti
len esaslara göre verimli olarak işletilmeyen veya 128 nci maddede sayılan istisnaî haller saklı kal
mak üzere doğrudan doğruya işletilmeyerek kiraya veya ortakçılığa verilen toprakların tamamı.
c) Ailelerle aile sayılan kişilerin doğrudan doğruya ve verimli olarak işledikleri veya işlettik
leri veya 128 nci maddenin ( a ) , ( b ) , ( c ) , ( d ) , (e) ve (h) bentlerinde saydam istis
naî haller sebebiyle kiraya veya ortağa verdikleri Türkiye'deki toprakları toplamının 28 nci mad
dede belirtilen esaslara göre ve bu kanuna ekli 1 ve 2 numaralı tablolarda gösterilen veya 5 nu
maralı tabloya göre bulunan miktarları geçen kısmı ile 128 nci maddenin (f) ve <g) bentlerinde
sayılan istisnaî haller için bu bentlerde belirtilen miktarları geçen kısım.
d) Devletçe borçlandırılmak suretiyle başka yerlere yerleştirilen kimselerin, eski yerlerinde
iskân kanunlarına göre bıraktıkları toprakların tamamı.
e) il, belediye ve köy tüzel kişilerinin mülkiyetindeki kamu hizmetlerinde kullanılmayan arazi
nin tamamı.
f) il, belediye ve köy tüzel kişilerinin mülkiyetindeki mera, yaylak ve kışlakların bu. kanun hü
kümlerine göre saptanan ihtiyaçtan fazla olan kısımları.
Kamu tüzel kişilerine, kamu iktisadî teşebbüslerine, resmî kurumlara, mazbut ve mülhak va
kıflara ve tarımla iştigal eden kooperatiflere ve bunların birliklerine ait toprakların tamamı veya
bir kısmı, kullanılmakta oldukları amaç gözönüne alınarak, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşar
lığının önerisi ve Bakanlar Kurulu kararı ile kamulaştırma dışında bırakılabilir.
Kamulaştırılan arazinin bir kısmının üzerinde kahvehane, han, dükkân, değirmen, imalâthane
ve fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgili olmayan yapı veya tesisler mevcut ise bunların üzerinde
bulunduğu arazi parçası kamulaştırma dışında bırakılır. Bu maddenin (d) bendi bu fıkra hükmü
ne tabi değildir.

Köy yerlerinin kamulaştırılması :
MADDE 27. — Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce sahipli arazi üzerinde Köy Kanunu
bükümlerine göre köy ve köye bağlı yerleşim yerleri olarak topluluk vücuda getiren ailelerin el
lerinde -bulundurdukları ev, ahır, samanlık ve avlu gibi tarımsal işletme ile ilgili yapı veya tesis
ler, bu kanunun 28 nci maddesinde gösterilen sınırlara bakılmaksızın, yapı veya tesisler arsa sa
hibi tarafından kurulmuşsa arsa ile birlikte, elerinde bulunduranlar
tarafından kurulimuşsa sa
dece kapladıkları arsa, bu kanun hükümlerine göre kamulaştınlıp eîkrinde bulunduranlar adına
borçlandırılarak tescil edilir.

