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3573 Sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması 
Hakkında Kanunun Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesi ve 

Yürürlükten Kaldırılması Hakkında Kanun 

(Resmî Gazete ile yayımı: 8.3.1995 Sayı: 22221) 

Kanun No Kabul Tarihi 
4086 28.2.1995 

MADDE 1. - 26.1.1939 tarihli 3573 sayılı Kanunun 2 nci maddesi aşağıdaki şekilde değişti
rilmiştir. 

Madde 2. - Orman sınırlan dışında bulunan ve Devletin hüküm ve tasarrufunda olan yabanî 
zeytinlik, Antep fıstığı ve harnupluklar ve her nevi sakız nevileri ile orman sınırları dışında olup da 
17.10.1983 tarih ve 2924 sayılı Kanun kapsamında bulunmayan zeytin yetiştirmeye elverişli fun
dalık ve makilikler Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca tespit edilip haritalanır. 

MADDE 2. -26.1.1939 tarihli 3573 sayılı Kanunun 3 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 3. - Yukarıdaki madde gereğince tespit edilen alanlar yerel koşullar dikkate alınmak 
suretiyle Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca belirlenecek esaslara göre en az 25 dönümlük parseller 
halinde parsellenir ve bilinen araçlarla ilan edilir. 

Bu alanlarda yabanî zeytin, fıstıklık ve harnupluk ile sakız nevileri olan menengiç, buttum, ya
banî sakız, Filistin sakızı ağaçlarını aşılayıp yetiştirecekler ile zeytin yetiştirmeye elverişli funda
lık ve makilik alanlarda gerekli temizlemeyi yapıp zeytin dikim alanları meydana getirecekler, di
lekçe ile arazinin bulunduğu en büyük mülkî amire başvururlar. Başvuranlar arasında Bakanlıkça 
belirlenecek esas ve öncelik sırasına göre seçilen kişilerden, bu işlemleri yerine getireceklerine da
ir bir yükümlülük belgesi alınır. Fidan dikecek olanlara devletçe maliyet bedeli üzerinden zeytin fi
danı sağlanır. 

Beş yıl süre ile taşınmazın gayesine uygun olarak kullanıldığı Tarım ve Köyişleri Bakanlığın
ca tespit edilenlere mahallin en büyük mülkî amiri tarafından tapuları devredilir. Bu yolla verilen 
taşınmazlar hiç bir şekilde veriliş amacı dışında kullanılamaz. Bu taşınmazlar; miras dahil hiç bir 
şekilde bölünemez, veriliş tarihindeki yüzölçümü hiç bir şekilde küçültülemez. Aksi takdirde Ha
zinece geri alınır. Bu hususlarda taşınmaz siciline gerekli şerh verilir. 

Bu maddeye göre verilen süre içinde aşılama, temizleme, dikim ve bakım işlemleri yapılma
mış olursa verilen izin Bakanlıkça resen iptal edilir. 

MADDE 3. - 26.1.1939 tarihli 3573 sayılı Kanunun 14 üncü maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 14. - Zeytinliklere her çeşit hayvan sokulması, yerleşim sahaları hariç, zeytin sahala
rına en az bir kilometre yakınlıkta koyun ve keçi ağılı yapılması yasaktır. 

Ancak, çift sürme ve nakliyatta kullanılan hayvanlara ağızlık takılması şartıyla müsaade edi
lir. 

Bu hükme riayet etmeyenler, zarar görenin şikâyeti üzerine 1 aydan 3 aya kadar hapis ve mey
dana gelen zararın vehametine göre iki milyon liradan on milyon liraya kadar para cezasına mah
kûm edilirler, fiilin tekerrürü halinde hapis ve para cezası bir misli artırılır. 

Çiftçi mallarını korumakla yükümlü bulunanlarca düzenlenen tutanaklar aksi sabit oluncaya 
kadar geçerlidir. 



- 5 6 0 -

4086 28.2.1995 

MADDE 4. - 26.1.1939 tarihli 3573 sayılı Kanunun 17 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 17. - Devlet, zeytinciliğin ıslahı, yeni zeytin dikim alanlarının tespiti, zeytin dikim ve 
yetiştirilmesinin teşviki ile verimin artırılması, hastalık ve zararlılarla mücadele ile ürün elde et
mekte masrafları azaltıcı araç ve gereçlerin imal ve ithalinde gerekli kolaylıkları sağlar. 

