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1978 TOPRAK DAĞITIMI TÜZÜĞÜ

[(14.4.1978 – R.G. 30 – EK III – A.E. 82 Sayılı Tüzük), (1.2.1979 – R.G. 5 – EK III – Düzeltme ile
Birlikte)]

İSKÂN, TOPRAKLANDIRMA VE EŞDEĞER MAL YASASI

(41/1977, 5/1981, 27/1982, 23/1985, 3/1988, 12/1989, 44/1990, 24/1991, 53/1991, 17/1992, 6/1994,
52/1995 ve 39/1998 Sayılı Yasalar)

MADDE 16 ALTINDA YAPILAN TÜZÜK
Kıbrıs Türk Federe Devleti Bakanlar Kurulu 41/77 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer

Mal Yasası’nın 16. maddesi ile kendisine verilen yetkiyi kullanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar.

Kısa isim 1. Bu Tüzük “1978 Toprak Dağıtımı Tüzüğü” olarak isimlendirilir.

Amaç 2. Bu Tüzüğün amacı, Eşdeğer Mal verme dışında Toprak Dağıtımında
kaynak tesbitini, kaynak tasnifini ve sınıflandırılmasını, mera tesbitini, dağıtım
plânı tanzimini, dağıtımı, kadastral çalışmaları, görevlendirilecek teknik ekiplerin
görev, yetki ve sorumluluklarını düzenlemektir.

I. BÖLÜM

Tanımlar 3. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe:
“Aile” Karı koca ve varsa reşit olmayan füru ile reşit olup da evli olmayan ve

aile reisi ile birlikte oturan füruları anlatır. Ancak reşit olup da yalnız yaşayan ve
evli olmayan erkek füralarla vesayet altında bulunanlar da “aile” sayılır. Aile
reisi; varsa koca, yoksa kadındır.

“Aile işletmesi veya yeter gelirli tarımsal aile işletmesi” Çiftçilik yapılması
için norm dahilinde gerekli toprak, bina, tesis, alet, makine, bitkisel ve hayvansal
üretim araçları gibi tarımsal girdilerden tümü veya birkaçı ile işgücünün birlikte
kullanıldığı üretim birimini anlatır.

“Arsa” Arsa olarak parsellenip parsellenmemesine bakılmaksızın,
yürürlükteki mevzuata göre inşai faaliyetlerin yapılmasına elverişli arazi parçasını
anlatır.

“Bakanlık” İmar, İskân ve Rehabilitasyon işlerinden sorumlu Bakanlığı
anlatır.

“Dönüm” 14.400 ayakkare yüzölçümünü anlatır.
“Toprak Dağıtımı açısından hak sahibi” Türk yurttaşı olmak kaydıyle, Toprak

Dağıtımı çalışmalarının yapıldığı yörede oturan, geçimini bizzat tarımdan
sağlayan veya sağlamak zorunda bulunan, çiftçilik dışında küçük esnaf, sanatkâr,
kadrolu işçi statüsünde ve görevi devamlı olmayan işçiler ve benzeri durumda
olup çitçilik yapabilme yeteneğine haiz yılda saf 36.000 TL’nin altında gelir elde
eden, Kamu görevlisi olmamak kaydıyle bilgi, beceri ve öğrenimi itibarıyle örnek
çiftçilik yapabilme yeteneğine sahip olan, aile reisi durumundaki kişileri anlatır.

“Kaynak” Sulu ve kuru ziraata elverişli tarımsal araziyi, zeytinlik, harupluk,
bademlik, bağ, muz, limongil, kayısı, karışık meyve bahçelerini ve meyvesinden
yararlanılan münferit ağaçları anlatır.

“Kuru arazi” Sulanmayan ve alınacak tedbirlerle de sulanması mümkün
görülmeyen araziyi anlatır.
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“Norm” Beş nüfuslu aile işletmesi için yılda 36.000 TL çiftçi saf geliri elde
edebilecek arazi genişliğini anlatır. Yöresel olarak hazırlanacak tarımsal işletme
plânlarında saptanacak norm sadece toprağa dayandırılabileceği gibi, arazi irad
hayvanları ve diğer yan gelir olanakları ortak bir şekilde hesaplanabilecektir.

