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1 — SABIK ZABIT HÜLÂSASI 

Askerî ve mülkî tekaüd kanununun beşinci madde
sinin tefsirine dair mazbata onaylandı, 

Harcırah kararnamesinin 13 ncü maddesine bir 
fıkra eklenmesine, 

Zabitan ve askerî memurların maaşatı hakkındaki 
kanunun 6 nci maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
lâyihalarının birinci müzakereleri yapıldı, 

1934 mftlî yılı umumî muvazene kanununa bağlı 
bütçelerde bazı tadilât yapılmasına ve bazı bütçelere 
munzam ve fevkalâde tahsisat verilmesine, 

Maliye vekilliği 1934 yılı bütçesinde münakale 
yapılmasına ve Düyunu umumiye bütçesine tahsisat 
konulmasına, 

Lâyihalar 
1 — Matbuat kanununun 51 nci maddesinin tadili

ne dair 1959 sayılı kanunun 1 nci maddesini değiştiren 
kanun lâyihası (1/1175) (Dahiliye ve Adliye encü
menlerine) 

Mazbatalar 
2 — Beynelmilel telekomünikasyon mukavelesile 

telli ve telsiz telgraf ve telefon nizamnamesinin tas
diki hakkında kanun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa 
encümenleri mazbataları (1/1109) (Ruznameye) 

3 — Demiryollar ile beynelmilel eşya ve yolcu nak
liyatına dair olan mukavelelerin tasdiki hakkında ka
nun lâyihası ve Hariciye ve Nafıa encümenleri maz
bataları (1/1081) (Ruznameye) 

4 — Kanunla verilen salâhiyetlere binaen yapılan 
kefaletlerin sureti ifası hakkında kanun lâyihası ve 
Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/1086) 
(Ruznameye) 

5 — Kocaeli mebusu İbrahim Süreyyanm, Kemal 

BAŞKAN — Celse açılmıştır. Bir takrir var, 
okunacak. 

Yüksek Reisliğe 
Yapılmakta olan Afyon - Antalya hattile 

alâkadar olan ruznamedeki lâyiha ile seyyah 
celbi ile alâkadar gümrük tarifesi kanununa 
anüzeyyel kanunun 1 nci maddesinin değiştiril
mesine dair lâyihanın tercihan müzakeresini di-

Millî Müdafaa vekâleti bütçesine fevkalâde tahsi
sat ilâvesine dair kanun lâyihaları müzakere ve onay 
bulundu. 

Sonra, hukuk usulü muhakemeleri kanununun bazı 
maddelerini değiştiren ve bazı maddelerini kaldıran 
kanun lâyihasının müzakeresine geçilerek mezkûr ka
nunun tadili teklif edilen 8 nci maddesi onaylandı ve 
67 nci madde üzerinde müzakere cereyan ettikten son
ra mezkûr madde encümene verildi ve perşembe gü
nü toplanılmak üzere inikada nihayet verildi. 

Başkan Vekili Kâtib Kâtib 
, Esad Sagay Mersin Rize 

Ferid Celâl Ali 

DİLEN EVRAK 
öz adlı Cumhur Reisimize verilen « Atatürk » soy adı
nın hiç bir kimse tarafından öz ve soy adı olarak kul
lanılmaması hakkında kanun teklifi ve Dahiliye encü
meni mazbatası (2/130) (Ruznameye) 

6 — Muamele vergisi kanununun ikinci maddesinin 
(O) fıkrasının tefsiri hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
tktısad, Maliye ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(3/535) (Ruznam,eye) 

7 — Sivas - Erzurum hattını inşa için dahilî istik
raz aktine dair kanunun birinci maddesine bir fıkra 
ilâvesi hakkında kanun lâyihası ve Maliye ve Bütçe en
cümenleri mazbataları (1/1151) (Ruznameye) 

8 — Tetkik ve tetebbu için yabancı memleketlere 
gönderilen memurların harcırah ve yevmiyelerinin 
« Memurlar harcırahı » adı ile bütçeye konulan tah
sisattan verilip verilmeyeceğinin tefsiri hakkmda Baş
vekâlet tezkeresi ve Maliye ve Bütçe encümenleri maz
bataları (3/527) (Ruznameye) 

• • • 

lerim. 
! İsparta 

Mükerrem 
BAŞKAN — Ruznamede mevcud olan bu 

lâyihaların müstacelen müzakeresi isteniliyor. 
Bu isteği reyinize koyuyorum. Onaylıyanlar ... 
Onaylamayanlar ... Onaylanmıştır. 

Şimdi evvelâ bunları tercihan müzakere ede
ceğiz: 

2 — HAVALE 

B İ R İ N C İ C E L S E 
Açılma saati: 15 

BAŞKAN — Ref et 

KÂTÎBLER: Hamdi (Mersin), Ali (Rize) 
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3 — MÜZAKERE ] 

1 — Gümrük tjarifesi kmvunkına müzeyyel 
1605 sayılı hanmtyın 1 nci miıddesinm değiştİril-
mfisinfc dair kimnn lâyiliası ve Gümrük ve inhi
sarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri ııiazbkdedarı 
(1/1115) [I] i ' 

BAŞKAN — Lâyihanın müstacelen müzake
resi de isteniliyor. Onaylıyanlar ... Onaylama
yanlar ... Onaylanmıştır. 

ZIYA GEVHER* (Çanakkale) — Arkadaş
lar, hocalar değil, gazeteciler değil, mekteb ço
cukları su katılmamış türkçe kelimelelerle yazı 
yazıb söz söylemeğe başladılar 

HASAN SAKA (Trabzon) — Zaten biz on
lar için yaptık. 

ZÎYA GEVHER (Dölenerek) — Biz bunla
rı kuranlar arasında bulunuyoruz. Buyurunuz 
simdi gelen kanunun baslığım okuyalım. 

HASAN SAKA — Aslı da öyledir. 
ZİYA GEVHER — Hep böyle diyorlar. Aslı 

öyledir, filânca kanunda böyle geçiyor, diyorlar. 
Arkadaşlar, biz bu kanunda değiştirelim. 

Onlar da değişmiş olur. 
Sevgili arkadaşıma benden armağan: İthal, 

değişemez, mucibince değişemez, memleket, deği
şemez. Ya muafene ne diyelim. Bunun çürüdü
ğü 10 sene oldu, Onu artık kimse kullanmıyor. 
Nakil, buna ne diyelim? İşte bunun gibi kanun
da bir çok kelime var. 

