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Çiftçiyi Topraklandırma Kanunu
(Fesnıî Gazete ile ilâm : 15 . Yi.
No.
4758

191 > - Sayı : 60 >2)
Kabul tarihi
11. VI. 1945

Birinci bölüm
Genel

hükümler

BÎRÎNCİ MADDE — Bu kanunun güttüğü başlıca maksatlar şunlardır :
a) Arazisi olmayan veya yetmiyen çiftçileri veya çiftçilik yapmak istiyeııleri, aileleri ile birlikte geçimlerini sağlayacak ve iş kuvvetlerini değerlendirecek
ölçüde araziye sahip kılmak;
b) Kendilerine arazi verilenlerle yeter arazisi bulunup istihsal \asıtaları ek
sik olan çiftçilerden muhtaç bulunanlara kuruluş, onarma ve çevirme sermayesi,
canlı ve cansız demirbaş vermek;
e) Yurt topraklarının sürekli olarak işlenmesini sağlamak.
İKÎNCÎ MADDE — Arazide ekim, dikim, bakım ve yetiştirme yollariyle ne
bat, hayvan veya hayvan mahsulleri istihsalinde bulunmaya veya bu mahsulle
rin yetiştiricileri tarafından işlenip değerlendirilmesine «çiftçilik» ve bu işleri
devamlı olarak yapanlara «çiftçi» denir.
ÜÇÜNCÜ MADDE — Çiftçiler tarım kuruluşunun bulunduğu yerlerde Tü
zükte gösterilecek usul ve şekle göre tutulacak kütüklere kendilerini yazdırmak
ve çiftçilikten vazgeçtiklerinde kayıtlarını sildirmek zorundadırlar.
Bu gereği yerine getirmeyenler bu kanunla çiftçilere tanınan haklardan fay
dalanamazlar.
DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanunda yazılı araziden maksat, ormandan baş
ka olan kültür arazisidir. Kültür arazisi; çiftçilikte kullanılabilen arazidir.
Kültür arazisi : Tarla, bağ, bahçe, anaçlık, çayır ve mer'a çeşitlerine ayrılır.
Tarla arazisi : Tabiatı ve kuvveti yönünden üzerinde hububat, bakliyeler,
yem ve sanayi nebatları yetiştirilebilen arazidir.
Bağ arazisi : Üzerine üzüm çubuğu dikilip çubuk veya üzüm yetiştirilebilen
arazidir.
Bahçe arazisi : Üzerinde bir veya türlü çeşitten meyva, sebze, çiçek, fidan ve
benzeri faydalı nebatlar yetiştirilebilen arazidir.
Ağaçlık arazi : Tarla, bağ, bahçe, çayır halinde kullanılmağa iktisaden elve
rişli olmıyan ve üzerinde ağaç bulunan veya yetişrilebilen arazidir.
Kavaklık ve okaliptüslük arazi : Kavak ve okaliptüs yetiştirilebilen arazidir.
Çayır arazisi : Tarla, bağ ve bahçe halinde kullanılması iktisadi olmıyan ve
üzerinde biçılebileeek ot yetişen veya yetiştirilebilen arazidir.
Mer'a arazisi : Tarla, bağ, bahçe halinde kullanılmıyan ve üzerinde hayvan ot
la tılabil en arazidir.
BEŞİNCİ" MADDE — Bu kanunun uygulanmasında yüz ölçüsü olarak dönüm
kullanılır.
Dönüm bin metre karelik yerdir.
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ALTINCI MADDE — Arazi mülki eri yüz ölçüsü bakımından, küçük, orta ve
büyük arazi olmak üzere üç boya ayrılır.
Küeük arazi mülkü, 500 dönüme kadar olan arazidir.
Orta arazi mülkü, 501 don 5 000 dönüm*1 kadar olan arazidir.
Büyük arazi mülkü, 5 000 dönümü gı çen arazidir.
Araz' mülklerinin boylara avrılışında nerede olursa olsun bir kisive ait bütün
ara duin tnta-n hesanlanır. Şüyulu olarak tasarruf edilen arazi mülklerinde her kish o ait hisse avrı avrı hesap edilir.
YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanunda arazi islenmesinden maksat türlü kültür
aıazisiniıı boş hırakılmayrp tabiî ve mahallî şartlara göre ekim, dikim ve bakımla
iktisadi bir şekilde değerlendirilmesidir.
Makbul bir özür olmaksızın üstüste üç yıl simim, ekim, dikim ve bakım görımyen arazi imlenmiyor savılır.
Arazinin islenip islenmediğini Tarım Bakanlığı belli eder. Bu karara karşı arazi
sahibinin itiraz ve başvurma hakkı saklıdır.
îkinci bölüm
Dagiülacah