“Sulu arazi” Bitki yetiştirme devresinde gerekli olan ancak yağışlarla
karşılanamayan su açığının, yerüstü veya yeraltı su kaynaklarından temin edilen
sulama suyu ile karşılanması imkânı bulunan ve nitelikleri sulamaya elverişli olan
toprak parçasını anlatır.

“Tarım arazisi” üzerinde ekim, dikim, bakım, yetiştirme yapılabilen veya
orman hariç doğrudan doğruya tabiattan yararlanmak suretiyle bitki veya hayvan
üretimine elverişli olan araziyi anlatır ve “toprak”, “arazi” veya “tarla”
deyimlerini kapsar.

“Yasa” 41/77 sayılı İskân, Topraklandırma ve Eşdeğer Mal Yasasını anlatır.

II. BÖLÜM

KAYNAK TESBİTİ YÖRE VE YÖRE NORMLARI İLE
İLGİLİ İŞLEMLER :

Kaynak tesbiti 4. Kaynak tesbiti, köy hudutları esas alınarak, mevcut kadastral paftaların
araziye aplikesi suretiyle yapılır.

Parsellerin
yüzölçümünün
harita üzerinde
kontrolu

5. Tapu Dairelerinden temin edilecek kadastral pafta kopyaları üzerinde
gerekli görülen hallerde, tapu kayıtlarına göre parsellerin yüzölçümü kontrolü
yapılır ve bu kontrol sonucu ortaya çıkan %5 kadar hatalar tecviz dahilinde kabul
edilir. Hatanın %5’den fazla olması halinde Tapu Dairesi Müdürlüğüne konu
intikal ettirilerek tashihi sağlanır.

Tapu kaydı
bulunamıyan
parsellerin
yüzölçümünün
hesaplanması

6. Tapu kaydı bulunamıyan parsellerin yüzölçümü, geometrik olarak veya
plânimetre ile hesaplanır ve bulunan miktarlara göre bütün parseller için
düzenlenecek taplendikadif’e (Form T.D. 1) geçirilir.

Haritanın
araziye
uygunluğunun
kontrolü

7. Haritanın araziye uygunluğu röper noktası olabilecek, doğal, yapay tesis
ve işaretlerden de yararlanılarak kontrol edilir. 1/2500 ve 1/5000 ölçekli
haritalarda %1 – 1.5 metre kadar mesafe hataları, tecvizi hata dahilinde kabul
edilir.

Parsel
üzerindeki
Tarımsal
kaynakların
tesbiti

8. Arazide yapılan aplikasyon sırasında her parselin cinsi, karakteri, sulu-
kuru durumu, varsa üzerindeki toplu ve münferit ağaçların cinsi ve sayısı saptanır.

Tarıma elverişli olmayan sahalardaki ağaçlar ada ada tesbit edilir. Bu gibi
yerlerdeki ağaçlar imkân ölçüsünde numaralanır.

Bu tesbitlerde; Tarımsal amaçlar dışında kullanılan veya kullanılması
plânlanan araziler çalışma kapsamı dışında bırakılır.

Bunu sağlamak üzere tüm kamu kuruluşları bu amaçla kendilerine gerekli
taşınmaz malları, Tüzüğün yürürlüğe girmesinden itibaren en kısa sürede İmar,
İskân ve Rehabilitasyon işlerinden sorumlu Bakanlığa bildirirler.

Ancak toprak dağıtımının yapılacağına dair Resmi Gazete’de ilân edilen
yerler için bu süre yayın tarihinden itibaren 15 günle sınırlandırılır.
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Kaynak tesbiti
ile ilgili
tutanaklar

9. Kaynak tesbiti sırasında :
(1) Herhangi bir konutla yakın ilişkisi olan her türlü Tarımsal kaynağın

hangi konut ile ilişkisi olduğu ve konutun kimin tarafından
kullanıldığı,

(2) Kuru, sulu arazi, narenciye ve diğer türden tarımsal kaynakların
evvelce yapılmış geçici tahsise göre veya diğer şekillerde kimin
tarafından kullanıldığı, ayrıca kullanılış şeklinin amaca teknik açıdan
uygunluğu,

(3) Kuru tarım arazisi olmakla beraber, özelliği dolayısıyle ve teknik
olanakların elverdiği ölçüde hak sahiplerinin tümüne verilmesinde
fayda görülen yerler,

Ayrı ayrı tutanaklarla tesbit edilir. Bu çalışmalarda köy muhtarı
ve kır bekçisinin bilgilerinden yararlanılır ve tutanaklar bunlar
tarafından imzalanır.