Arkadaşlar, yapacağımız bir şey vardır: 
Böyle bir kanun gelince olduğu gibi geri çe
virmek. Bu bir vazifedir. Baştan nihayete ka
dar bu, herkesin üzerine alması lâzımgelen 
vazifedir. Bu işte bakanlar da dahildir, encü
menler de dahildir, saylavlar da dahildir, ya
ni hepimiz birbirimizin kulağını çekmeliyiz. 

ŞEREF (Edirne) — Kanun geri gitsin. 
ZİYA GEVHER — Şimdi okuyalım. Güm

rük tarifesi kanununa... Kanun yasa oldu. 
Müzeyyel... Bu, kanun haline girdi. Geçen 
gün yapdığım bir teklifle ekleme oldu. Pekâlâ 
burada da yapılabilirdi. 1605 sayılı kanunun 
birinci maddesi aşağıdaki gibi değiştirilmiştir. 
Bakınız pekâlâ olmuş: 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun 
5 nci maddesinin 14 ncü fıkrası mucibince mem
lekete muafen ithali caiz nakil vasıtaları 
meyanmda kara seyyahlarına ve yolcularına 
aid olanlardan nakid ve sened teminatı yerine 
uluslar arası turizm... Filân, falan. 

Gümrük tarifesi yasasına eklenen kanunun 
maddesi aşağıda şöyle değiştirilmiştü': 1499 
numaralı gümrük yasasının beşinci maddesine 
göre... Gümrüksüz giren... 

Çok yalvarıyorum arkadaşlar, görüyorsu
nuz, pekâlâ mümkündür,» bunu, bakan encü-

[1] 34 numar'alı basmayazı zaptın* ao-mmdadır. 

»İLEN MADDELER 

m»n alsın, artık bu işe bir nihayet verelim. 
Bu iş türkçeleştirilsin. Burada yapacak olur
sak yarısı arabca, yansı farisice olacaktır. 

HASAN (Trabzon) — Muhterem arkadaşla
rım, evvelâ, eski türkçe konuşursam effinizi 
dilerim. 

Arkadaşımız Ziya Gevherin .endişesi yerin
dedir. Çok arzu ederiz ki bu yeni işe önayak 
olanlar meyanmda Meclisin faaliyeti de bir 
eser teşkil etsin. Fakat, öyle zannediyorum 
ki; biz burada kanun teklif ederken bir sarfı 
nahiv hocası gibi kelime değişikliklerini düşü
nürsek vazifemizi ihmal etmiş oluruz. Bende-
nizce belli başlı bir noksan karşısındayız. Çı
kardığımız kanunların belki ibareleri muğlâk 
ve iki türlü anlaşılmaları muhtemel maddeleri 
vardır. Bana öyle geliyor ki, bu, esaslı bir ni
zamnamede yapılacak bir tadilât meselesi
dir. Kanun lâyihaları aid olduğu ihti
sas encümenlerinden çıktıktan sonra ibareleri 
noktai nazarından - gene affinizi dileyeceğim, 
ecnebi bir ifade ile söylüyorum - bir komite re
daksiyon denilen yani ibareleri yazma diye bir 
encümen teşkil olunabilir. Kanun lâyihaları o 
encümenden geçtikten sonra huzurunuza gelirse 
kanunun metninde, ibaresinde arzu ettiğiniz ge
niş vuzuhu ve düzgünlüğü bulursunuz. Bunun 
için de nizamnameyi tadil etmek lâzımdır. Bu me
selenin nizamnameyi tadil ettikten sonra nazarı 
itibare alınmasını dilerim (Güzel sesleri). 

ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Arkadaş
lar, ben fikirlerimde, düşüncelerimde asla yo
baz olmayan bir adamım. Ben burada bu ka
nunu türkçe yazalım dedisem hiç bir zaman İs
tılahları atalım ve yerine karma karışık ke
limeler koyalım demedim. İkinci başkanım ba
na sarfı nahiv hocalığı isnad etti. Fena bir şey 
değildir. Keşke olabilseydim; güzel bir şeydir. 
Benim istediğim, ne sarfı nahiv yapmak,'ne de 
ıstılahları değiştirmektir. Her birimiz, bu işin 
üzerinde çalışırsak bunu hallederiz. İthal keli
mesinin girmek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bu
nun için komite yapmağa lüzum yoktur. Komite 
redaksiyon yapmak demek, bu Mecliste arkadaş
larımız lisan bilmiyor demektir. Halbuki her 
encümende dil bilen arkadaşlarımız vardır. Ni
tekim ben bunun için bir de teklif yaptım, veri
yorum. Bunda kanunu değiştirecek bir kelime 
bulursanız o zaman söyleyebilirsiniz.» Bu, bizim 
için bir vazifedir, bunu yapmalıyız. 

SADRİ MAKSUDİ (Şebin Karahisar) — 
Beyler, baylar, (Gülüşmeler). Maksadım arka
daşımız Ziya Gevhere cevab vermektir. Yapıl
makta olan iş; dilimizi türkçeleştirmek işi, ga
yet kutsî, tarihî bir iştir. Bu iş' etrafında, he
pimizin bu işin ehemmiyetile mütenasib, hür
metle, saygı ile meşbu olmamız gayet tabiidir. 
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Bu iş, ehemmiyetli ve kutsî olduğu kadar da 
ağır, çetin bir iştir. Her iş gibi bu işte te az 
çok ihtisasa taallûk eden bir iştir. Her hangi 
bir adamın her hangi bir Türkün, her hangi bir 
mebusun dahi lisan yaratabilmek kabiliyeti 
mevcud olduğuna kelime yaratmak istidadına 
malik olduğuna ben kani değilim. 