arazi

SEKÎZÎNCÎ MADDE — Bu kanun hükümlerine a^öre dağıtılacak arazi şun
lardır:
a) Devletin hüküm ve tasarrufu veva özel mülkiveti altuıda bulunup kamu
i «Win de kullanılmavan arazi;
b) Bir veva birkaç köv, kasaba veva selıirin ortamalı olan arazinin ihtiyaçtan
fazla olduenı Tarım Bakanlığınca belirtilen parçası;
c) Sahibi bulunamıyan arazi;
d) Devletçe kın utulan sahipsiz bataklıklardan kazanılacak arazi;
e) G-öllerin kuruması ve nehirlerin doldurmasiylo elde edilecek arazi;
f) Bu kanun hükümlerine göre kamulastırılacak arazi.
DOXITZITATriT "MADDE — Yapılacak vavım ve incelemeler sonunda sahibi
bulunamadığından dolavı Hazine adına tescil olunan sekizinci maddenin (c) ben
dinde vazıh ara'inin 10 vıl içinde hükümle °ahibi b°lli olduou takdirde elkoraa ta
rihindeki bedeli kamulaştırmadaki csasWa °*öre belli edilerek Devletçe ödenir.
ONTTNCU MADDE — Sekizinci madde o-ereo-ince dağıtılacak araziden aynı mad
denin Ca") bendinde ^azılı olanlar bu kanunun vürürlüğe girmesiyle, (b) bendinde
yazılı arazi Tarım Bakanlığınca avrılmasivle, (c) ve (f) bentlerindeki arazi Hazine
adına tapuva tescil edilmesiyle, (d) ve (e) bentlerindeki arazi meydana gelmesivle Tarım Bakanlığı emrine geçer.
ON B Î R Î N C Î MADDE — Bu kanunun 62 nci maddesi uyarınca kamulaştırma
ve damıtma işlerine başlanacak bölgelerde bu islerin vapılacağı yer belli edilmek sure
tiyle bu is o yerin bağlı olduğu il srazetesi ve mahallindeki diğer münasip vasıtalar
la ilân olunur. Yerlerinde bu ilânın varalmı^ olduğu Resmî Gazetede bir defa ve
avrıca Ankara, îstanbul ve tzmir'de çıkan ikişer gazetede enaz birer gün ara ile üc
defa vavınlanır. Bu gazetelerde yapılacak ilk ilân "Resmî Gazete ile yapılacak
ilândan sonraya bırakılamaz. Resmî Gazete ile yayınlanma tarihinden baslavarak
üc av içinde özel idareler, belediyeler, her cesit vakıflar, köyler ve o yerde oturan
gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişileri tasarı uflarındaki araziden sınırları bel
li olmı> anların köşelerine taş dikmek, hendek açmak veya o yerde tedariki mürn-
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İdin vasıtalardan favdalanmak suretiyle sınHarım belirtmek ve arazilerine ve
üzerindeki yapı ve tesislere ait örneği tüzüğünde gösterilen be van kağıtlarını dol
durup tasarruf belceleri vova muhtarlarca onanmış benzerleriyle birlikte Tarım
Bakanlığınca yetkilendirilecek yerlere vermekle ödevlidirler.
Suyulu olarak tasarruf olunan arazide bu ödev bor hisse sahibine düşer. Küçük
lere ve kısıtlılara ait arazinin belli edilmesi ve beyan kâğıtlarının verilmesi işiyle
kanuni temsilcileri ödevlidirler.
Tasarruf belceleri olrmyanlar, tasarruflarının dayandığı sebepleri beyan kâğıt
larına yazarlar.
Beyan kâğıtlarında tapuda yazılı miktarlar
gösterilmekle beraber arazinin
gerçek yüz ölçüsü buna uymuyorsa bilinen miktar, bilinmiyorsa gerçeğe en yakın
tahmin olunan miktar vazılır.
Beyan kâğıtlarının kendilerince bilinebilen gprecğo uygunluğu muhtarlar tara
fından onanır.
Bölere dısmda oturan arazi sahipleri bevan kâğıtlarivlo eklerini oturdukları ye
rin en hüvük mülkiye üstüne verirler. Mülki ve üstleri verildiği tarihi belli ederek
bunları vakit geçirmeksizin kanunun uygulanmasına başlanmış olan yerdeki yet
kili yere verilmek üzere o ilin valisine gönderirler.
OİST ÎKTNrOÎ MADDE — 11 nci maddede vazılı ödevleri yerine getirmiyen
arazi sahipleri, kanuni temsilciler ve Vakıf mütevellileri 50 liradan aşağı olma
mak üzere hafif para cezasına çarptırılırlar. Yazı ile istendiği halde bu ödev
leri yerme getirmemekte direnenler hahkında bu ceza iki kat olarak hükmolunur.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE -— Bevan kâğıtlarının gerçeğe uygunluğunu yetkili
yerler tasarruf belge ve dayanakları üzerinde ve verinde incelerler. Böylece özel
kişilere ve Devlete ait arazi belli edilir. 25 ve 26 ncı maddelerin hükümleri sak
lıdır.