Kaynakların
sınıflandırılması

10. Tarımsal Rehabilitasyon Şube Müdürlüklerine bağlı harita gurupları,
dağıtıma tabi olacak ve dağıtım dışı tutulacak kaynakların, tesbit ve
sınıflandırılmasını yaptıktan sonra, kaynakların cins, çeşit ve sınıflarına göre
toplamını, dağıtım plânı yapılmak üzere bu Şube Müdürlüklerine bağlı Plânlama
Gurubuna verirler.

Haritası
olmayan
bölgelerin
haritalanması

11. Köye ait, kadastral pafta kopyalarının bir kısmının veya tümünün temin
edilememesi halinde, Yasanın uygulanabilmesine olanak sağlamak amacıyle
yeterli hassasiyette ve uygun ölçekte haritalar Takeometrik olarak yapılır.

Yörelerin ve
yöre
normlarının
saptanması

12. Toprak dağıtımı yapılacak köyler, olanaklar ölçüsünde fiziki ve
topoğrafik durumlar göz önüne alınarak yörelere toplanır. Yöreler bir veya daha
fazla köyden oluşur.

Yöre norm hesaplamasında, aynı yöreye isabet eden köyler arasında aynı
statüdeki hak sahiplerine uygulanan norm farkı, kuru arazi cinsinden 20 dönümü
geçemez esası ile her köyün tarımsal kaynak miktarı ve hak sahibi aile sayısı
dikkate alınır. Aynı yöreye dahil köyler arasında yöre normuna ulaşabilmek için o
yöreye dahil köyler arasında kaynak aktarması yapılır. Bu aktarma yapılırken
kaynak veren köyün ihtiyacı, öncelikle ve tercihen istenilen kaynakların
bulunduğu bölge ve cinslerden karşılanır.

Tarımsal Rehabilitasyon Şube Müdürlüklerince tesbit edilen yöreler ve yöre
normları, ilgili Bakanlıkca onaylanır ve Resmi Gazete’de yayınlanarak radyo ve
Gazeteler aracılığı ile halka duyurulur.

Sulu arazi ve
narenciye
bahçelerinin
asgari
bölünebilme
miktarlarının
saptanması

13. Detaylı arazi etüdleri sonucu, ortaya çıkan dağıtılabilir tarımsal kaynak
cinslerinden, her ailenin eşit şekilde yararlandırılması esastır.

Sulu arazi ve narenciye gibi tarımsal kaynakların asgari bölünebilme
miktarları Yasanın 19. maddesine bağlı kalınarak Tarımsal Rehabilitasyon Şube
Müdürlüklerince, ekonomik verimlilik ilkesi de gözönünde bulundurularak
saptanır.
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Kısmı norm
uygulamasında
çiftçilik dışında
yan geliri
olanlara
verilecek arazi
miktarı

14. Kısmı norm uygulanan yöre ve köylerde yan gelir sağlamak amacıyle
çifçilik dışındaki uğraşılar sonucu gelir sağlamak durumunda olanlardan, o yöre
veya köyde uygulanan norm için hesaplanan gelirden az kazancı olanlara, nüfus
durumları da dikkate alınarak uygulanan normu tamamlayacak miktarda kaynak
verilir.

Yöre ve
köylerdeki
kaynak açığının
tamamlanması

15. Tarımsal kaynağı yeterli olmıyan bir köyün kaynak ihtiyacı olanaklar
ölçüsünde yöre içindeki bir başka köyden karşılanır. Buna rağmen kaynak açığı
kaldığı takdirde daha uzak köy ve yörelerden kaynak alınması suretiyle norm
tamamlanması yapılır.

Bir başka
köyden kaynak
tahsisi

16. Herhangi bir köye başka bir köyden veya yöreden kaynak tahsis
edilirken, olanaklar ölçüsünde tahsis edilecek arazinin, toplu ve en yakın olmasına
özen gösterilir.

Gerçek norm
tesbiti

17. Yasanın 14. maddesindeki çizelgede saptanan normlar, kaynakların
sınıflandırılması sonucu ortaya çıkacak karakterlerine göre Yasanın 14.(1)(b)
maddesine uygun olarak Tarımsal Rehabilitasyon Şube Müdürlüklerince revize
edilebilirler.

