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İLGİ : Tarım ve Köyişleri Bakanlığının 05.06.1998 tarih ve Tarım Reformu Genel Müdürlüğü  

 Destekleme Dairesi Başkanlığı TRG.012.012.00.01/5.01.381 sayılı yazısı. 
 
   

 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu hükümlerine göre Bakanlığımızın görev alanına giren; 
sınır anlaşmazlıkları, idari birimlerin mülki bağlılıklarının değiştirilmesi, köy kurulması ve tüzel 
kişiliğinin kaldırılması ile ilgili iş ve işlemler anılan Kanunun 2.maddesinin (B), (C), (Ç) ve (D) 
fıkraları ile  11.05.1988 tarih ve 19811 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 
Sınır Anlaşmazlığı, Mülki Ayrılma ve Birleşme ile Köy Kurulması ve Kaldırılması Hakkında 
Yönetmeliğin ilgili maddelerine göre yapılmaktadır. 

 
 3083 sayılı Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım Reformu 
Kanununun  3.maddesine göre, Bakanlar Kurulu kararıyla “uygulama alanı” olarak tespit 
edilen yerlerde yeni yerleşim birimleri kurulması ile ilgili olarak  anılan kanunun 14. 
maddesinde  “uygulama bölgesinde Bakanlar Kurulu kararı ile yeni yerleşim yerleri kurulabilir 
veya mevcut köyler ile köy altı yerleşim birimleri birleştirilebilir, yeni köy altı yerleşim birimleri 
kurulamaz” hükmü bulunmakta olup, Sulama Alanlarında Arazi Düzenlenmesine Dair Tarım 
Reformu Kanunu Uygulama Yönetmeliğinin 41. maddesinde de “uygulama bölgesinde, bölge 
müdürlüğünce yapılan çalışmalara göre, genel müdürlükçe uygun görülen yerlerde, köy 
gelişme ve yeni köy yerleşme yerleri seçilir. Seçilen yeni köy yerleşme yerlerinin kurulması 
veya mevcut köyler ile köyaltı yerleşme birimlerinin birleştirilmesi, ilgili kuruluşların da görüşü 
alınarak Bakanlığın teklifi ve Bakanlar Kurulunun kararı ile olur” hükmü yer almaktadır. 
 

Bakanlar Kurulu kararıyla “uygulama alanı” olarak tespit edilen yerlerde yeni köy 
yerleşme yerlerinin kurulması (köy kuruluşu) veya mevcut köyler ile köyaltı yerleşme 
birimlerinin birleştirilmesi (idari bağlılık değişiklikleri), 3083 sayılı Kanun ile Uygulama 
Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca Tarım ve Köyişleri Bakanlığının teklifi ve Bakanlar 
Kurulunun kararıyla olacağından, ilgi yazıyla alınan ve bir örneği  ekli listede yeralan 
uygulama alanı kapsamında bulunan idari birimlerdeki köy kuruluşu ile idari bağlılık 
değişikliklerine dair işlemleri tamamlanan mevcut dosyaların aslı, gereği yapılmak üzere 
Tarım ve Köyişleri Bakanlığına ekte gönderilmiştir. 
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Bundan sonra uygulama alanı kapsamı dahilindeki köy kuruluşu ve idari bağılılık 

değişikliği konusunda düzenlenecek dosyalar valiliğinizce  Bakanlığımıza gönderilecek, 
görüşümüzle birlikte Tarım ve Köyişleri Bakanlığına  intikal ettirilecektir. 

 
3083 sayılı Kanunun 3.maddesi uyarınca Bakanlar Kurulu kararıyla “uygulama alanı” 

olarak ilan edilen yerlerin, ayrıca bu  yerlerde anılan Kanunun 14. ve Uygulama 
Yönetmeliğinin 41. maddelerine göre kurulan köyler ile yapılan idari bağlılık değişikliklerinin 
kayıtlarımıza işlenmesi amacıyla Tarım ve Köyişleri Bakanlığınca Bakanlığımıza da 
bildirilmesi gerekmektedir. 

 
Bilgi ve gereğini arz ve rica ederim.  
 
 
                

        Murat BAŞESGİOĞLU 
        Bakan 

 
EKİ:1- Liste 
       2-Eskişehir(1),Konya(1),Şanlıurfa(17) 
           İllerine Ait İşlem Dosyaları (19  adet)   
 
 
DAĞITIM: 
Gereği    :                                                              Bilgi             : 
-Tarım ve Köyişleri Bakanlığına(Ek-2)                    -Bakanlık Makamına                     (Ek-1)    
- Ankara,Aydın,Edirne,Eskişehir,İçel,                     -Müsteşarlık Makamına                 (Ek-1)     
  Kayseri, Kırklareli,Konya,Kütahya,                       -Müsteşar Yardımcılarına              (Ek-1)                   
  Samsun,Şanlıurfa,Tekirdağ,Yozgat,                     -Olağanüstü Hal Bölge Valiliğine  (Ek-1) 
  Aksaray, Karaman,  Iğdır  Valiliklerine                  -Merkez Birimlerine                       (Ek-1) 
  (Ek-1)                                                                    -Bağlı  Kuruluşlara                        (Ek-1)   
                                                                               -Şube Müdürlüklerine                    (Ek-1)    
                                                                               -Diğer Valiliklere                            (Ek-1)   
  
 
  
 
 
 



 
 