Bırakılacak toprak miktarı :
MADDE 28. — Aile başkanlarına ve aile sayılan kişilere arazileri sulu ise tablo 1 de,belirtilen
miktarda, arazileri kuru ise tablo 2 de belirtilen miktarda arazi bırakılır.
Bu kanunun 7 nci maddesinde belirtilen şartları haiz olduğu Toprak ve Tarım Reformu Müste
şarlığınca kabul edilen örnek işletme sahiplerine, arazilerinin sulu veya kuru olmasına göre, top
rak endeksine bakılmaksızın 1 ve 2 numaralı tablolarda gösterilen miktarların bir katı daha fazla
arazi bırakılır.
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Hayvancılık ve mandıracılık hariç olmak üzere, aynı zamanda çiftçilikten başka bir meslekle
de iştigal eden ailelere ve aile sayılan kişilere sulu arazide tablo 1 de belirtilen miktarda, kuru
arazide tablo 2 de belirtilen miktarda arazi bırakılır ve bu aileler ve aile sayılan kişiler, bu madde
nin ikinci fıkrası hükmünden yararlanamazlar.
Bırakılacak arazinin bir kısmı sulu, bir kısmı kuru ise o yerin tablo 2 de belirtilen kuru arazi
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arazi miktarına dönüştürülerek işlem yapılır.
Tablo 1 ve 2 de belirtilen rakamlar ait oldukları ilçelerin sınırları içindeki her yere uygulanır.
Tablo 1 ve 2 de bulunmayan ilçelerin hangi kategoriye gireceği yönetmelikte belirtilecek esasla
ra göre Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca tespit edilir.
Karnulaştırılac ak arazi miktarı 54 ncü maddede belirtilen esaslara göre bir çiftçi ailesinin topraklandırılmasma yetmeyecek miktarda ise ve bitişiğinde kamulaştırılacak veya dağıtılabilecek baş
kaca arazi yoksa, Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulastırılmayarak sahibine bırakı
labilir.
Tablo 1 ve 2 de belirtilen arazi miktarları toprak endeksi elli olan araziler içindir.
Toprak endeksi elliden farklı arazilerde bırakılacak toprak miktarı tablo 5'teki katsayıları ile
elli endeksline göre bırakılacak miktarların çarpıl nasıyle bulunur.
Toprak endeksi, arazilerin profil karakteri, toprak bünyesi, meyli, tuzluluk, alkalilik, asitlik,
erozyon, mikroröliyef gibi faktörler nazarı itibara alınarak TOPRAKSU Genel Müdürlüğü tarafın
dan tespit olunur.
Bu maddenin uygulanmasına ilişkin diğer hususlar yönetmelikte belirtilir.

Sahibine ait toprak miktarının hesaplanması :
MADDE 29. — Ailelerle aile sayılan kişilere ait arazi miktarının tespitinde tapulu ve
tapusuz toprakların tamamı hesaba dahil edilir. Toprak ve Tarım Reformu örgütünce tarıma
elverişli olmadığı tespit edilen arazi hesaba dahil olunmaz.
Bir aileye ait toprak miktarı, aile üyelerinin nerede
olursa olsun tasarruflarında bulu
nan topraklar toplanarak tespit edilir.
İştirak halinde mülkiyette ortakların, müşterek mülkiyette her paydaşın payına düşen
toprak miktarı ayrı hesabedilir ve ortak veya paydaşın toprak miktarına eklenir. Aile üyelerinin
paylarına düşen toprakların toplamı, aileye ait toprak miktarına eklenir.