Ağaç
değerlendiril-
mesi

18. Arazi ile üzerinde bulunan ve ekonomik verimi olan ağaçlar birlikte
dağıtılır. Arazi üzerindeki ağaçların değerlendirilmesi Yasanın 14. maddesindeki
katsayı değerleri esas alınarak yapılır.

Kaynakların
dağıtımında
dikkat edilecek
hususlar

19. Kaynaklar sınıflandırıldıktan sonra her aileye olanaklar ölçüsünde eşit
oranlarda ve her sınıftan arazi verilmesine özen gösterilir. Özellikle arazilerin
dağıtımında, arazi toplulaştırılması ilkelerine riayet edilir. Bunu sağlamak üzere,
ifraz işleminden önce dağıtım konusu parsellerin tevhidi yapılır.

Hasıllık
ihtiyaçlarının
karşılanması

20. Hak sahibi ailelerin, hasıllık ihtiyacı köy yerleşim alanının çevresinde,
tercihan çok iyi vasfa haiz arazilerden karşılanır.

Dağıtım plânı
ve hak sahibi
listelerinin
tanzımı
1.2.1979
RG.5
(Düzeltme)

21. Dağıtım plânı, Yasa ve bu Tüzükte saptanan esaslar göz önüne alınarak
örneği ekli (Form TD2 ve TD3)’e göre Tarımsal Rehabilitasyon Şube
Müdürlüklerince hazırlanır ve ilgili Bakanın onayı ile kesinleşir.

III. BÖLÜM
UYGULAMA

Dağıtım
uygulamasında
dikkat edilecek
hususlar

22. Dağıtım plânı onaylandıktan sonra, uygulamaya konmak üzere Harita
Gurup Başkanlığına verilir.

Dağıtım uygulamasında :
(1) Dağıtımda kadastral parseller dikkate alınır.
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(2) Konut veya ağılla ilişkisi olan Tarımsal Kaynaklar, kaynak almaya hak
sahibi olan ve konutu veya ağılı yasal olarak kullanana istihkakı
ölçüsünde verilir. Konutu veya ağılı yasal olarak kullanan, Toprak
Dağıtımında hak sahibi olmadığı takdirde, konutun veya ağılın rahat bir
şekilde kullanımını sağlıyacak genişlikte arazi bırakılır. Ancak bu şekilde
bırakılan arazi miktarı konutlar için bir dönümden, ağıllar için ise beş
dönümden fazla olamaz.

Etrafı duvar veya çit gibi tesisle çevrilmiş olan plantasyon sahası içinde bulunan
ve parselle kesin ilişkisi sebebiyle ifrazı sakıncalı görülen yerlerdeki konutlarda
ikamet eden kişiler toprak dağıtımında hak sahibi değilse, 3 dönüme kadar olan
yerlerin tümü, fazla olanların sadece 3 dönümlük miktarı, dağıtım dışı bırakılır.
Bu gibi yerlerde konutu kullanana kiralamada öncelik hakkı tanınır.

(3) Hak sahiplerine hasıllık verilirken, öncelikle evle hasıllık münasebeti
bulunan yerler saptanır ve bu yerler kur’aya başvurulmadan o evde
ikamet eden hak sahibine tahsis edilir. Bunun dışında kalan hak
sahiplerine ise dağıtım plânında saptanan yerlerden ve kur’a sonucu
hasıllık tahsisi yapılır.

(4) Narenciye, zeytinlik, sulu tarım arazisi, muz ve karışık bahçeler, Yasa’ya
uygun olarak tasarruf edenlere, bu nitelikteki araziden plânda öngörülen
miktarda ve teknik olanaklar ölçüsünde tercih ettiği bir yerden toplu
olarak verilir. Artan kısımlar, kullananın hak sahibi durumundaki baba,
kardeş gibi yakınlarına, talep ettikleri takdirde kur’asız verilebilir.

(5) Kuru arazide eşit istihkakların kur’a ile verilmesi esastır. Kur’aların
ayarlanmasında ve kur’asız verileceklerde plândaki oranlara göre her
sınıf araziden bulunmasına teknik olanaklar ölçüsünde dikkat edilir.

(6) Bu maddenin 2. ve 4. fıkralarına göre yapılacak uygulamalarda bu
Tüzüğün 9. maddesi uyarınca tanzim edilen tutanaklar esas alınır.