ZtYA GEVHER (Çanakkale) — Biz kaniiz. 
SADRÎ MAKSUDI (Devamla) — Çünki her 

iş gibi bununla da az çok uğraşmış olmak lâzım
dır. Hepimiz müstehlikiz, fakat hepimiz ikti
sada değiliz. Hepimizin iktısadla alâkamız var

dır, fakat iktısadcı değiliz. Hepimizin maliye 
ile alâkası vardır, fakat hepimiz, maliyeci de
ğiliz. Her işin bir adamı vardır, bu iş için Bü
yük önderimiz bir cemiyet, bir encümen tesis 
etmiştir. Bu cemiyet, kemali ciddiyetle ilmî me-
todlarla çalışmaktadır ve Önderimiz de bu iş 
için encümenle beraber çalışmaktadır. Yavaş ya
vaş kelimeler hazırlanmakta ve işlenmiş, pişmiş 
kelimeler gazeteler vasıtasile millete ve Meclise 
gelmektedir. Onun için Meclis te müzakere ara
sında kelime bulmak usulünden içtinab edelim. 
Ben bilâkis Ziya Gevherin teklif ettiğini değil, 
geçen sene kendimizin de teklif ettiğim ve Bay-
Hasanın teklifinin kabulü taraftarıyım. Esasen 
bu Meclisin zamanı, hayatı az kalmıştır. Gele
cek Mecliste behemehal bir lisan redaksiyonu, 
bir telif encümeni teşkil edilmelidir. Bu telif 
encümeni, büyük dil cemiyetile beraber çalışa
rak kanun ıstılahlarını tesbit etmelidir. Yok
sa kanunlar vekâletlerden öz türkçe yazılıb gel
sin demek ne demektir? Her hangi bir vekaletin 
müsteşarı, mümeyyizi lisan mütehassısı olsun de
mektir ki, bunu nasıl kendilerinden taleb edebi
liriz? Vakıa iskân müdürlüğünde lisanla meş
gul olanlar var. Fakat bu, kâfi midir. Onun için 
vekâletlerden kanunların öz türkçe yazılmasını 
taleb etmek, bu işte ihtisası olmayan adamlar
dan kelime yaratmalarını taleb etmek demektir. 
Binaenaleyh bu iş etrafında hiçbir türlü ifrat 
ve tefrite gitmeyelim. Bu iş, cemiyet tarafın
dan ve Önderimiz tarafından yapılmaktadır. Ay
ni zamanda gelecek Mecliste kanunları lisan 
noktasından tetkik edecek bir encümen teşkil 
edilsin. Şimdi her hangi bir kanunun müzake
resi münasebetile lisan münakaşası yapmak ve 
böyle bir teklifte bulunmak, bence doğru değil
dir. 

ŞEREF (Edirne) — Arkadaşlar, şimdi görü
şülmek üzere verilen yasanın içindeki sözlerin 
bir çoğunun türkçe olmadığını ileri sürerek on
ların türkçe yazılmasını söyleyen arkadaşım Bay 
Ziya Gevherin duygusunu ve düşüncesini ortak-
laşıyorum. Bay Sadri Maksudinin burada söyle
miş olduğu da doğrudur. Ancak Bay Ziya Gev
her demek istemiyor ki, yazılan şeylerin hepsi 
türkçe olarak yazılıb buraya gelsin ve bir bil
gin topluluğu da bu işi yapsm. Yalnız demek 

istiyor ki; bir çok yabancı sözler vardrf 
ki, bunların türkçeleri vardır. Yozıda işte bun
ları kullanalim. Yoksa bütün yabancı dilleri 
birden bire atmak, yerine türkçesini bulub al
mak doğru değildir. Bilirsiniz ki gerek söyleyiş 
ve gerek yazı işi alışkanlık işidir. Bu işler, üze
rinde yıllarca uğraşmakla ortaya çıkabilir. Bu 
sebeble arkadaşımın eline aldığı bir yazı, saf 
türkçe yazılabilir. Fakat ötedenberi yaban dil
leri dilimize üşüştüğü için, kullandığımız bu ya
ban dillerini birden bire atarak onun yerine 
türkçe bulmak; nihayet bir bilgi işidir. Yapı
lacak bir şey vardır. Bay Ziya Gevherin söy
lediği çok değerlidir. Evet, « ithal » gibi, 
« meyanında » gibi sözlerin türkçesini bulmak 
için bilgin olmağa ihtiyaç yoktur. Bilgin top
luluğuna göndermeğe lüzum yoktur. Onu ya
zan arkadaşın her gün kullandığı bir sözdür. 
Yazarken kalemin ucundan çıkar. 

Yalnız çok düşünülecek bir yer vardır. Bi
zim birinci Ulus kurultayında - geçende Bay 
Süleyman Sırrı arkadaşımızın dediği gibi - bir 
lâyihayı encümene verdik. Her hangi bir yasa 
Meclise geldiği vakit, onun en önce o kanun 
dilini düzeltmek üzere oraya gider, ondan son
ra gelir, görüşülür. Bunun gerekliği bütün var
lığı ile ortadadır. Şimdi kanun diyince demin 
Bay Refik Şevket arkadaşım kanunu ne yapaca
ğız dediler. Ben kart Türküm, kanun türkçe-
dir. Yasa başka şey bildirir, türe şey bildirir, 
törük başka şey bildirir. Bunda görüşülecek bir 
şey yoktur. Böyle bir topluluk ortaya getiri
lirse her yapılan ve her yazılan, bakanlıklardan 
gelen şeyler oraya gider, o topluluk, anlatışı de
ğişmemek üzere yalnız dili üzerinde, bildirişi 
üzerinde uğraşır değişik yapar, işte o vakit bu
raya gelir. 

Bir ikinci noktayı da yine yüce katınıza bil
dirmek isterim: Bay Maksudi arkadaşım ki ben 
onun derin bilişinin önünde saygı ile eğilirim -
diyorlar ki, dil encümeni vardır, Onunla beraber 
yapalım. Dil encümeni bir bölümdür ki, bütün 
bir ulusun dil savaşmı önleyen Büyük Önderi
mizin kurduğu yüksek bir varlıktır. O, bilgi 
ile uğraşır, dil bilgisini ortaya kor ve dil söz
lüğünü, gramerini yapar. Fakat her Türk bu 
savaşta yöneş almıştır. Yürüyecektir. Yürekten 
yaban sözünü atarak yerine türkçe koyacaktır. 

Bay Ziya Gevherin söylediği doğrudur. Çün
kü « ithal » derken bunun karşılığı vardır. 
(Meyanında) derken karşılığı vardır. Her Türk, 
yazı yazmağa başlayınca hemen onun karşılı
ğım bulabilir. Benim diyeceğim budur. Bir 
encümen yapmalıdır. Bütün şeyler oraya git
melidir. Büyük Türk dönenmesinin en önün
de yürüyen Büyük Ulus kurultayının birinci 
yümüşü de budur, »rkadaşlanm. 

