
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

4081 SAYILI ÇİFTÇİ MALLARININ 

KORUNMASI HAKKINDA  

KANUN UYGULAMASI 

 

 

 
 

 

       



4081 Sayılı Kanun; Çiftçi mallarının korunması 

esaslarını düzenlemek üzere  10.07.1941 

tarihinde yayımlanmıştır. 

 

Kanun Hükümleri;  

 -Köy sınırları içinde, 

 -Şehir ve kasaba haricinde, Belediye hududu 

içinde veya dışındaki, tarımsal üretim yapılan 

alanlarda uygulanır. 



Kanun;  

-Köylerde, “koruma heyeti” sıfatı ile muhtar 

ve İhtiyar Meclisi  

-İl ve İlçe merkezleri ile kasabalarda “Çiftçi 

Mallarını Koruma Meclisi” tarafından 

uygulanır.  

İl ve İlçe merkezlerinde ayrıca Çiftçi Malları 

Koruma Meclisi’nin faaliyetlerini 

denetlemek ve onaylamak amacıyla 

“Murakabe Heyetleri” bulunmaktadır 

 

 



 

ÇMK meclisi üyeleri;  

  Murakabe Heyeti ve Koruma Meclisine 

üye seçilebilmek için  Belediye Meclis Üyeliği 

şartlarını taşımak gerekir. 

       Sanayi-ticaret ve ziraat odaları  bulunan 

yerlerde bunların da katılımıyla toplanan 

belediye meclisi tarafından 4 yıl süreyle gizli 

oyla 5 asıl, 5 yedek  üye olmak üzere 10 kişi 

seçilir. Bunlar da kendi aralarından Çiftçi 

Mallarını Koruma Başkanını seçerler. 



Murakabe Heyetleri; 

 -İlde Vali’nin  “idare mensupları arasından  seçeceği 

” bir kişi başkanlığında (İl Gıda Tarım ve Hayvancılık 

Müdürüdür),  

 -İlçede ise Kaymakam  başkanlığında , İlçe Gıda 

Tarım ve Hayvancılık Müdürü veya memurları, ÇMK 

meclis üyelerinden ( 5 üye) oluşur. 

   Kaymakamın bulunmaması halinde İlçe Gıda Tarım 

ve Hayvancılık Müdürü veya memuru bunlarında 

bulunmaması halinde  kaymakamın belirleyeceği 

üye başkanlık eder. 

 



Koruma ve İhtiyar Meclisinin  Çiftçi Mallarını 

Koruma Bakımından Görev Yetkileri 

• Koruma  kadro ve bütçesini  ve senelik 

koruma ücreti tarifelerini tespit etmek ve 

murakebe heyetine tetkik ve tasdik için 

sunmak.  

• Bekçiliğe uygun  olanları seçerek tayinlerini 

Vali ve Kaymakam oluruna  arz etmek. 

Bekçilerin sayısı, çalışma süre ve şartlarını 

tespit etmek, görev alanlarını belirlemek, 

aylıklarını kararlaştırmak, gereken önlemleri 

alarak hayvanlar için özel çoban tutmak. 



Murakabe heyetinin görev ve yetkileri ; 

 
    Görevlerini denetleme ve itirazları  karara bağlama olarak yürütür 

• Koruma kadro ve bütçesini , yıllık koruma tarifelerini onaylamak,  
uygulamak ve ÇMK görevlerini denetlemek 

• Durumları  korucu tutmağa müsait olmayanları belirlemek 

• Koruma ve ihtiyar meclisi kararlarına itirazları tetkik etmek, 

• Hayvanların muhafaza ve nakil  yollarını belirlemek 

• Tarla, bağ ve bahçe sınırlarının belirlenmesi ve korunmasını sağlamak 

• Tarla yolları, su arkları ve sınır hendeklerinin set ve bentlerin korunması 
hakkında koruma ve ihtiyar meclisleri tarafından yapılan teklifleri 
inceleyerek karara bağlamak 

• Murakabe heyeti 2. maddede belirtilen sahaların hudutlarını değiştirebilir , 
sahanın bazı parçalarını veya tamamını en uygun gördüğü köye 
bağlayabilir.  

    



• Koruma  ve ihtiyar meclisi ile murakabe 

heyeti üyelerine koruma sandığından 

hiçbir ücret veya masraf ödenmez. Sadece 

çalıştırılan bekçi ve büro görevlilerine ücret 

ödenir. 

 



• Koruma ve ihtiyar meclisinin kararlarına 

ilgililer tarafından 10 gün içinde murakebe 

heyetine müracaat ve itiraz hakkı bulunur.  

• Murakabe heyetinin verdiği; İdarî para 

cezasına Kabahatler Kanunu hükümlerine 

göre işlem yapılır. 

 



Bekçilerin Görevleri: 

• Çiftçi mallarını korumak, ve fiilin devamına engel 
olmak 

• Zararın tespiti için delilleri toplamak ve durumu  
koruma veya ihtiyar meclisine bildirmek 

  Görevini yerine getirmeyen bekçilere  Köy 
Kanununa göre  3 günden az 15 günden fazla 
olmamak üzere ücret kesmek ve işten çıkarma, 
cezaları uygulanabilir.  

• Bekçiler silahlıdır. Silah ve cephaneleri Devlet 
tarafından  temin edilir.Kıyafet ve silahların cinsi 
İçişleri Bakanlığınca belirlenir. 