İfrazda hatalar 23. İfraz sebebiyle yüzölçümünde kabul edilecek hata %5 den fazla olamaz.
Tecviz dahilindeki hata ifrazen meydana gelen parsellerin yüzölçümleri ile doğru
orantılı olarak bu parsellere dağıtılır.

Kur’a çekimi 24. 22. maddenin 2. ve 4. üncü fıkralarında belirtilen tercihen verilme
özellikleri yoksa, her cins arazide, eşit istihkaklar kur’a ile dağıtılır. Kur’a
numaraları kur’a çekiminden önce haritalara işlenir. Kur’a çekiminden en az iki
gün önce kur’anın çekileceği yer ve zaman köy muhtarlığına, Tarımsal
Rehabilitasyon Şube Müdürlüklerince yazılı olarak tebliğ edilir ve köy halkına
duyurulması sağlanır. Kur’a çekimi, köyde halk huzurunda açık olarak yapılır.
Kur’a çekiminde bulunan hak sahibi, bizzat kur’a çeker. Bulunmayanların yerine
yakınlarından birisi, o da yoksa kur’a çektiren görevlilerce çağrılacak bir kişi
tarafından yapılır.

Kur’a sonucu, hak sahiplerine isabet eden kur’a numaraları da belirtilerek, bir
tutanakla tesbit edilir. Bu tutanak köy muhtarı, hazır bulunan İhtiyar Heyeti
üyeleri ve görevlilerce imza edilir.

Kur’a çekiminin
kimler
tarafından
yaptırılacağı

25. Kur’a işlemi, köyün dağıtım plânı yapımında çalışmış bir görevli ile
Harita Gurubundan bir görevli olmak üzere, iki kişi tarafından yaptırılır. Gerekli
görüldüğü hallerde görevli sayısı artırılabilir.
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ARAZİDE APLİKASYON VE YER TESLİMİ

Parsellerin köşe
noktalarının
bulunması

26. İfraz ve tevhid suretiyle meydana gelen parsellerin köşe noktalarının
bulunması, arazide röper olabilecek tesis ve işaretlerden yararlanılarak yapılır.

Yeni hudutların
köşe
noktalarının
işaretlenmesi

27. İfraz ve tevhid sonucu oluşan yeni hudutların köşe noktalarına, tabanı
(20 x 20) cm, yüksekliği (23) cm, tepesi (13 x 13) cm olan kesik dörtgen piramit
şeklinde beton işaretler dikilir.

Acil ve zaruri hallerde beton işaret yerine tahta kazık çakılabilir ancak
bilâhare beton işaretler değiştirilir.

İfrazen oluşan
parsellerin hak
sahiplerine
teslimi

28. İfrazen oluşan parsellerin, paftanın önceden araziye aplikesi suretiyle,
köşelerinin tesbitinden sonra hak sahibine teslimi esastır. Ancak ikiye bölünme
gibi az ifrazlarda bu işlem beraber yapılabilir.

Mesafeler
arasındaki fark

29. İfraz sonucu yeni bulunan mesafelerin toplamı ile ifraz gören parselin
mesafeleri arasındaki fark, 1/2500 ve 1/5000 ölçekli haritalarda 1 – 1,5 metreden
fazla olamaz. Tecviz dahilindeki fark ifraz parsellerinin kenarları ile doğru
orantılı olarak dağıtılır.

Yer tesliminin
ilanı

30. Yer tesliminin yapılacağı tarih ve hazır bulunması gereken hak
sahiplerine en az 2 gün önce duyurulur.

Teslim
tutanağının
imzalanması

31. Arazinin şahıslara tesliminden sonra, teslim alan teslim tutanağını
imzalar. Yer gösterme ve teslim işlemleri tamamlandıktan sonra liste, görevli
memurlar ve köy muhtarı ile kır bekçisi tarafından imzalanır.

Dağıtılan
Tarımsal
kaynaklara
itiraz

32. Yer gösterme ve yer tesliminden sonra, Tarımsal kaynağın miktarı,
nitelik ve benzeri durumlarına itirazlar, 30 günlük müddet içerisinde Tarımsal
Rehabilitasyon Şube Müdürlüğüne yazılı olarak verilir. İtiraz süresinin bitimini
takip eden 15 gün içinde ve önceden köye duyurulan tarihte, en az bir Ziraat
Mühendisi ve 1 Harita Teknisyeni tarafından, itiraz edilen hususlar yerinde
incelenir ve bir tutanakla sonuç, Tarımsal Rehabilitasyon Şube Müdürlüğüne
aktarılır. Şube Müdürlüğünce, gerekli değerlendirme yapıldıktan sonra sonuç 15
gün içinde itiraz edene yazılı olarak bildirilir.