ZIYA GEVHER ( Çanakkale) — Efendim, 
ben, kanunu değiştirelim demedim. Şu şekil-
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de, bu şekilde yapalım demedim. Üç, dört 
kelime vardır, (ithalin) yerine türkçesini ya
zalım dedim. (Meyanında) yerine (arası) di
yelim, dedim. Zannediyorum ki bundan iki gün 
evvel de söyledim. Onaylanmıştı. 

Yalnız benim çekemediğim bir şey var. 
Her hangi biri benim sözümü alıb, şu veya bu 
kılığa sokub bana ders vermesine tahammül 
edemem. Bu sözüm doğrudan doğruya Bay 
Sadri Maksudiye aiddir. Şurada dil kurultayı 
olmuş, burada bilmem ne olmuş, şurada böyle 
deniyor, diyorlar. Ben, bütün bunları adım 
adım kovalayan, okuyan, hatta ezberleyen ada
mım. Bunları bilmeyen adam zaten çıkıpta bu 
kürsüde söz söyler mi? Bilginliğimizi başka ye
re bırakalım. Bu kürsüye çıkıp ders vermeye 
kalkmayalım. Benim söylemek istediğim budur. 
Büyük Kurultay nasıl istiyorsa öyle çıksın. 
istek sizindir. Sonra kanunun içinden triptik 
filân çıksın. Bu işi her saylav, içresinden bi
lerek söylediğini Sadri Maksudi arkadaşım bil
sinler ve bir daha bizim söylediklerimizi ve 
söyleyeceklerimizi evvelden okuyub, araştırıb 
ve diyebilirim ki ezberleyib çıkan adamlar ol
duğumuzu bilmeleri lâzımdır. 

SADRI MAKSUDİ ( Şebin Karahisar ) — 
Baylar, kemali sükûnetle söylemek isterim. 
Şimdi söylev söyleyen Ziya Gevher Beyle (Bay 
sesleri) Bay Ziya Gevherle benim söylevlerim 
arasındaki nisbeti farketsinler. Ben mi mü
derris mahiyetinde söz söyledim, yoksa ben
den sonra söz söyleyen Ziya Gevher Bey mi? 

ZIYA GEVHER — Ben (Bey) değilim. 
SADRI MAKSUDİ (Dölenerek) — Bir ay 

evvel beydi. Bay Ziya Gevher diyorlar ki ders 
mahiyetinde olan sözlere tahammülüm yoktur. 
Buna diyeceğim yoktur. Bay Ziya Gevher ta-
mamile bundan sonra ilim istihsal etanek ih
tiyacından müstağni olduğunu ilân etti ise 
buna da sözüm yoktur. Yalnız şuna eminim ki 
her Türk ve hepimiz ben de dahil olduğum hal
de bundan vareste değiliz. Gelelim Bay Ziya 
Gevher, evvelki çıkışında meseleyi çok g'eniş 
koymuştu, ikinci çıkışında, benim söylediğim 
(meyamnda) gibi kelimeleri değiştirmekten 
ibarettir dediler.* Evvelâ kelimeleri değiştir
meliyiz, kanun yerine yasa demeliyiz dediler. 
İşte size bir sualim : Yasa mıdır, türe midir? 
Daha tesbit edilmemiştir. 

BAŞKAN — Maddelere geçilmesini onayla
yanlar... Onaylamayanlar... Onaylanmıştır. 

Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 sa
yılı kanunun 1 nci maddesinin değiiîtirilme-

sine dair kanun 
MADDE 1 — Gümrük tarifesi kanumuna mü

zeyyel 1605 sayılı kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki gibi değiştirilmiştir: 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun 
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beşinci maddesinin 14 ncü fıkrası mucibince 
memlekete muafen ithali caiz nakil vasıtaları 
meyamnda kara sayyahlarma ve yolcularına aid 
olanlardan nakid ve sened teminatı yerine 
uluslar arası turizm birliğine mensub Türkiye 
Turing ve otomobil bulübünün triptiği veya 
gümrük geçiş karnesi, ve hava sayyahlarma ve 
yolcularına aid olanlar için de uluslar arası ha
va federasyonuna mensub Türk Tayyare cemi
yetinin triptiği veya gümrük geçiş karnesi 
kabul olunur. 

ZIYA GEVHER ( Çanakkale ) — Triptik 
nedir? 

HASAN (Trabzon) — Triptik, beynelmilel 
bir ıstılahtır, mukabili yoktur, burada da kulla
nılması lâzımdır. 

ALI RIZA (Kastamonu) — Efendim, Türki-
yede Turing triptiği vardır. Triptik bir memle
ket içindir. Halbuki uluslar arası gümrükler
den geçiş karnesi Türkiye Turing kulübünün 
değildir, uluslar arasımn kendi karnesidir. Bu 
karneyi kendisi kulüblere tevzi eder, müracaat 
edenlere verilir. Burada (1499 numaralı güm
rük tarifesi kanununun 5 nci maddesinin 14 ncü 
fıkrası mucibince memlekete muafen ithali caiz 
nakil vasıtaları meyamnda kara seyyahlarına ve 
yolcularına aid olanlardan nakid ve sened te
minatı yerine uluslar arası (Turing) dedikten 
sonra bir (ve otomobil) ilâve edilecek ve aşa
ğıdaki kısım da şöyle olacaktır: 

(Birliğine mensub Türkiye Turing ve otomo
bil kulübünün triptiği ve bu kulübün veya onun 
kefalet ettiği ecnebi kulüblerin vereceği uluslar 
arası turizm ve otomobil birliğinin geçiş kar
nesi ....). Bir de Tayyare cemiyetinin triptiği 
yoktur. Tayyare cemiyetininki karnedir. Ulus
lar arası hava federasyonuna dahil olan Tayya
re cemiyetimizin de hava federasyonunu uluslar 
arası karnesini kabul etmesi lamıdır. Bu itibar
la bu kısmın da (Türk Tayyare cemiyetinin ha
va federasyonuna dahil uluslar arası karnesini 
veya gümrük geçiş karnesi) şeklinde düzeltilmesi 
lâzımdır. Bu iki noktanın kabulü için bir tak
rir takdim ediyorum. 