Üçüncü bölüm
Arazi

kamulaştırılması

ON DÖBDÜNCÜ MADDE — Arazi «i ol ma van veya yetmiyen çiftçilere (ta
rım işçileri dâhil) dağıtılmak üzere aşağıda yazılı arazi, üzerindeki zirai iş
letme ile ilgili yapı ve tesisleriyle birlikte Tarım Bakanlığınca kamulaştırılır:
a) Mülhak ve mazbut vakıaların tüzel kişilikleri namına Yakıtlar Genel Mü
dürlüğü veya mütevelliler tarafından tasarruf edilmekte bulunan bütün vakıf
arazisinin tamamı;
b) özel idare ve belediyelere ait ohrpta kamu hizmetlerinde kullanılmayan
arazı;
c) Gerçek kişilerle özel hukuk tüzel kişilerine ait araziden beş bin dönümü
geçen parçaları;
(Kamu faydasına yarayan derneklerle, İktisadi Devlet kuruluşları ve mües
seseleri ve sermavesinin varışından fudası Devlete ait ortaklıklar arazisinin
bes bin dönümden yukarı kısmı, islenmek şartiyle ve Bakanlar Kurulu kararı
ile kamulaştırma dışında bırakılabilir.)
d) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden sonra işlenmiyen arazi.
e) Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırmağa bağlı araziden bölünmek
suretiyle 1944 yılı Ekim ayından sonra iktisap edilen \e \ eni sahipleri tavaf"'1 ıdan doğrudan doqruva işletilmiyen arazinin tamamı.
(56) ncı madde hükümleri bu arazi hakkında da uygulanır. Miras yoluyla
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intikal eden arazi bu fıkra hükmü, dışında tutulur.
Kamulaştırılan arazideki yapı ve tesislerden kahve, han, dükkân, değirmen
ve fabrika gibi zirai işletme ile ilgili olmıyanlar ile bağ ve bahçeler kamulaştır
ma dışında bırakılır.
ON BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun yayınlandığı tarihten başlayarak her
bölgede sekizinci maddenin a, b, c, d, e bentlerinde yazılı arazi ile 14 ncü mad
de gereğince kamulaş tırıla bilecek arazinin toprak dağıtdacaklara yeter mik
tarda olup olmadığı Bakanlar Kurulu kaıarıyie belli edilerek geniş ve dar top
raklı bölgeler ilân olunur.
Her il bir bölge sayılır. Özel bir durumda olan ilçeler ayrı bir bölge sayıla
bilir.
_t ii.j^lâj
i l veya ilce topraklarının geniş veya dar olduğunun belli edilmesinde 34 ncü
maddenin a, b, c bentlerinde yazık o yerde oturan çiftçilerle tarım işçileri aile
leri esas tutulur.
Her bölgedeki incelemeler tamamlandıkça yapılacak ilândan sonra hemen o
bölgede kamulaştırma ve dağıtma işlerine başlanabilir.
ON ALTINCI MADDE — Geniş topraklı bölgelerde gerçek kişilerle Özel hu
kuk tüzel kişılerme ait arazi kamulaştırmalarında 14 ncü maddenin c bendi hü
kümleri uygulanır.
Dar topraklı bölgelerde orta arazinin ıkı bm dönümden fazlası kamulaştmlabılir. Şu kadar ki mahallî imkân ve şartlara göre gerekli tesisleri ve donatı
mı olan ve düzenli bir şekilde sahibi tarafından işletilmekte bulunan orta ara
zı bu hükmün dışında tutulur.
Tarım Bakanlığı düzenli saymadığı bir işletmede gördüğü noksanları sahibi• ne bildirir ve tamamlanması için iktisadı şartları ve sahibinin durumunu gözönünde tutarak münasip bir süre tâyin eder. Makbul özürü olmaksızın bu süre
içinde noksanlar tamamlanmaz ise sahibi düzenli işletme hükmünden faydala
namaz. Tarım Bakanlığının bu husustaki kararlarına karşı ilgililerin başvur
ma hakları saklıdır.
ON YEDİNCİ MADDE — Topraksız veya az tojn'akiı olan ortakçılar, kira
cılar veya tarım işçileri tarafından işlenmekte bulunan avazı, o bölgede (39) ncu
madde gereğince dağıtmaya esas tutulan miktarın kendi seçtiği yerde üç katı
sahibine bırakılmak şartıyle yukarıda yazılı çiftçi ve işçilere dağıtılmak üzere
kamulaştırılabilır. Sahibine bırakılacak olan arazı elli dönümden aşağı olamaz.
Bu madde hükmünün uygulanmasında 15 ve 16 ncı maddelerin hükümleri işle
mez. Geçici mevsim işçileri hakkında ha hüküm uygulanmaz. İşçinin geçici mev
sim işçisi olup olmadığını Tarım Baka m iğ ı belli eder.
ON SEKİZİNCİ MADDE — Kamulaştmlaeak büyük ve orta arazide, kamulaş
tırma dışında kalacak parçaları kültür çeşitlerini içine alacak şekilde ve müm
kün olduğu kadar semt bakımından toplu bir halde Tarım Bakanlığı seçer. Kamu
laştırma dışında bırakılacak parçanın dahi kamulaştırılmasını sahibi isterse Ta
rım Bakanlığı bunu da kamulaştırmakla ödevlidir. Arazi sahibi bu hakkını, kamulaştırılacak arazinin belli edilerek kendisine bildirildiği tarihten başlayarak
bir ay içinde kullanabilir.
ON DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun hükümlerine göre kamulaştırma gere
ğini takdir etmek ve kamulaştırma kararını vermek Tarım Bakanlığına aittir
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YİRMİN Oİ MADDE — Tarım Bakanlığınca kamulaştırılmasına karar verilen
arazi ve üzerindeki yapı ve tesislerin sınırlarını, genişliğini ve niteliklerini ve de
ğerini gösteren kroki ve tutanaklar kamulaştırma kararına bağlı olarak o ilin
valisine gönderilir.
Kamulaştırma kararının bir örneği kamulaştırılan arazi ve üzerindeki yapı
ve tesislerin bulunduğu yerde gazete veya herkesm kolaylıkla görebileceği yerlere
asılmak yoluyla yayınlanır ve ilgililerin beyannamelerdeki adreslerine bildirilir,
ilânın yapıldığı tutanak kâğıdiyle belirtilir. Bu ilân adresi belli olmıyan veya
beyannamesinde yazılı adreslerde bulun mıyaıı ilgililere bıldirik yerme geçer.
Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Karşılaştırılacak arazinin:
a) Beş bin dönümden fazla kısmında 1833 ve 2901 sayılı kanunlar gereğince
takdir edilip 1944 bütçe yılı arazi vergisine matrah olan değer;
b) Beş bnı dönümden aşağı olan ara/ide aynı değerin iki katı;
c) İ k i bin dönümün aşağısında yapılacak kamulaştırmalarda aynı değerin üç
katı;
Kamulaştırma karşılığına esas olur.
Kamulaştmlaeak araziden gizli kaldığından veva diğer bir sebepten dolayı 1914
bütçe \ılı başında kesinleşmiş değeri bulunmıyanlara çevrelerindeki eıı yakın
benzeri arazinin sözü geçen yıl vergisine matralı olan değerlerine göre Arazı
Yergisi Kanununun yetkilendirdiği komi syunlarca değerlen biçilir. Bu yolla bu
lunan değerler kesinleştikten sonra kamulaştırma karşılığına esas tutulur.
Bu fıkra gereğince tâyin olunacak değere Hazine ve mülk sahibi 3692 sayılı
kanun hükümlerine göre itiraz edebilirler.
Hazinece taksitle satılmış olupta kamulaştırma tarihinde taksit bedelleri tama
men ödenmemiş olan arazinin, ihale tarihinden kamulaştırma tarihine kadar geçen
her yıl için ihale bedelinden yüzde beş tenzil edildikten sonra kalan miktar, vergi