Yer gösterme ve
teslim
işlemlerinden
sonra doğan
ihtilâflar

33. Hak sahiplerine yer gösterme ve teslim işlemleri bir defa yapılır. Bu
işlemlerden sonra doğabilecek ihtilaflar veya yeni yer gösterme talepleri mevcut
Tapu mevzuatı çerçevesinde çözümlenir.

Dağıtım
cetvellerinin
kesinleşmesi
1.2.1979
RG. 5
(Düzeltme)

34. Bir köyle ilgili tüm itirazların incelenmesi ve gerekli hallerde
düzeltilmelerin yapılması ile son şekle getirilen ifraz listeleri, krokiler ve
taplendikatifler Harita Guruplarınca hazırlanır. Bu şekilde tamamlanmış (Forma
TD3/A ve TD3/B) dağıtım cetvelleri Kaymakam, Tarımsal Rehabilitasyon Şube
Müdürü, İskân ve Rehabilitasyon Dairesi Müdürü ve Harita Gurup Başkanı
tarafından imzalanarak ilgili Bakanın onayın sunulur. Bakanın onayından geçen
dağıtım cetvelleri kesinleşir.
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Tahsis
belgesinin
verilmesi

35. Bakanın onayından geçen ve kesinleşen dağıtımdan yararlanan hak
sahiplerine, tahsis edilen tarımsal kaynağın pafta, parsel numaraları ile cins ve
miktarlarını gösterir (Form T.D. 4) tahsis belgesi verilir. Bu tahsis belgelerinde
tahsis edilen tarımsal kaynağın, kullanımına ilişkin kayıt ve şartlar belirtilir.
Tahsis belgeleri Tarımsal Rehabilitasyon Şube Müdürlerince imzalanır.

Tahsislerin özel
sicile
kaydedilmesi

36. Dağıtımı kesinleşen köylere ait dağıtım cetveli (Form T.D. 3/A ve T.D.
3/B) ile tablendikatif (Form T.D. 1) ve ifraz (Form T.D. 5) listelerinden birer
nüsha Tarımsal Rehabilitasyon Şube Müdürlüğünce Kaza Tapu Amirliğine ve
Devlet Emlâk ve Malzeme Kaza Dairelerine imza karşılığı verilir. Dağıtım cetveli
özel sicil olarak tutulur. Kaza Tapu Amirliğince dağıtım ve tahsis sahipleri
belirtilir. Bakanlıkca yapılacak tahsis iptalleri, hak sahiplerinden geri alma
işlemleri ve yeniden yapılacak tahsis işlemleri ilgili Tapu Amirliğine bildirilir.

Dağıtılan
kaynakların
kontrolu ve geri
alınması

37. Dağıtılan tarımsal kaynakların, konan kayıt ve şartlara uygun olarak
tahsis sahiplerince, kullanılıp kullanılmadığının kontrolu Tarımsal Rehabilitasyon
Şube Müdürlüklerince yapılır ve Yasa’da saptanan Kayıt ve Şartlara
uymayanlardan tarımsal kaynağın geri alınması hususunda durum Bakanlığın
talimat ve onayına sunulur.

Mal sahipleri ile
Devlet arasında
yapılacak toprak
değişme
işlemleri

38. Yasanın 16. maddesinin 2. fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak mal
sahipleri ile Devlet arasında gerekli görülen hallerde yapılacak toprak değişme
işlemleri aşağıdaki şartlara bağlı olarak İmar, İskân ve Rehabilitasyon
Bakanlığının onayı ile yapılır.