BAŞKAN — Triptik kelimesi hakkında en
cümenden izahat isteniliyor. 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİ 
REİSİ İSMET (Çorum) — Gümrükler bakam 
buradadır, istenilen izahatı verirler. 

ZÎYA GEVHER (Çanakkale) — Triptik bir 
ıstılah olarak memleketimize giriyor. Bunun ta
rifini hiç olmazsa bu kürsüden söylemeli ki, ileri
de seyyah ve turing kulüblerine mensub olanlar 
için sonradan bir takım karışıklıklar intaç et
mesin. Onun için triptiğin mahiyeti bu kürsü
den anlatılmalıdır. 

GÜMRÜK VE İNHISARLAR BAKANI ALI 
RANA — Bu triptik kelimesi bu gün birinci 
defa olarak söyleniyor değildir, ve birinci defa 
olarak ta kanuna giriyor değildir. Bu gün de • 
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ğistirilmekte olan kanunda da bu kelime vardır. 
Hatırımda kaldığına göre bu kanun, Meclisten 
ilk geçtiği zaman da triptik kelimesinin manası 
tarif edilmişti. Tekrar arzediyorum: Triptik, 
üç parçadan ibaret bir kefalet kâğıdıdır. Bunu 
turing kulübleri kendi ararlarında kullanıyor, 
hepsi de ayni adı veriyorlar. Bu üç parçanın 
üçü de biribirinden ayrılarak kefalet meselelerile 
alâkadar olan üç yerde kalıyor. Bu ıstılah baş
ka memleketlerde tamamen aynen kabul edildiği 
için geçen kanunda da böyle kabul edilmişti. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Geçen defa-
ki müzakeremizde sormuştum. Halledeceklerini 
söylemişlerdi. Bizim Turing kulübü seyyahları
mıza vesika vermeğe başlamışlar mı, yoksa gene 
Bulgarlar mı veriyor? Bulgar vesikasile Türkler 
seyahat edemez. 

ALI RIZA (Kastamonu) — Efendim, Türkiye 
Turing kulübü bizim seyyahlara bu karneyi ve
riyor. Bu karne ile istedikleri memlekete gide
bilirler. Uluslar arası turizm ittihadına dahil ol
duğu için Türkiyede de bu karneler mevcut
tur. Her hangi bir seyyah Türkiyeden Yunanis-
tana, Londraya, Fransaya nereye gidecekse ge
lir, Türkiye Turing kulübünden bir karne alır. 
Triptikler yalnız bir memleket içindir. Faraza 
bir seyyah Yunanistdndan Türkiyeye geliyor. Bir 
triptik almıştır. Triptik budur, üç parçadan iba
rettir ve üç parça olduğu için buna triptik denil

miştir, bu beynelmilel kullanılan bir tabirdir. 
Bunu değiştirmeğe imkân yoktur. Farzedelim 
ki, Türkiyeye Macaristandan veya Bulgaryadan 
ve Fransadan birisi otomobille gelmiş. Türkiye
ye girmek için kendi memleketinde mensub ol
duğu kulübten triptik almıştır. Türkiye hudu
duna girdiği zaman bundan bir tanesini doldura
rak gümrüğe verir. Bunda otomobil sahibinin 
ismi, resmi, otomobilinin evsafı, numarası, moto
runun numarası kaç beygir kuvvetinde olduğu 
vesaire yazılıdır. Bunu doldurur, oradaki güm
rük memuruna verir. Bu teminat makamına ge
çer. Bunun müddeti altı aydır. Burada altı ay 
dolaşabilir. Fakat altı ay nihayetinde TürMye-
yi terketmek mecburiyetindedir. Türkiye hudu
dundan çıkarken ikinci parçayı doldurur ve güm
rük memuruna verir. Üçüncüyü de huduttan çı
karken gümrük memuruna vize ettirir. Bu trip
tiği hangi kulübten aldise, bunu Türkiyeden 
çıktım diyerek oraya ibraz eder ve teminat akça
sını alır. Bu beraet zimmet mazbatası gibi bir 
şeydir. Bunu ibraz etmeyince teminatını ala
maz. Kulüb bunları tetkik eder, kontrol eder, 
ondan sonra teminatını iade eder. Bu bir mem
leketten girebilmek içindir. Bir de bir kaç mem
leketten, faraza Londradan kalkıb otomobille 
Hindistana gitmek için Fransadan geçecek, İs
viçre, İtalya, Avusturya, Yugoslavya, Bulgarya, 
Türkiye, Suriye, Irak gibi 8 - 10 memleketten 
geçecek, bunlardan ayrı ayrı triptik alıb vermek 

çok müşkülâtı mucib olduğundan uluslar arası 
ittihadı bir karne yapmıştır, bu karneyi ittiha
da dahil olan kulüblere tevzi eder. O kulübler-
den her hangi bir aza seyahate çıkacağı vakit 
bu karneyi alır, kulüb bu karneye kendi damga
sını basar, verir. Burada 25 yaprak vardır. 25 
Hükümete girer çıkar. Bunun kabına ve içeri
sine otomobilin numarası, şekli, evsafı, sahibi
nin de isim, şöhret ve mahalli ikameti yazılıdır, 
Huduttan girerken giriş karnesini, çıkarken de 
Çikış karnesini verir. 

RASIH KAPLAN (Antalya) — Anlamak is
tediğimiz, bizim kulüb bunu veriyor mu, vermi
yor mu? Bunu söyleyin, kâfi. 

ALÎ RIZA (Kastamonu) — Evvelâ bunu ta
rif edeyim de. Meselâ, evvelâ Fransaya, ora
dan da Hindistana kadar gider. Oradan yine bu
nunla dönebilir. Yahud kalacaksa gümrüğünü 
verir. Rasıh Beyefendi şimdi bunu bizim 
kulüb geçen senedenberi bunu kullanıyor, bu 
karne ile bizden Avrupaya gidenler oldu. Fakat 
bizde kanunen bu kabul edilmediği için Avrupa-
dan bize gelen seyyahları kabul edemiyoruz. 
Fakat bizden gidenler bu karne ile Avrupada do
laşabiliyorlar. Yalnız Avrupadan gelenler bi
zim memleketimize bu karne ile giremiyorlar. 
Bununla bunlar girecektir. Kabulünü rica ede
rim. 