kıymetinden fazla olduğu takdirde kamulaştırma bedeli olarak kabul edilir. 14 ncü
maddenin (E) bendi gereğince kamulaştmlaeaK arazinin bedeli bölünmezden ev
velki bütünün bağlı olduğu hükümlere göre hesaplanarak tapuda kayıtlı sahibine
ödenir.
YİRMİ İ K İ N C İ MADDE — Vergide1 bir bütün olarak kayıtlı bulunan arazinin
tamamı kamulaştırılmış değilse değerin kamulaştırılan parçalarla sahibi tie kalan
parçaya ifrazı, tadilât komisyonları tarafından yapılır. Tadilât komisyonu kararı
na karşı arazi sahibi ile Hazine 1833 ve 3692 sayılı kanunlar dairesinde itiraz ede
bilirler.
,
Y İ R M İ Ü Ç ( J X Ü Ü MADDE — Kamulaştırılacak arazi üzerinde bulunan yapı
ve tesislerin takdir edilecek değerleri kamulaştırma karşılığına esas olur.
Bu takdir işlemi 1837 sayılı kanunun yetkilendirdiği
komisyonlarca yapılır.
Hazine ve mülk sahiplerinin 3692 sayılı kanun hükümleri gereğince itiraz haklan
saklıdır.
Y İ R M İ DÖRDÜNCÜ MADDE — 21, 22, 23 ncü maddelerde yazılı işlemlerle
ödevli bütün yerler engeç bir ay içinde karar vermek zorundadırlar. Bu süre için
de özürsüz olarak ödevini yapmayan komisyonların başkan ve üyeleri hakkında
kanun gereğince kovuşturma yapılır. Ödevli komisyonlar çalışma halinde değillerse
yetkili makamlar tarafından hemen toplantıya çağrılarak ödevleri yaptırılır.
YİRMİ BEŞİKÇİ MADDE -— Kamulaştırmada bu kanun luikümlerinin uygu
lanması ile ilgili itirazlar kamulaştırma karanımı arazi sahiplerine gerekçesiyle
birlikte 2Q nci madde hükümleri dairesin ]e bildirildiği veya ilân edildiği tarihten
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başlamak üzere bir ay içerisinde Tarım Bakanlığına yapılabilir. Bakanlık itirazı
haklı bulmazsa kamulaştırma işleminin, laınaınlunmasıııa karar verir. Bu kararın
yerine getirilmesi yargı yerlerince geri bırakılamaz.
YILIMI ALTI J\ 0 1 MADDE — 20 nci maddeye göre itiraz haklı görülmiyerek
kamulaştırma işleminin tamamlanmasına karar verilmesi halmde, kamulaştırma ile
ilgili işlemlere karşı genel hükümler dairesinde dava açıla bilir.
Gerek mahkemede, gerek Danıştay da dava, itirazın reddi hakkındaki kararın
bildirimi tarihinden başlamak üzere en geç uç ay içinde açılır. Zamanaşımını
durduran veya kesen sebepler varsa gözönunde bulundurulur. Dâva vaziı'esizlık
veya yetkisizlik noktasından reddedildiği takdirde davacı, Hukuk Usulü Muhake
meleri Kanununun 193 neü maddesi hükmünden faydalanır.
YİRMİ YEDİK (Ji MADDE — Bu kanunun uygulanması ile ilgili olup görülme
si Sulh ve Asliye Hukuk Mahkemelerine ait dâva ve işleri yerinde görmek üzere
Asliye mahkemesi yetkisinde, gerektiği kadar gezici mahkemeler kurulur. Bu
mahkemelerde şifahi muhakeme usulü uygulanır.
Danıştay'da görülecek dâvalar, cevaplar tamamlanır tamamlanmaz yapılacak
başka bir işlem kalmamışsa hemen ve diğer işlerden öne alınarak karara bağlanır.
Danıştay'ın gerekli göreceği yerinde yapılacak nicelemeleri ve araştırmaları yet
kili yerler kısa bir zamanda yapmakla ödevlidirler. Bu dâvalarda cevap süresi uzatı
lamaz.
YİRMİ SEKİZİNCİ MADDE — 21, 22, 23 ncü maddelerde yazılı işlemlerle bu
kanunun uygulaıımasiyle ilgili her türlü itiraz ve dâvalar kamulaştırma, Hazine
adına tescil ve dağıtmayı durduramıyaeagı gibi bunların durdurulması hakkında
yargı ye ilerince de karar verilemez. 25 ncı madde hükümleri saklıdır.
YİRMİ DOK UZU NOU MADDE — Haksız olarak kamuiaştırıldığı anlaşılan
arazi henüz dağıtılmamışsa kamulaştırma işleminin bozulmasına ve arazinin sahi
bine geri verilmesine, dağıtma işi tamamlaıımışsa hakkının para ile ödenmesine ka
rar verilir ve bu karar hiçbir harç ve gider istenılmeksizin hemen ilgililere bildiri
lir.
Davacı haklı çıkarsa hüküm anlatıldığı veya yazılı olarak bildirildiği tarihten
sonra dâva mevzuu olan arazi dağıtılamaz.
Danıştay'da verilen kararlar derhal yerine getirilir ve mahkemeden verilen
kararın kesinleşmesi beklenir.
OTUZUNCU M A D D E — H a k s ı z olarak kamuiaştırıldığı tahakkuk eden arazi
hükümden önce dağıtılmış ise bir ay için I e, Tarım Bakanlığı, ikisi mahallî idare
kurulu ve biri Belediye Komisyonu tarafından seçilecek üç kişilik bir Komisyo
nun danışma düşüncesini alarak arazinin elkonma tarihindeki değerini belirtir
ve sahibine bildirir. Sahibi bu değere razı olursa ayrıca hüküm almağa lüzum
kalmaksızın alacağı derhal ödenir.
Bu değere razı olmayanlar yargıca başvurarak bedelin hüküm altına almmasım
istiyebilirler. Bu dâvalar dahi şifahi muhakeme usuliylc görülür ve arazinin ka
mulaştırma zamanındaki değer pahası hüküm altına alınır.
OTUZ BİRİNCİ MADDE — Kamulaştırma yapılan yerlerde arazi ile ilgili dâ
valara Tarım Bakanlığı müdahil sıfatiyie katılabilir.
Tarım Bakanlığının bu
dâvalarda taraflara bağlı olmaksızın delil göstermeğe, isteklerde bulunmağa ve ka
nun yollarına başvurmağa hakkı vardır.
OTUZ İ K İ N C İ MADDE — Kamulaştırma karşılığı sahibine verilmek ve sahibi
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aimaktan kaçındığı veya bulunmadığı yahut kamulaştırılan gayrimenkul nizalı ol
duğu , takdirde Ziraat Bankasına yatırılmak şartı ile gayrımenkule elkonur ve
Tarım Bakanlığının isteği üzerine tapuca Mazine adına tescili yapılır.
Kamulaştırılan arazi, yapı ve tesisler tescil tarihinden başlayarak iki yıl içinde
bu kanun gereğince dağıtılmadığı takdirde sahipleri almış oldukları bedelleri Ha
zineye ödeyerek bunları geri alabilirler.
21 nci maddenin ikinci fıkrası ile 22 ve 23 ncü maddelerde yazılı hallerde kamulaştırılacak arazi, yapı ve tesisler karşıiıidarımn sahibine verilmesi veya ban
kaya yatırılması beklenmeksizin Hazine adına tescil edilir ve kesinleşen karşı
lıklar bu kanun hükümlerine göre sahiplerine ödenir .
OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kamıûaşumm
işlerinin başladığı bölgelerde kamulaştmlacak arazinin belirtilmesi VQ ilgililere bildirilmesi işi 11 nci maddede
yazık üç aylık sürenin bitmesinden başlamak üzere, en geç beş yıl içinde tamam
lanarak derhal ilân olunur. Bu üândan sonra o bölgede bu suretle belirtilmiş
bulunan arazinin dışında yeniden kamulaştırma yapılamaz. Sonraki edinmelerle
arazinin o bölge için kamulaştırma haddi olarak belli edilen miktarın üstüne
çıkması veya arazinin işlenmemesi halleri)'le 16 nci maddenin son fıkrasında ya
zılı sebeple yapılacak kamulaştırmalar } u hükmün dışındadır.
Dördüncü bölüm
Arazi