Değişme Şartları :
(1) Bu değişme ile ilgili müracaatın, mal sahibi tarafından İmar, İskân ve

Rehabilitasyon işlerinden sorumlu Bakanlığa yapılmış olması veya
Devletin bu taşınmaz mal değişme işlemini gerekli görmesi halinde,
taşınmaz mal sahibine değişme önerisinde bulunmuş olması,

(2) Değişme işleminin Bakanlıkca ekonomik verimlilik ve kamu yararı
açısından gerekli görülmüş olması,

(3) Mal sahibi tarafından yapılan değişme müracaatının Bakanlıkca
onaylanması veya Devlet tarafından taşınmaz mal sahibine yapılan
değişme önerisinin mal sahibince uygun görülmesi halinde

Bu değişme işlemi gerçekleştirilir ve Bakanlıkca mal sahibine tahsis belgesi,
mal sahibince de Devlete taşınmaz malı Devlet leyhine ferağ edeceğine dair
taahhütname verilir.
(4) Bu işlemleri müteakip Saptama Değerlendirme ve Tazmin Komisyonu

değişmeye konu olan taşınmaz malların değer takdirlerini yapar. Değer
farklarının taraflarca kapatılmasından sonra, Tapu ve Kadastro
Müdürlüğü Yasanın 81. ve 82. maddelerinin öngörmüş olduğu işlemleri
yapar.

Yürürlüğe giriş 39. Bu Tüzük Resmî Gazete’de yayınlandığı tarihten itibaren yürürlüğe
girer.

Yürütme 40. Bu Tüzüğü İmar, İskân ve Rehabilitasyon işlerinden sorumlu Bakanlık
yürütür.
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Form : T.D. 1
Sayfa No. : ……………………...
Kazası : ……………………...
Köyü : ……………………...

İmar, İskân ve Rehabilitasyon Başkanlığı

T A B L E N D İ K A T İ F
Pafta
No.

Parsel
No.

Yüzölçümü Cinsi Eski
sahibi

Yeni
sahibi Düşüncelerdönüm evlek ayak2
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Form : T.D. 2

__DAĞITIM PLÂNI DİZPOZİSYONU__

Kazası :

Köyü :

Bulunduğu Yöre :

Yörenin diğer köyleri :

Haksahibi aile sayısı :

Uygulanan norm :

1. Nüfusa göre Norm Emsali hesaplanması___

Nüfusu Sayısı Norm Ağırlık Emsali Toplam

1 – 5 1

6 1.1

7 1.2

8 1.3

9 1.4

10 1.5

2. Tarımsal Kaynakların Dökümü

Kaynak Türü Miktarı Kuru Araziye Dönüşümü

3. Dağıtım Dışı Bırakılacak Kaynaklar

a. Kamu yararı amacıyle ayrılacak tarımsal kaynaklar (Köy, gelişme sahası, sahil şeridi, karayolu
şeridi, parsel arası, ana ve tali yollar ve benzeri.)

b. Hali – Tarım dışı araziler

c. Orman Arazileri

d. Meralar

e. Rezerv

4. Dağıtılması Öngörülen Tarımsal Kaynaklar

Kaynak Türü Miktarı Kuru araziye dönüşümü
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5. Beş nüfuslu aile için uygulanacak norm dökümü

1 dönümünün kuru araziye göre
karşılığı (dönüm olarak)

a. Kuru arazi ......................................... .................................................

b. Narenciye ......................................... .................................................

c. Sulu arazi ......................................... .................................................

d. Muhtelif meyva bahçesi ........................... .................................................

e. Bağ ......................................... .................................................

f. Zeytin harup ağacı .................................... .................................................

6. Beş nüfuslu aile için uygulanacak norm hesaplanması :

Aile sayısı X norm ağırlık emsali X norm

7. Nüfusa göre uygulanacak norm

Nüfus Norm göstergesi Kuru arazi cinsinden miktar
(dönüm)

1 – 5 1

6 1.1

7 1.2

8 1.3

9 1.4

10 1.5

8. Uygulamada uyulması gereken prensipler
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Form : T.D. 3
Kazası : ...........................
Yöre No. : ...........................
Köyü : ...........................

DAĞITILMASI ÖNGÖRÜLEN TARIMSAL KAYNAK DAĞITIM CETVELİ

Sıra
No.

Kimlik
Kartı
No.

Adı ve
Soyadı

Nüfusu

K
uz

ey
de

ki
 a

ra
zi

si
(K

A
C

)

G
ün

ey
de

ki
 a

ra
zi

si
(K

A
C

)

N
or

m
 g

ös
te

rg
es

i

N
or

m
 (K

A
C

)

Topraklandırma amacıyle dağıtılacak tarımsal
kaynaklar

41/77 sayılı yasanın 14(4) maddesi altında
dağıtılacak tarımsal kaynaklar

1. ve 2’inci
bölümlerin
kuru arazi
cinsinden
toplamı

Su
lu

 a
ra

zi

K
ur

u 
ar

az
i

Ze
yt

in
 +

 h
ar

up
(a

de
t)

Ze
yt

in
 +

 h
ar

up
(D

)

M
uh

te
lif

 a
ğa

ç.