Müşterek mülkiyette payın kamulaştırılması ve toprağın bölüştürülmesi :
MADDE 30..— Birden çok kimsenin müş tereken malik bulundukları toprağın tamamı
nın kamulaştırılması gerekmeyen hallerde, ilgili paydaşın payının tamamı veya bir kısmı kamulaştırılır.
Hazinenin yukardaki fıkra uyarınca kamulaştırdığı veya başka nedenlerle paya
sahip
bulunduğu toprakta, Hazine payına düşen yer, ilgili paydaşlar tarafından Toprak ve Tarım
Reformu Bölge Başkanlığının bu konudaki yazılı isteminden itibaren iki ay içinde aynen bö
lüştü! ülerek ayrılır. Paydaşların bulunamaması veya uyuşamaması halinde aynen bölüştürmeyi
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı yapar. Her paydaş bölüşme haritasının kendisine
bildirildiği günden başlamak
üzere otuz g ü n içinde, görevli mahkemeye başvurarak bölüş
türmeye karşı dava açabilir. Mahkeme, Toprak ve Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonunun
kararını aramadan dava tarihinden
başlayarak üç ay içinde konu hakkında karar vermekle
yükümlüdür. Mahkeme, bölüştürme ile ilgili itirazı haklı bulursa aynen bölüştürmeyi kendisi
yapar.
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İştirak halindeki mülkiyetin müşterek mülkiyete çevrilmesi:
MADDE 31, — Toprak ve tarım reformu bölgesinde uygulamaya geçileceğinin duyurul
masından itibaren bir ay içinde mirasçılar, tapuda adlarına intikal işlemini yaptırmak zorun
dadırlar. Elde olmayan nedenlere dayanan gecikmelerde bu süreyi bir ay uzatmaya Toprak
ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı yetkilidir.
Mirasçılardan biri veya birkaçı mirasçıları n ve hisse miktarlarının tayinini ve iştirak halin
deki mülkiyetin, paylarının belli edilmesi suretiyle, müşterek .mülkiyete çevrilmesini görevli
mahkemeden isteyebilirler.
Miras bırakanın ölümü tarihine göre veraset belgesi aranılmasına gerek olmayan hallerde,
bu işlemler, ilgiklerihce köy veya mahalle ihtiyar kurulundan alınacak belgeye dayanılarak
tapu dairelerince yapılır.
jüıgililerin süresi içinde yaptırmadıkları bu işlemler, Toprak ve Tarım Reformu Bölge Baş
kanlığının, görevli mahkemeden alacağı veraset belgesine ve iştirak halindeki mülkiyetin
müşterek mülkiyete çevrilmesi kararına veya ölüm tarihine göre köy veyahut mahalle ihtiyar
kurulundan
alınacak belgeye
dayanan istemi ile tapu daireleri tarafından yapılır. Tapula
ma bölgesinde, kütükler tapuya devredilincey e kadar tapu dairelerine düşen görev, tapulama
müdürlüğü tarafından yerine getirilir.
Arazi ile üstündeki ağaçların mülkiyetinin ayrı kişilere ait bulunması halinde, Toprak ve Ta
rım Reformu Bölge Başkanlığı, ügililerden en geç iki *ay içinde anlaşma yolu ile ikili mülkiye
tin tek yönde birleştirilmesini ister.
ilgililer ikili mülkiyetin tek yönde birleştirilmesini, tanınan süre içinde gerçekleştireme
dikleri takdirde maliklerden biri veya Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığı, ikili
mülkiyetin tek yönde ibirleştirilmesrhi
genel hükümlere göre görevli mahkemeden talebe
debilir. Görevli mahkeme mülkiyetin tek yönde bMestirümesini üç ay içinde karara bağlar.

Kamulaştırmada toprak seçimi :
MADDE 32. — Sahibine bırakılacak toprakla r mümkün olduğu kadar toplu bir halde ve işlet
meyi© ilgili yapı ve tesislerden yararlanmaya en elverişli bir biçimde, toprak sahibi aile üyele
rinin hakları da gözetilerek aile başkam tarafın dan seçilir.
iSeçim hakkı, kamulaştırılacak toprakların düzenli bir biçimde dağıtılmasını ve verimli bir
şekilde işletilmesini engelleyecek tarzda kullanılamaz.
«
Aile başkanı veya toprak sahibi bulunamaz veya seçim hakkını yukardaki fıkralar uya
rınca Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığının isteminden itibaren onbeş gün içinde
kullanmazsa seçim, bu madde esaslarına göre Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca
yapılır.

Toprak sahibinin başvurması üzerine kamulaştırma :
MADDE 33. — Kamulaştırılan topraktaki yapı veya tesislerden kahvehane, han, dükkân,
değirmen, imalâthane v© fabrika gibi tarımsal işletme ile ilgili olmayan taşınmaz mallar ha
riç, kamulaştırmaya konu olmayan diğer yerler tek başına yararlanılamayacak duruma gi
riyor veya kamulaştırma nedeniyle bu taşınmaz mallardan yararlanmak önemli ölçüde aza
lıyor ise toprak sahibinin kamulaştırma kararının bildiriminden başlayarak bir ay içinde ya
zıh başvurması üzerine, bu yerlerin de bu kanun hükümlerine göre
kamulaştırılması zorunlu
dur.
Uyuşmazlık bu kanundaki esaslara göre gö revü mahkemece çözülür.
Toprak sahibinin isteği halinde miktarı ne olursa olsun toprağın tamamını veya bir Has
mını Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığı, gerekli gördüğü hallerde, bu kanun hükümlerine
göre kamulaştırmaya yetkilidir.
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Kamu yararı kararı :
MADDE 34. — !Bu kanunun 13 ncü madde sine göre toprak ve tarım reformu (bölgesinin
belirtilip yayınlanması, fon kanım gereğince yapılacak kamulaştırmalar için «kamu yararı
kararı» sayılır. Ayrıca kamu yararı kararı alınması ve onaylanması gerekmez.
Kamulaştırmada Karşılık Takdir Komisyonu