verilecekler

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE — Bu kanun hükümlerine göre arazi, aile reis
lerine verilir. Arazi verilmesinde aşağıdaki sıra gözetilir :
a) Hiç arazisi olmayıp başkalarının aLazısinde ortakçılık, kiracılık yapanlar;
b) Arazisi yetmiyen çiftçiler;
c) Hiç arazisi olmayıp yerleşmiş bulunduğu yerde ötedenberi tarım işçiliğiy
le geçinenler;
d) Göçebeler ve göçmenler ve göçürüiunlerdeıı çiftçi olanlar;
e) 59 ncu madde hükmüne göre miras ortaklığından ayrılanlar;
f) Tarım ve Veteriner okullarını veya Tarım Bakanlığınca tanınmış Tarım
kurslarını bitirenlerden arazisi olmayanlar veya yetmiyenler;
g) Evvelce çiftçi oimayıpta arazi edindiği takdirde çiftçilik yapacaklarına
Tarım Bakanlığınca kanaat getirilenler.
Bu madde şümulüne giren kimselerden bağımsız bir işletme kuracak durum
da bulunanlara, aile sahibi olmasalar dam, arazi verilir.
OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Arazi verilmesinde yukarıdaki
bendi içinde de aşağıdaki sıra gözetilir:
a) Çocuk sahibi olanlar;
b) Evi ve yeter miktarda istihsal araçları bulunanlar;
c) Evi olup yeter istihsal araçları buluıımıyanlar;
d) Yeter istihsal aracı bulunupta evi oJmıyanlar.

maddenin her

OTUZ ALTİNCL MADDE — Arazi verileceklerin Türk obuaları ve medenî
hakları kullanma yeterliğine sahip bulunmaları ve çiftçi olmaları veya çiftçilik
yapmayı yüklenmeleri ve her iki halde de verilecek araziyi kendilerinin işletmeleri
şarttır.
Vasisi ister ve sulh yargıcı da izin verirse, velisi olmıyan küçüklere de toprak;
verilebilir.
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Beşinci bölüm
Arazi