Zeytinlik bölgelerin il veya ilçelerinde zeytin hastalık ve zararlıları ile mücadele amacı ile 
1580 sayılı Kanun hükümleri dairesinde birlikler kurulur. Zararlılarla mücadelede Devlet birlikle
re gerekli araç, gereç ve fınans kaynaklannı sağlar ve bu konuda Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca 
yeterli eleman görevlendirilir. Ürünün elde edilmesinden sonra üretici, birlikçe tespit edilecek pa
yına isabet eden mücadele giderini öder. Ödemeyen üreticiden amme alacağının tahsiline dair usul 
ve esaslarla bu pay birlikçe tahsil edilir. 

Yukandaki fıkra gereğince kurulacak birliklerin kuruluş ve çalışma esasları ile zeytinliklerin 
bakımı Tanm ve Köyişleri Bakanlığınca üç ay içinde hazırlanacak yönetmelikle belirlenir. Belirle
necek bu kurallara göre zeytinliklerine bakmayan üreticiden ağaç başına yirmibeşbin lira hafif pa
ra cezası alınır. 

MADDE 5. - 26.1.1939 tarihli 3573 sayılı Kanunun 20 nci maddesi aşağıdaki şekilde değiş
tirilmiştir. 

Madde 20. - Zeytinlik sahaları içinde ve bu sahalara en az 3 kilometre mesafede zeytinyağı 
fabrikası hariç zeytinliklerin vegatatif ve generatif gelişmesine mani olacak kimyevî atık bırakan, 
toz ve duman çıkaran tesis yapılamaz ve işletilemez. Bu alanlarda yapılacak zeytinyağı fabrikaları 
ile küçük ölçekli tarımsal sanayi işletmeleri yapımı ve işletilmesi Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 
iznine bağlıdır. 

Zeytincilik sahaları daraltılamaz. Ancak, belediye sınırları içinde bulunan zeytinlik sahaları
nın imar hudutları kapsamı içine alınması halinde altyapı ve sosyal tesisler dahil toplam yapılaşma, 
zeytinlik alanının % 10'unu geçemez. Bu sahalardaki zeytin ağaçlarının sökülmesi Tarım ve Kö
yişleri Bakanlığının fennî gerekçeye dayalı iznine tabidir. Bu iznin verilmesinde, Tarım ve Köyiş
leri Bakanlığına bağlı araştırma enstitülerinin ve mahallinde varsa ziraat odasının uygun görüşü alı
nır. Bu halde dahi kesin zaruret görülmeyen zeytin ağacı kesilemez ve sökülemez. İzinsiz kesenler 
veya sökenlerden ağaç başına ikimilyon liradan beşmilyon liraya kadar hafif para cezası alınır. Ke
silen ve sökülen ağaçlar müsadere edilir. 

Bu Kanunun yayımından önce zeytinlik alanlarına ilişkin kesinleşmiş imar planları geçerlidir. 
MADDE 6. - 26.1.1939 tarihli 3573 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 1 inci madde eklenmiştir. 
EK MADDE 1. - 3573 sayılı Kanunda geçen Ziraat Vekâleti ibareleri, Tarım ve Köyişleri Ba

kanlığı olarak değiştirilmiştir. ' 
MADDE 7. - 26.1.1939 tarihli 3573 sayılı Kanuna aşağıdaki ek 2 nci madde eklenmiştir. 
EK MADDE 2. - Bu Kanunun 2 ve 3 üncü maddelen; 
a) Kamu hizmetine tahsis edilmiş veya fiilen bu amaçla kullanılan taşınmaz mallarda, 
b) Kamu kurum ve kuruluşlarının hazırladıkları planlarda tarım dışı kullanıma ayrılmış alan

larda, 
c) Deniz kıyı kenar çizgisine 2 000 metre, tabiî ve suni göl kıyı kenar çizgisine 500 metreden 

az mesafede bulunan alanlarda, 

d) 2565 sayılı Askerî Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanununa göre 1 inci derecede 
askerî yasak bölge kapsamına giren yerlerde, . 
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e) 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında bulunan yerlerde, 
f) 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tanm Reformu Kanununa gö

re uygulama alanı ilan edilen yerlerde, 

Uygulanmaz. 
MADDE 8. - 26.1.1939 tarihli 3573 sayılı Kanunun 4, 5, 6, 18 ve 23 üncü maddeleri yürür

lükten kaldırılmıştır. 
MADDE 9. - Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

MADDE 10. - Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 

BU KANUNA AİT TUTANAKLAR 

Türkiye Büyük Millet Meclisi 

Cilt Birleşim Sayfa 

68 17 191 
72 39' 86 
80 80 217:222 

I. - Gerekçeli 742 S. Sayılı Basmayazı Türkiye Büyük Millet Meclisinin 80 inci Birleşim 
tutanağına bağlıdır. 

II. - Bu Kanunu; Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tanm, Orman ve Köyişleri Komisyonu 
görüşmüştür. 

III. - Esas No. : 2/731, 1192 