:

MADDE 35. — Kamulaştırmada arazi ile üzerindeki her türlü yapı veya tesislerin karşılığı;
Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca Toprak ve Tarım Reformu örgütünden, birisi baş
kan ve biri ziraat yüksek mühendisi olmak üzere görevlendirilecek iki kişi, ilçe ziraat yüksek
mühendisi veya ziraat teknisyeni, mahallî zira at odasının seçeceği bir kişi ile köyde ihti
yar kurulunun, beldede belediye encümeninin arazi sahipleri arasından seçeceği bir temsilciden oluş
mak üzere, beş kişilik bir komisyon tarafından saptanır.
Köy ihtiyar kurulu veya belediye encümeni temsilcisinin seçikmemesi halinde, Karşılık
Takdir Komisyonunun bu üyesi, mahallin en büyük idare amiri tarafından ilçe ziraat odası
örgütünden re'sen seçilir.
Rir toprak ve tarım reformu bölgesinde, iş durumuna göre birden fazla Karşılık Takdir Ko
misyonu kurulabilir.
Komisyon başkan ve üyelerinden birinin her ne sebeple olursa olsun, görevi başında bulun
maması halinde, yeri on gün içinde, geçici veya daimî olarak aynı nitelikte bir kimse ile dol
durulur.

Kamulaştırma karşılığının saptanması :
MADDE 36. — Kamulaştırma karşılığı, kamulaştırma tarihindeki alım satım bedelidir. Alım sa
tım (rayiç) bedelinin tespitinde; arazinin iklim bölgesi, kullanma şekli, sulama olanakları, ıslah
durumu ve toprak endeksi gibi teknik faktörler ve ulaştırma, pazarlama ve tarımsal gelir gibi
ekonomik etkenler gözönünde tutulur.
Toprak üzerindeki yapı veya tesislerin kamulaştırma karşılığı, kamulaştırıldığı yıl içindeki
inşaat fiyatlarına göre bulunacak maliyetinden yıpranma payı düşülerek hesaplanır.
Kamulaştırma karşılığı, taşınmaz malın bulunduğu yerin toprak ve tarım reformu böl
gesi ilân edilmesinden önce sahibinin bildirdiği Emlâk Vergisi değerini geçemez. Karşılık
Takdir Komisyonunca saptanan karşılık bu değerden yüksek ise kamulaştırma karşılığı bu değere
indirilir.
'""•I
Devlet eliyle yapılan sulama şebekesi ve benzeri yatırımlar sebebiyle meydana gelen de
ğer artışları, arazinin kamulaştırma karşılığından düşülür. Ancak, sulama şebekesi ve benzeri
yatırımlar yapıldıktan sonra
arazi satılmışsa bu takdirde araziyi sonradan satınalmış olan
kimsenin ödemiş olduğu bedelden az bir değer kamulaştırma karşılığı olarak tespit edilemez.
Karşılık Takdir Komisyonlarının karşılık tespitine, görev ve yetkilerine, çalışmalarına, baş
kan ve üyelere verilecek tazminata ilişkin esaslar Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca
düzenlenecek yönetmelikte belli edilir.
Kamulaştırma kararı :
MADDE 37. — Bu kamına göre yapılacak k amulaştırmalarda, kamulaştırma kararını Top
rak ve Tanm Reformu Müsteşarlığı verir.
Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca kamulaştırılması gerekli görülen toprak
ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini Ve takdir edi
len karşılıklarını gösteren harita, cetvel, kroki ve tutanaklar kamulaştırma karan alınmak
üzere Toprak ve Tanm Reformu Müsteşarlığına gönderilir.
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Kamulaştırma kararının bildirimi :
MADDE 38. — Toprak ve Tarım Reformu Müsteşarlığınca kamulaştırılmasına karar verilen top
rak ile varsa üzerindeki yapı veya tesislerin sınırlarını, yüzölçümünü, niteliklerini ve takdir edilen
karşılıklarını gösteren harita, cetvel, kroki ve tutanakların bir örneği Toprak ve Tarım Reformu
Bölge Başkanlığınca taşınmaz malın bulunduğu ilin valiliğine, bir örneği de tapu siciline şerh ve
rilmek üzere tapu dairesine gönderilir.
Kamulaştırma kararının bir örneği vaklikçe, kamulaştırılan toprak ile varsa üzerindeki yapı
veya tesislerin bulunduğu köy veya belediyede, herkesin kolaylıkla görebileceği şekilde onbeş gün
süre ile asılarak yayınlanır ve varsa mahallî gazete ile ilânın yapıldığı duyurulur. Kararın bir ör
neği Toprak ve Tarım Reformu Bölge Başkanlığınca ilgililerin bildirimlerindeki adreslerine gön
derilir. Hânın yapıldığı bir tutanakla saptanır, ilân, adresi belli olmayan veya bildirimde yazıh
adreslerde bulunmayan ve adres değişikliğini bildirmeyen ilgililere bildiri yerine geçer,
Dava