FUAD (Rize) — Baylar, teklifi kanunî 
zannedersem yeniden Turing kulübe bir imtiyaz 
veya hak vermek için değildir. Esasen Tring 
kulübün kara seyyahlarına böyle triptik vermesi 
için bir sene evvel bir kanun çıkmıştı. Bu ka
nun mucibince Turing kulubler triptikleri ver
mektedirler. Geçen sene kanun çıkarken, zan
nedersem, biraz aceleye gelmişti, hava turizim-
lerile kara turizmleri birbirine karıştırılmıştır. 
Bütün dünyada havacılıkla kara işleri tama
men birbirinden ayrılmıştır. Havacılık başlı 
başına bir hukuk dahi teşkil etmiştir. 

Biz evvelce kanuna ithal edilmeyen kısnn 
hakkında tadil yapılması için Hükümete müra
caat ettik, Hükümet yerinde buldu. Bu gün 
Âli Meclisinize mesele gelmiş oluyor. Mesele 
şudur: Otomobil, bisiklet, motosiklet, karadan 
gelecek olanlara - her memleketin bu iş için 
teşkilâtı var, seyyah celbini temin eder - Turing 
kulub tarafından triptik ve vesika verilir. Ha
vadan gelecek sporculara ve kulüblere hava ku
lübü, yani onun yerine kaim olan Türk tayyare 
cemiyeti bu beynelmilel kabul edilmiş olan 
gümrük geçid karneleri vermesi teklifini ihtiva 
eder. Tadil bu itibarladır. Yoksa Turing ku
lübe Meclisi Âliniz bir sene evvel triptik itası 
salâhiyetini vermişti. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? 
ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Bir sual 

soracağım efendim. 
FUAD (Rize) — Mebustan sual sorulamaz. 
ZİYA GEVHER (Çanakkale) — Ben sizden 
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değil, Encümenden soracağım. Sualin kimden 
sorulabileceğini bilirim. Ali Rıza arkadaşımız 
dediler ki dipozito vermiyorlar. Yani anlamak 
istiyorum ki burada Devlete değil de kuluble-
remi dipozito veriyorlar. 

ALÎ RIZA — Memleketimizden yabancı 
memleketlere, ve yabancı memleketlerden mem
leketimize gerek seyahat, gerek başka suretler
le gidiş olsun, bunlar gidib gelirken yapılacak 
muamele kanunlarımızda vardır. Bu tamamen 
gümrüklere tevdi edilmiştir. Fakat bu seyyah 
ve sporculara taallûk ediyor. 

Seyyah veya sporcu sıfatile memleketten 
memlekete gitmek, birbirine yaklaşmağa ve bir
birinin ilerleyişini görmeğe vesile olduğu için
dir ki böyle gerek havadan, gerekse karadan 
birbirine gidiş gelişi temin etmek için bunu en 
hafif ve en zorluksüz bir hale getirmek düşü
nülmüş ve bunun için beynelmilel turizm ku-
lübleri ve gerekse beynelmilel hava federasyo
nu bu gelib gitme işini en hafif şekle irca etmek 
için böyle bir usul kabul etmişlerdir, 
biri birine muayyen sistem üzerinden, şekil 
üzerinden kefalet vermişlerdir. Belki Meclisi 
Âliye yakında seyrüseferi havaî kanunu da 
gebcektir. Onda tamamile havacılıkta yapıla
cak zarar, ziyanları ve saireyi, (bütün masraf
ları mütekabilen taahhüd ve tekeffül edecekle
rine dair kayidler vardır. Buraya gelenden 
tazminat almak ve kefalet istemek müşkül
dür. Onun için o teşekküle aid cemiyet han
gisi ise o cemiyet Hükümetle anlaşırlar. Kefa
letler bu şekildedir. 

BAŞKAN — Bir takrir vardır okunacaktır: 
Başkanlığa 

Maddenin aşağıdaki şekilde tadilini teklif 
ederim: 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun 
5 nci maddesinin 14 ncü fıkrasma göre mem
leketlere isimsiz girecek nakil vasıtaları ara
sında kara seyyahlarına ve yolcularına aid 
olanlardan nakid ve sened teminatı yerine 
ulut lar arası Turizm ve otomobil birliğine men-
sub Türkiye Turing ve otomobil kulübünün 
triptiği ve bu kulübü veya onun kafalet etti
ği ecnebi kulüblerinin vereceği uluslar arası 
Turizm ve otomobil birliğinin gümrüklerden 
geçiş karnesi ve hava seyyahlarile yolcularına 
aid olanlar için de Türk Tayyare Cemiyetile 
uluslar arası Hava federasyonunun ve bu fede
rasyona mensub olup Türk Tayyare Cemiyeti
nin gümrük geçiş karnesini tanımış olan ulus
lar arası Hava kulüblerinin gümrük geçiş kar
neleri kabul olunur. 

Rize Kastamonu 
Fuad Ali Rıza 

REFİK ŞEVKET ÎNCE (Manisa) — Encü
men ne diyor? (Kabul, kabul sesleri). 

BAŞKAN — Takriri nazarı dikkate alanlar.. 

Almayanlar... Takrir onaylanmıştır. 
Maddeyi bu takrire göre yeniden yazın da 

reye koyalım. 
ADLÎYE E. M. M. SALÂHATTÎN YARGI 

— Ruznamenin 3 ncü maddesindeki hukuk 
usulü muhakemeleri kanunundaki bazı mad
delerin tadili hakkındaki lâyihanın müstace-
len müzakeresi için bir karar alınmıştı. Mü
zakeresinin açılmasını teklif ederim. 

BAŞKAN — Onun tercihan müzakeresi için 
bir sey yoktur. 

2 — Afy07i Karakışar - Antalya demiryolu
nun inşasına dair olan kanuna ek kanun lâyi
hası ve Nafıa ve Bütçe encümenleri mazbataları 
(1/1168) [1] 

BAŞKAN — Müstacelen müzakeresini teklif 
ediyorlar. Onaylıyanlar ... Onaylamayanlar ... 
Onaylanmıştır. 

Bütünü hakkında söz isteyen var mı? 
Maddelere geçilmesini onayanlar ... Onama-

yanlar ... Onanmıştır. 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun 
inşasına dair 2134 numaralı kanuna ek 

kanun 
MADDE 1 — Ispartadan başlayarak Aydın 

demiryolunun Kuleönü ile Baladız istasyonları 
arasında münasib görülecek bir mevkide mez
kûr Aydın hattı ile birleşmek ve inşasına baş
landığı tarihten en çok iki sene zarfmda ikmal 
edilmek ve 2134 numaralı kanunla verilen 25 
milyon liralık tahsisattan mahsub olunmak üzere 
normal genişlikte bir demiryolu inşası için üç 
yüz altmış bin liraya kadar gelecek senelere sari 
taahhüdlerde bulunmağa Nafıa vekili mezun
dur. 