N
ar

en
ci

ye

To
pl

am
 a

ra
zi

(K
O

C
)

Su
lu

 a
ra

zi

K
ur

u 
ar

az
i

Ze
yt

in
 +

 h
ar

up
(D

)

Ze
yt

in
 +

 h
ar

up
(a

de
t)

M
uh

te
lif

 a
ğa

ç

N
ar

en
ci

ye

To
pl

am
 a

ra
zi

(K
O

C
)
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Form : T.D. 3/A Sahife No : ...................................
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ

İMAR, İSKÂN VE REHABİLİTASYON BAKANLIĞI
TOPRAKLANDIRMA AMACIYLE YAPILAN TARIMSAL KAYNAK

DAĞITIM CETVELİ
Kazası :
Yöresi :
Köyü :

Sıra
No. Adı Soyadı

Kimlik
Kartı
No.

Nüfusu

Dağıtılan tarımsal kaynakların

DüşüncelerPafta
No.

Parsel
No.

Yüzölçümü
Cinsidön. evlek ayak

kare
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Form : T.D. 3/B Sahife No : ...................................
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ

İMAR, İSKÂN VE REHABİLİTASYON BAKANLIĞI
41/77 SAYILI YASANIN 14(4) MADDESİ ALTINDA TARIMSAL

KAYNAK DAĞITIM CETVELİ
Kazası :
Köyü :
Yöresi :

Sıra
No. Adı Soyadı

Kimlik
Kartı
No.

Nüfusu

verilecek tarımsal kaynakların

DüşüncelerPafta
No.

Parsel
No.

Yüzölçümü
cinsidön. evlek ayak

kare
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Form: T.D. 4
KIBRIS TÜRK FEDERE DEVLETİ

İMAR, İSKÂN VE REHABİLİTASYON BAKANLIĞI
TARIMSAL KAYNAK TAHSİS BELGESİ

Kazası : ...........................................................
Köyü : ...........................................................

TARIMSAL KAYNAK TAHSİS EDİLENİN

Adı - Soyadı Baba adı Doğum Tarihi Kimlik Kartı
No. Nüfusu Statüsü

TAHSİS EDİLEN TARIMSAL KAYNAĞIN
Köyü Tapu

Kayıt
No.

Pafta
No.

Parsel
No. Cinsi

Yüzölçümü
No.dönüm evlek ayak

kare
adedi

Not : 1. Kullanılma hakkı devredilen bu kaynak, tahsis edilen kişi tarafından ortakcıya
verilemez, başkasına devredilemez, kiralanamaz, satılamaz ve tahsis amacı dışında
kullanılamaz.

2. Kendisine tahsis edilen tarımsal kaynağın gereği gibi işletmeyenlerin veya (1) inci
maddede ifade edilen hususlara ters bir eylemde bulunanların tahsis belgeleri iptâl
edilerek tahsis edilen tarımsal kaynaklar geri alınır.

3. Tahsis amacının değiştirilmesine ve tahsisin iptâline, İmar, İskân ve Rehabilitasyon
Bakanlığı yetkilidir.

4. K.T.F.D.’nce tahsis edilen bu kaynaklar ve üzerinde bulunan yapı ve tesisler
hakkında konacak idarî, hukukî ve malî şartlara hak sahipleri uymakla mükelleftir.
(...................................) kazasına bağlı (..............................................) köyünden
(...................................) oğlu (............................................)’na, bu belgede nevi,
durumu ve miktarı belirtilen tarımsal kaynaklar yukarıda belirtilen şartlarla tahsis
edilmiştir.

/ /197
Tahsis Yapılanın Adı ve Soyadı İmar, İskân ve Rehabilitasyon

Bakanlığı adına
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Form : T.D. 5
İ F R A Z  L İ S T E S İ

Kazası : .................................................... Pafta No : ...................................................

Köyü : ....................................................... Sahife No : ....................................................

İfrazdan önceki İfrazdan sonraki
NOTParsel

No.
Dönüm

Evlek Ayak2
Parsel
No. Dönüm Evlek Ayak2