:

MADDE 39. — ilgililer kamulaştırma kararının 38 nci madde uyarınca kendilerine bildirildiği
tarihten itibaren otuz gün içinde kamulaştırma işlemlerine ve ödenecek karşılığa karşı Toprak ve
Tarım Reformu Uyuşmazlık Komisyonuna başvurmaksızın görevli mahkemede dava açabilirler,

Karşılığın ödenmesi :
MADDE 40. — Kamulaştırmada karşılık, kamulaştırma kararı tarihinden başlamak üzere, yıllık
taksitler halinde ödenir. Kamulaştırma karşılığının yüzde onbeşi peşin olarak ödenir ve bu miktar
altmışbin liradan az olamaz. Bakiye, bir yıl sonra başlamak ve ondokuz yılda ödenmek üzere ondokuz eşit takside bağlanır. Her taksit otuzbin liradan az olamaz.
Sahibi bulunduğu araziyi doğrudan doğruya işleten çiftçinin arazisinin tamamının kamulaştı
rılması halinde, kamulaştırma karşılığının peşin ödenecek ilk taksidi ikiyüzellibin. liradan az ola
maz.
Kamulaştırma karşılığı olarak peşin ödenen miktardan geriye kalan kısım onbeşbin liradan az
olduğu takdirde bakiye peşin olarak ödenebilir.
Kamulaştırma karşılığının son taksidi onbeşbin liradan az olduğu takdirde bu meblağ bir ev
velki taksitle birlikte ödenebilir.
Bu kanuna göre küçük çiftçi sayılanların kamulaştırılan toprağının karşılığının tamamı peşin
olarak ödenir.
Bakanlar Kurulu mazbut ve mülhak vakıflara ait toprakların kamulaştırma bedelinin Devlet
Planlama Teşkilâtınca uygun görülecek sınaî yatırım projelerinin finanse edilmesi amacıyle peşin
veya uygun göreceği taksitlerle ödenmesini kararlaştırabilir.
Taşınmaz malları kamulaştırılan gerçek ve tüzel kişilerden 16 Şubat 1973 tarihinden önce bu ta
şınmaz malları için aldıkları tarım kredileri dolayısıyle T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Koo
peratiflerine borçları bulunanların taşınmaz mallarının tamamı kamulaştırılmış ise, taşınmaz mal
ların tamamına; taşınmaz mallarının bir kısmı kamulaştırılmış ise, kamulaştırılan kısma isabet eden
vâdesi gelmiş ve gelecek olan borçlarına tekabül eden kamulaştırma karşılığı T. C, Ziraat Banka
sı ve Tarım Kredi Kooperatiflerine öncelikle ve peşin olarak ödenir. Kamulaştırma
karşılığından
T. C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin alacaklarının mahsubedilmesinden sonra ba
kiye, hak sahibine bu kanunun genel hükümlerine göre ödenir. 1 6 . 2 . 1 9 7 3 tarihinden sonra alman
tarım kredilerine ait borçların kamulaştırma karşılığına tekabül elden kısmı, kamulaştırma karşılı
ğından T.C. Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatiflerine öncelikle ve bu kanunun genel hü
kümlerine göre ödenir.