BAŞKAN — Onayanlar ... Onamayanlar ... 
Onanmıştır. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince vu-
kubulan taahhüdler ve işbu demiryolunun diğer 
inşaat masarifi umumiyesine her sene tediye ve 
sarfedilecek mebaliğ 2134 ve 2520 numaralı ka
nunlara tevfikan Afyon - Antalya hattı için 
Nafıa bütçesine konacak tahsisattan tesviye 
olunur. 

BAŞKAN — Onayanlar ... Onamayanlar ... 
Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onayanlar ... Onamayanlar ... 
Onanmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanunun icrasına Nafıa ve 
Maliye vekilleri memurdur. 

BAŞKAN — Onayanlar ... Onamayanlar ... 

\1] 42 numaralı hasnyayazı zaptın sonundadır. 
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Onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü açık olarak reyinize ko
yuyorum. 

tBRAHÎM (İsparta) — Türkün büyükleri, 
yalnız biz değil, bütün ülkemiz minnet ve sev
ginizi taşıyor. Siz, ölmüş ruhlara hayat, unu
tulmuş memleketlere varlık vererek harabeleri 
mamur, ağlayan kalbleri mesrur edersiniz. 

Büyüklerimizin ufak bir işareti ile dikenler, 
gül, topraklar altın olur. Biz Ispartalılara da 
bir defa değil, bin defa sevinç ve dirilik verdi
niz. Cumhuriyetimizin feyizleri, halılarımızı, 
gül yağlarımızı ve bütün sınaî ticaret emtiamı
zı, kıymetlendiriyor. 

Atatürkümüz, dört sene evvel Ispartayı ku
dümü ile şereflendirdi. îsmet înönü, Ali Çetin-
kaya, Celâl Bayar büyüğümüzün adımmı tab
ettiler. Samimî duygularının âbideleri birer bi
rer dikiliyor. Bu muhterem şahsiyetlerin bizle
re verdikleri elmas parçaları huzurunuzda güzel 
işlenerek çok kıymetli birer gerdanlık oluyor. 
Bu pırlanta gerdanlığın bir tanesini daha kök-
sümüze varlık madalyası olarak asıyorsunuz. 

Memleketim namına hepinize büyük saygı 
ve minnetlerimi sunarak selâmlarım (Alkışlar). 

SÜLEYMAN SIRRI (Yozgad) — Dansı bi
zim memleketlere. 

.5 — Hukuk usulü nbuh.dkcin eleri, kanununun 
123 neü madd.-caİlc 15136 fifi/ıjıh viNmınfinıcniv 

38 nci miadded hükümleri arsındaki mühatymit
tin halli hakkırûfM 3/143 umnkvmlı Baş rekât (•t 
tezkeresüc hukuk usulü nımhakemeleri htet umunun 
hazı maddelerinin tadili hakkında 1/389 numa
ralı kamun lâyiham re Adliye encümiııi m<.u:lHi-la.-
sı ', \ '• 

BAŞKAN - - Bu lâyihanın müzakeresine ev
velce başlanmış fakat 67 nci madde encümene 
gitmişti. Mazbata oradan geldi, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
Hukuk usulü muhakemeleri kanununun ba

zı maddelerinin değiştirilmesi hakkındaki lâ
yihanın Umumî heyette müzakeresi esnasında 
bu kanunun 67 nci maddesi hakkında Konya 
saylavı Höcek tarafından verilen tadilname na
zarı mütaleaya alınarak Adliye encümenine 
verilerek gereği düşünüldü 

Mahkemelerde taraflardan birinin vekili sı-
fatile bulunacak olanların vekâletname ibraz 
etmek mecburiyetinin esasında bir ihtilâf bu
lunmayıp tadil ile istenilen , taraflara bir ko
laylık gösterecek maddeye bir kayid konma
sı olduğuna göre bu bakımdan işlerin selâme
tini de temin etmek üzere encümence evvelce 
kabul edilen maddeye yazılan tarzda fıkralar 
eklenmesi kabul olunmuştur. Bu fıkraların açık 
hükümleri maksadı anlatmaktadır. Avukat 
ve dava vekillerinin meslekleri itibarile hakla
rında inzibatî muamele yapılmak mümkün, ol-

I duğundan taraflara kolaylık veren bu fıkralar 
ancak bu meslek erbabı için kabul olunmuştur. 

Vekâletnamesi henüz yapılmamış olan avu
kat veya dava vekiline mahkemece hiç bir iş 
yapılmadan mühlet verilebilmesi hükmünün 
maddeye yazılması da hâdiselere göre hâki
min vaziyeti takdir edeceğine göre zararlı gö-
rülmeyerek ekseriyetle kabul olunmuştur. 

Hakkında mahkemece gösterilen müsaade 
üzerine bir daha mahkemeye gelmeyen veya 
ertesi celsede yahud verilmiş olan mühlet için
de vekâletnamesini ibraz etmeyen avukat ve
ya dava vekili aleyhinde cezaî takibat yapıl
ması ve ayrıca inzibatî ceza tatbiki da madde
nin sonuna yazılmıştır. 

Giresun savlavı Tarık Us tarafından veri-
lib encümene havale buyurulmuş olan iki tak
rir de encümende okunarak görüşüldü. 

Bu takrirlerle hukuk usulü muhakemeleri 
kanununun 61 ve 65 nci maddelerinin tadili is
tenmektedir. Halbuki Umumî heyete sunulan 
lâyiha bu maddeler üzerinde Hükümetçe bir 
teklifte bulunulmamış olduğu gibi encümence 
de bir değişiklik yapılmamış olduğundan mü
zakere mevzuu olan 67 nci madde ile alâkası 
görülmemiş ve takrir sahibinin ayrıca kanun 
teklif ettiği takdirde usulüne göre muamele 
yapılacağı tabiî bulunduğundan bu takrirler 
hakkında görüşülerek bir karara bağlanması
na mahal görülmemiştir. 