verilmesi

OTTTZ YEDÎNOÎ "MADDE — Arazi, bu kanım İmkürmVrine uvgun olarak Ta
rım Bakanlığınca vorilir.
OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Ar*zi isteyenler :
a) Kimliklerini ve medenî durumlarını;
b) Arazileri olup olmadığını, varsa eliflerini ve gerçek yüz ölenlerini;
e) Arazi üzerindeki yapı ve tesislerde t i n m alet ve vasıtalarını;
d") Arazi istedikleri yeri;
gösteren o verin ihtiyar kurullarından onanmış bir b^yan kâğıdını Tarım Bakan
lığınca yetkilendirilecek yerlere verirler
OTUZ DOKUZUNCU MADDE — F«" arazisi olmayanlara, bölgelere ve tarım
çeşitlerine göre bir eiftei ailesinin geçinmesine ve aile fertlerinin is kuvvetlerinin
değerlendirilmesine yetecek genişlik, kuvvet ve çeşitte olmak üzere küçük ara
zi haddi içinde arazi verilir.
Toprağı yetmiyenlerin arazileri yuk-mki fıkra hükümleri dairesinde yeter
miktara çıkarılır.
Verilecek arazinin imkân nisnetind * bir vordo ve toplu olması gözetilir.
KTRKTNCT MADDE — Arazi dağılımı bölgenin tabii ve iktisadi şartlarına
^övc çeşitli istihsal bölümlerini içine alan mürekkep isletmeler kurulabilecek su
rette yapılabileceği gibi istihsallerini b ^ e ı h k ™ovvacılık, bahçecilik, fidancılık,
tarla ziraatı ve h a w a n d h k gibi bir istihsal bölümünde toplavan basit işletmeler
kurulabilecek şekilde de yapılabilir.
KTRK B İ R İ N C İ MADDE — A razi Moron kimseye, oturduğu verde verilecek
arazi bulunmadıoı veva kalma^ı^ı takdirde önce o böl<ro içinde başka bir yerde
ve burada da verilecek arazi bulunmadığı veva kalmadığı halde yakın ve alıştı
ğı iklim şartlarına uygun ba«ka bir b^1o*edn arazi verilir.
KTRK İ K İ N C İ MADDE — Arazi ve üzerindeki yapı ve tesisler, bedel karşı
lığında borçlandırma yoluyla verilir.
K I R K ÜÇÜNCÜ" MADDE — Rahu) olduğu arazinin tümünü veva bir kısmı
nı bu kanunun vürürlüğe o-irrne^don sonra burhan °"i bir suretle elden çıkaran
lar bu kanunun tanıdığı haklardan Pp^daranamazlar.
KTRK DÖRDÜNCÜ MADDE — A r î Hsi, ilenmemek yüzünden kamulaştırı
lan veya bu kanun hükümleri dairesinde geri alınanlara, yeniden arazi verilmez.
Altıncı bölüm
Malî JıüTfüımler
KTRK "BESİNCİ MADDE — Kamulaştırma bedeli eşit taksitlerle ve kamu
laştırmayı takip eden yıldan baslavarak yirmi yılda ödenecek «Toprak tahvil
leri» adlı Hazine tahvilleriyle ödenir. Her taksite senelik % 4 faiz yürüfülü;
Her vılın kupon vâdesi 30 Evlfıldür. Toprak tahvillerinin en küçük kupürü 100
lira itibari kıymetlidir. Kamulaştırma badelinin 100 liradan aşağı kesri tahviller
le birlikte ve 1 000 liralık kısmı kamulaştırmayı takip eden yıl içinde para ü^
ödenir.
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Tier yıl yapılacak kamulaştırmalara eröre Tanın Bakanlığı nm teklifi üzerine
"Bakanlar Kurulunca belirtilecek miktarda tahvil çıkarılır. Bu tahvillerin ana ve
faizini ihtiva eden kupon bedelleri vadelerinden beş yıl sonra Hazine lehine za
manaşımına uğrar.
Toprak tahvilleri, ödenmemiş kupon bedelleri ü /erinden diğer "Devlet tahvil
lerine tanınan imtiyaz ve. hakları tamamen haizdirler.
Yıllık amortisman taksitlerini, faizleri ve diğer giderleri karşılayacak ödenek
her vıl Deflet borçları bütçesinde avrı bir bölüme konur. TTer tertinte çıkarma
giderleri Devlet borçları bütçesinde açılacak ayrı bir bölüme ödenek kaydedile
rek harcanır.
Mal ive Bakanlığı her tertipte çıkanr-a için elli bin lirava kadar geçici ha**camava izinlidir.
29 ncu madd^ hükmü saklıdır,
KTRK ALTTXCI MADDE — Dağıtılacak arazi, vapı ve tesislerin karşılığı Ma
liye ve Tarım Bakanlıklarınca belirtilecek esaslara göre tâyin edilerek borçlandır
mayı takip eden altıncı yılın Ocak ayından başlamak ve yirmi yılda, yirmi eşit
taksitte ve faizsiz olarak ödenmek üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası adı
na senede bağlanır ve senetleri bankaya yerilir.
Borçlunun ilköğretim çağma giren her çocuğu için geri kalan taksitlerinden %
5 indirilir.
Tadosmdeu önce ödenen taksitlerden yıllık % 5 iskonto yapılır.
KTRK" YEDÎNCT MADDE — Arazi verileceklere kuracakları isletme varn ve
tesislerini meydana getirmek, bunların onarılmasını ve isletmenin yıllık isletilme
sini sağlamak üzere Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasında kurulacak özel bir
fondan kredi açılır.
"K/n ml us ve onarma kredisi yirmi beş yıla ve vıllık işletme kredisi bir yıla ka
dar vadeli olabilir.
Bu kredilerin açılma şekillerine ve miktarlarına ve % 5 i geçmemek üzere faizle
rine il erili esaslar Maliye, Tarım ve rTippro+ Bakanlıklarınca birlikte belirtilir.
"KTRK REKÎZÎNCÎ MADDE — Yukarıki maddede yazılı özel fonun kaynakları
şunlardır:
a) Tier vıl bütçesine bu maksatla konacak ödenek;
b) 4f) ncı maddede yazılı alacaklardan yapılacak tahsilat.
TCTRTCDOTOJZTINrCF MADDE — K i H i k arazide Hetmo kuracaklara yetecek
ölçüde canb ve cansız demirbaş ve istihsal malzemeli Türkive Zirai Donatım Kuru
mu tarafından tedarik edilerek taksitle ödenmek üzere verilir.
ELLÎrTCÎ "MADDE — Tarım Bakanlığının ıslah istasyonlarında, fidanlıkların
da ve hayvan yetiştirme müesseselerinde yetiştirilen ivi cins tohumluk, fidan ve
damızlık ba^vanlardau dağıtılacaklar yeğlikle bu kanun gereğince topraklandırıl UT"? olanlara verilir.
E L L Î BÎRÎrTCÎ MADDE — Bu kanun ile Türkive Cumhurivoti Ziraat Ban
kasına yerilen isler bankanın aslî ödevlerinden olun banka bu islerin yürütülmesi
için kurulusuna zaruri gördüğü servis-ve kadroları ekleyebilir .Ek kuruluş giderle
ri özel fondan ödenir. Banka bu isler için yıllık ayrı hesap tutarak bilanço tanzim
eder.
Ö?A fonun bilançosu zarar gösteren yalarda bu zarar, ertesi yıl Devletçe bütçeye
konacak ödenekle karşılanır.
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E L L İ ÎKÎİSTCÎ MADDE — Dağıtılan arazi ile yapı ve tesislerden ve bu kanun
hükümleri dairesinde açılan kuruluş, onarma ve çevirme kredilerinden doğan ala
caklar vâdesinde ödenmediği takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankasınca
borçlunun arazisi, yapı ve tesisleri ile işletme vasıtaları dışında kalan haczi caiz
mallarından Tahsili Emval Kanunu hükümlerine göre tahsil olunur.
Borçlunun arazi, yapı ve tesisleri ile işletme araçları dışında başvurulacak
malları olmadığı takdirde Türkiye Cumhuriyeti Ziraat Bankası bu araçlar üzerinde
Tahsili Emval Kanununa göre haciz ve kovuşturma hakkını kullanmakla beraber
57 nci madde hükümleri dairesinde arazinin jreri alınarak tapu kaydının Hazine
adına değiştirilmesini mahkemeden isteycbibr. Tsteğin mahkemece kabulü halinde
ödenen taksitler ve yapılan zaruri veya faydalı giderlerle elde edilen intifa bedel
lerinin karşılıklı mahsubunda aynı madde hükümleri uygulanır.
Zor durumda bu hükümler uygulanmaz. Zor durumun tâvin ve takdiri ve bu du
ruma göre alacakların ne süre geri bırakılacağı Maliye ve Tarım Bakanlıklarınca
kararlaştırılır.
Yedinci bölüm
Verilen araziye ait