• Bekçiler Köy Kanununun 77. maddesine göre silah 
kullanmaya yetkilidir. 



Koruma Tarifeleri :  

  Her yıl koruma ve ihtiyar meclisleri 

tarafından mahallin ekonomik durumu , 

arazinin verimi , ürün çeşidi ve hayvan varlığı 

dikkate alınarak koruma ücretleri oluşturulur. 

Tarifeler Murakebe heyetinin onayı ile 

kesinleşir. 

  Koruma meclisinin kararına karşı 10 gün 

içinde murakabe heyetine itiraz edilebilir. 



• Her koruma ve ihtiyar meclislerinde 

gelirlerden bir koruma sandığı oluşturulur.  

• Sandığın parası tükendiği veya zararın 

ödenmesine kafi gelmediği takdirde 

mükelleflerden yapılacak tahsilatla 

tamamlanır.  

– Bu tahsilat zarar ve ziyan karşılığını ve bekçi 

ücretlerinin yüzde 30 unu geçmemek üzere 

yapılacaktır.  

 



Koruma Sandığındaki  Paraların  
Kullanılacağı Yerler: 

 
• Bekçilerin Ücretleri,  

• Faili bilinmeyen zarar hallerinde  tespit edilen 
zararın ¾  ü  ödenmesi, 

• Her mahallin özelliğine göre; tesbit edilen  
hizmetlerin yapılabilmesi için zorunlu masraflar, 

 

 

Koruma sandığının mevcudu  

Devlet Malı Hükmündedir.  

Haciz konamaz. 

 



 

    Bu Kanun ile görevlendirilmiş olanların 

görevleri nedeniyle işledikleri suçlara Türk 

Ceza Kanunu’nun memurlar hakkındaki 

hükümlerine göre işlem yapılır.   

 
Bu Kanun hükümleri uyarınca verilen idari para cezalarından  tahsil edilen miktarın 

tamamı koruma sandığına gelir  kaydolunur. 

 

• Kanuna göre yapılacak müracaat, her türlü tetkik ve 

muamelelerde hiçbir resim ve harç alınmaz. 

 

 

 



   Kanunun Uygulanmasında Karşılaşılan Sorunlar 

• Kanunun oldukça eski tarihli olması nedeniyle 
günümüz şartlarına yeterince uyum 
sağlayamamakta ve  ortaya çıkan boşluklar 
Bakanlığımızı oldukça meşgul etmektedir.  

• Bakanlığımızın bu kuruluşların işleyişi ile doğrudan 
yasal bir bağlantısı bulunmamakla birlikte çalışma 
alanlarının aynı olması ve murakabe heyetleri 
sekreteryasının İlçelerde ve İl merkezlerinde 
Bakanlığımız Müdürlükleri tarafından  yürütülüyor  
olması nedeni ile bu kuruluşların mensupları 
Bakanlığımızı üst kuruluş gibi düşünmektedirler.  

• Zaman zaman koruma meclislerinin feshi istekleri 
ile karşılaşılmaktadır. Herhangi bir makamın böyle 
bir yetkisi bulunmamaktadır. Koruma meclisleri ve 
murakabe heyetleri üyeleri ancak bir Kanunla 
görevden uzaklaştırılabilirler 

 



•     En çok şikayet konusu olan husus, 

bekçilerin statüleridir. Bu görevliler devlet 

memuru değildir. Ancak bunlar Memurun 

Muhakematı Kanununa tabi olduklarından ve 

görevlendirilmeleri için mülki amirin onayı 

gerektiği için (Kanunun 7. maddesi ) bunların 

işçi de sayılamayacağı kabul edilmiştir. 

 Bu durum bekçilerin çalışma saatleri ve özlük 

haklarının düzenlenmesinde büyük güçlüğe 

neden olmaktadır.  

  



• 4081 Sayılı Çiftçi Mallarının Korunması Hakkında 
Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 
29.03.2011 tarih ve 27889 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanarak yürürlüğe girmiş olup, “Kamu kuruluşları ile 
gerçek veya tüzel kişilere ait tarımsal işletmelerin kendi 
koruma tedbirlerini almaları durumunda, bu 
işletmelerden koruma ücreti alınmaz ve bu işletmelere 
koruma sandığından herhangi bir tazminat ödenmez.” 
denilmektedir. Anılan Kanunda, kendi koruma tedbirlerini 
almak isteyen arazi sahiplerinden herhangi bir belge 
isteneceği belirtilmemiştir. Bu durumda kendi koruma 
tedbirlerini almak isteyen kişilerin Çiftçi Mallarını Koruma 
Başkanlıklarına dilekçe ile başvuruda bulunmaları yeterli 
olarak kabul edilmektedir.  



 

  Koruma bekçilerinin silah ve cephaneleri ve 

giyimleri İçişleri Bakanlığı tarafından 

11.11.1996 tarihinde çıkarılan yönetmelik ile 

düzenlenmiş olmakla birlikte, bu güne kadar 

bu yönetmeliği işletmek için herhangi bir 

faaliyette bulunulmamış ve bütçeye ödenek 

konmamıştır. 

 

  

  



• Bu Kanun Hükümlerini uygulamaya Adalet, 

İçişleri,Maliye ve Tarım Bakanlıkları yetkilidir. 



 

 

Teşekkürler. 