hükümler

E L L Î ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanım hükümlerine göre verilen gayrimen
kul! er, 42 ve 46 ncı maddeler gereğince borçlandırılacak miktar ile 47 nci mad
deye göre Ziraat Bankasında kurulacak özel fondan verilecek kredinin ulaşabi
leceği miktarın tamamı için borçlandırma senedinde yazılı şartlar dairesinde
Ziraat Bankasına ipotek edilmek suretivle arazi verilen adma tapuya bağlanır.
E L L Î DÖRDÜNCÜ MADDE — Yerilen gavrimenkullerin bedellerivle 47 nci
maddeye göre Ziraat Bankasında kurulu özel fondan acılan kredilerden doğan
borçlar tamamiyle ödenmedikçe bu gawimenkuller üzerinde temliki hiçbir tasar
rufta bulunulamaz ve başkaları lehine avın bir hak ibdas edilemiyeeeği gibi sah^i
bir hak da bu gavrimenkullerin sicillenne kavdedilemez.
Bu gayrimenkuller tüzel AT gerçek kişilerin alacakları iciıı haczolunamaz.
Yukarıki fıkralar hükümleri verilen isletme vasıtaları hakkında da uvgulanır
E L L Î BESÎNCÎ MADDE — Toprakları vetmedipinden dol avı bu kanun ge
reğince kendilerine arazi verilenlerin evvelce tasarrufları altında bulunan arazi
ile bu işletme içindeki yapı ve tesisler dabi bunların üzerinde arazi verilmesin
den evvel üçüncü kişilerin teessüs etmiş avnı hakları ve mevcut hacizler saklı
kalmak şartiyle bu bölüm hükümlerine bağlıdır.
E L L Î ALTINCI MADDE — Bu kanunla verilen arazi ortakçılıkla işletilemez
ve kiraya verilemez. Askerlik ve belgelendirilen uzun hastalık gibi makbul se
bepler varsa kira ile işletilebilir. Kira ile isletmeyi zaruri kılan sebepleri Tarım
Bakanlığı takdir eder.
E L L Î YEDÎNCÎ MADDE — Bu kanunla verilen arazi sahibi tarafından işle
tilenin erek terkedilir veya ortakçılıkla vovahut özürsüz olarak kira ile işletilirse
Tarım Bakanlığının, bu kanun gereğince ihtiva e şahinlerine dağıtılmak üzere,
gavrimenkullerin geri verilmesini ve tamı kavdımn silinerek Hazine adına de
ğiştirilmesini mahkemeden istemeğe hakkı vardır. Bu işlerde basit muhakeme usu
lü, uygularınır.
Gavrimenkullerin geri alınması halinde ödenen taksitler ve yapılan zaruri ve
ya faydalı giderlerle araziden elde edilmiş olan intifam bedelleri karşılıklı ola-
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rak hesap edilir. Değerlerde ziyade varsa fazlası geri alınır. Arazinin işletilme
yen yıllara ait ecrimisli tazminat olarak kendisinden alınır.
E L L Î SEKÎZÎNCÎ MADDE — Borç daha evvel ödenmiş olsa bile borçlan
ma tarihinden başlayarak 25 yıl geçmedikçe ilgili arazi, yapı ve tesislerle işlet
me vasıtaları bu bölümdeki hükümlere bağlı kalırlar.
E L L Î DOKUZUNCU MADDE — Arazi, yapı ve tesisler verilenin ölümünde
mirasçıları araziyi iştirak halinde işletirler. Muristen kalan araziyi idare ve iş
letmek için mirasçılar kendi aralarında uyuşarak ortaklığa terekenin açılmasın
dan başlayarak üç ay içinde bir temsilci seçerler.
"Bu süre içinde seçemedikleri veya uyuşamadıkları takdirde sulh yargıçlığmca
mirasçılar arasından reşit ve yeterliklisi seçilir. Sulh yargıçlığı yeterliğin belli
edilmesinde tarım kuruluşunun düşüncesini alabilir.
Ortaklıktan ayrılmak isteyen mirasçılar kalmak isteyenlerle uyuşarak hisse
lerini mirasçılardan birine veya bir kaçına satabilirler. Şu kadar ki arazi bütün
lüğünün bozulmaması ve arazi üzerindeki l™tmı vanı ve tesislerle işletme vasıta
larının dahi birlikte devredilmesi şarttır.
Ortaklıktan ayrılan mirasçıların miras hisseleri için dahi bu arazi ipotek edi
lemez.
54, 55, 56. 57, 58 nci maddeler hükümleri mirasçılar tarafından katılma ha
linde işletilen arazi, yapı ve tesisler hakkında dahi uygulanır.
Borç tamamiyle ödenmedikçe ve ödense bile borçlanma tarihinden başlıyarak yirmi beş yıl geçmedikçe taksim veya şuyuun giderilmesi istenemez.
Sekizinci bölüm
Türlü

hükümler

ALTMIŞINCI MADDE — Bu kanun hükümlerine göre verilecek arazinin ye
rini göstermekte, arazi miktarı ile demirbaş çeşit ve sayılarının belli edilmesinde
Tarım Bakanlığı takdir hakkını haizdir.
ALTMIŞ BÎRÎN"CÎ MADDE — Bu kanun hükümlerinin uygulanması dolayısiyle yapılacak bütün başvurmalar ve verilecek dilekçe, bildirim, yüklenme, se
net, tasarruf belgeleri veya benzerleri ve sair her türlü kâğıtlar ve bütün resmî
yerlerce ve noterlerce yapılacak işlemler bütün vergi, resim, harçlardan ve pul
ödevlerinden muaftır.
ALTMIŞ Î K Î N C Î MADDE — Bu kanun hükümlerine göre dağıtmak için
arazi kamulaştırma işlerinin ve arazi dağıtımının yapılacağı yerler Tarım Ba
kanlığının teklifi üzeine Bakanlar Kurulunca kararlaştırılır.
ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Bu kanunun uygulama
zükler yapılır.

suretini gösterir tü

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — 716 sayılı Borçlanma Kanununun 3 ncü
maddesi ve 2490 sayılı Arttırma, Eksiltme ve îhale Kanununun 56 ncı maddesi
nin 2 nci fıkrası ve 2510 sayılı îskân Kanununun 17 nci maddesine bağlı toprak
tevzi cetveli ve bu maddenin sanatkârlara yarım istihkak toprak verileceğine
dair olan fıkrası ile 20 ve 21 nci maddeleri ve 2644 sayılı Tapu Kanununun 6 ncı
maddesi hükümleri ve arazi dağıtılması hakkındaki diğer makamların yetkileri
kaldırılmıştır. Bu kanuna aykırı sair hükümler arazi hakkında cari olmaz.
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GrEÇÎCÎ MADDE — 2644 sayılı Tapu Kanununun 6 ncı maddesi yürürlükte
bulunduğu süre içinde, Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altın
da bulunan ve Belediye sınırları dışında ve kamu hizmetine ayrılmamış olan ham
toprağı açanlarla kamu hizmetine ayrılmamış olan araziyi kütük ve ağaç dikerek
bağ ve bahçe haline getirmiş olanların bu kannnun yürürlüğe girmesi tarihinden
başlayarak altı ay içinde o yerin en büyük mülkiye üstüne başvurmaları şartiyle
hükmü kaldırılan altıncı madde uyarınca ve iskân haddi içinde belli olacak hakları
tanınır.
Belediye sınırları içinde arazi üzerindeki imar ve ihya iddiaları dinlenemez ve bu
yerleri işgal edenler adına tapu verilmez. İdare yerleri bu başvurmaları en kısa bir
zaman içinde sonuçlandırmakla ödevlidirler, ilgililer, idare yerlerinin isteyecekle
ri bilgileri ve gerekli giderleri bu yerlere belli edilecek önel içinde vermezlerse
haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Altı ay içinde başvurmıyanların veya dilekleri
kabul edilmiyenlerin işgalleri altında bulundurdukları topraklarla iskân haddi üs
tündeki miktarlar ve Devletin özel mülkü olup belediye sınırları içinde bulunan ve
işgal edenler adına tapuya bağlanmamış bulunan topraklar Gayrimenkule Teca
vüzün Meni hakkındaki kanunda yazılı usuller dairesinde süre ve şarta bağlı ol
maksızın Tarım Bakanlığının isteği üzerine bu yerleri ellerinde bulunduranlardan
geri alınır.
ALTMIŞ BEŞlNCÎ MADDE — Bu kanun yayınlandığı tarihten başlıyarak yü
rürlüğe girer.
ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yü
rü tür.
13 Haziran 1945
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