Umumî heyete arzedilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa sunulur. 
Ad. En. Rs. M. M. Kâtib 

Çorum Kocaeli Trabzon 
Münür Salâh Yargı Raif 

Aza Aza Aza 
Kayseri Antalya Balıkesir 

Said Azmi Haydar Vasfi Memed 
Aza Aza Aza 

Antalya Çanakkale Tokad 
Numan Osman Niyazi Nâzım Poroy 
Aza Aza Aza Aza 

Kocaeli Manisa Konya Erzincan 
Ragıb Akça Refik ince S. Höcek A. Fırat 

MADDE 67 — İki taraftan birinin vekili ol
duğunu söyleyen kimse vekâletnamesini ilk cel
sede ibraza mecburdur. 

Taraflardan birinin tasdikli vekaletname ile 
vekili olduğunu söyleyen avukat veya dava ve-
ikli ilk celsede vekâletnamesini ibraz edemezse 
ikinci celsede ibraz etmek üzere huzurile muha
kemeye devam olunur. 

Vekâletnamesini yaptıramamış olduğunu söy
leyen avukat veya davavekiline hâkim, vekâlet
namesini getirmek üzere bir mühlet verebilir. Bu 
takdirde muhakemeye devam olunmaz. 

Vekil muhakemeye hiç gelmez veya ikinci cel
sede yahud verilen mühlet içinde vekâletnamesi-

I ni ibraz etmezse o vekil tarafından yapılan iş-
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ler yapılmamış sayılır ve celse harcı ile başka 
masrafları ve karşı tarafın uğradığı zararları 
ödemeğe mahkûm edilir. 

Bunları kötü düşünce ile yapan avukat ve 
davavekili aleyhinde cezaî takibat yapılmak ve 
inzibatî ceza tatbik edilmek üzere mahkemece 
Cünıhuhriyet müddeiumumiliğine ve vekilin? 
mensub olduğu baro reisliğine müzekkere gön
derilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onay bulanlar . . . Bul
mayanlar . . . Onay bulunmuştur. 

MADDE 123 — Kendisine veya ikametgâhı
na, kanunun gösterdiği usullere göre tebliğ ya
pılmış olan kimse ikametgâhını değiştirirse yeni
sini hemen bildirmeye ve ikametgâhını mahkeme
nin kaza dairesi haricine naklederse mahkeme
nin kaza dairesi içinde bir ikametgâh gösterme
ğe mecburdur. Mübaşir, tebliğ sırasında tebliğ 
yapılacak kimsenin ikametgâhını değiştirdiğini 
anlarsa tebliği yeni ikametgâhına yapar, 

Şu kadar ki ikametgâhını başka bir mahkeme
nin kaza dairesine nakletmiş olan kimse evvel
ki mahkemenin bulunduğu yerde ikametgâh gös
termemiş ve yenisi de belirsiz bulunmuşsa mü
başir, tebliğ olunacak evrakın bir nüshasını 
belediye teşkilâtı olan yerlerde belediyelere ve 
olmayan yerlerde muhtara verir ve ötekini de 
mahkeme divanhanesine yapıştırır. Bu surette 
bundan sonraki tebliğler divanhaneye asılarak 
yapılır. 

Kendisine tebliğ yapılacak kimsenin başka 
yerdeki ikametgâhı belli ise evrakın bir nüshası 
posta ile taahhütlü olarak namına gönderilir ve 
evrakın divanhaneye yapıştırıldığı ve postaya 
verildiği tarihler dosyasına yazılır. Bu tarihle
rin hangisi geç ise o tarihte tebliğ yapılmış sa
yılır. 

KİTAPÇI HÜSNÜ (izmir) — Maddenin birin
ci fıkrasında « kendisine veya ikametgâhına, ka
nunun gösterdiği usullere göre tebliğ yapılmış 
olan kimse ikametgâhını değiştirirse yenisini he
men bildirmeğe ve ikametgâhını mahkemenin 
kaza dairesi haricine naklederse mahkemenin ka
za dairesi içinde bir ikametgâh göstermeğe mec
burdur, deniyor. Bunu yapmadığı takdirde ne 
olacaktır? Mahkeme kazası haricine çıkmışsa ya-
hud diğer bir yere gitmişse hakkında ne yapıla
caktır? Bunlar için maddede hiç bir hüküm 
yoktur. Yalnız deniyor ki, « Mübaşir, tebliğ sı
rasında tebliğ yapılacak kimsenin ikametgâhını 
değiştirdiğini anlarsa tebliği yeni ikametgâhına 
yapar. » Burada haberdar olmazsa hangi hükme 
tâbi tutulacağı tasrih edilmemiştir. Bir de ikin
ci fıkranın başında « şu kadar ki » deniyor. Bu
nun burada yeri yoktur. Onun yeri aşağıdadır. 
ikinci fıkrada bir noksan daha vardır. Deni
yor ki; « yazılmış olan nüshaların divanhane
ye asılması yahud da muhtara verilmesi » bu ne 
vakit yapılacaktır? Üçüncü fıkrada da deniyor I 

ki; « eğer gitmiş olduğu yeri bildirmezse ve ye
nisi de belirsizse » bu iki şart tahakkuk etme
dikçe bu yapılmayacak gibi geliyor. 

Halbuki ikinci fıkrada eğer gitmiş olduğu 
yr belli ise yine bu nlüshalar lâzımg'elen yerlere 
gönderilecek deniyor. Binaenaleyh ikinci fıkra
nın başında (şu kadar ki) kalkmak şantile «İka
metgâhını haşka bir mahkemenin kaza dairesine 
nakletmiş olan kimse evvelki mabJkemıepin bu-
lumduğu yerde ikametgâh göstermemiş ise» şu 
yapılır, bu yapılır denebilir. Çünkü aşağıda gö
rülecektir ki ikametjgâhı belli olduğu tak
dirde bu nüshaların muhtarlara tebliği 
ve divanhaneye asılması lâzımdır. Bina
enaleyh iki şartın birinci fıkraya ya
zılmasına mahal yoktur. Öyî<2 görülüyor iki ika
metgâhını bildirmemiş veya ilkiametgâhı belirsiz 
bulunmuş ise böyle yapılacak ve ondan sonra. 
« Kendisimle tebliğ yapılacak başka bir yerde 
ikametgâhı belli ise evrakın bir nüshası oraya 
gönderilecek ilâh... » Onun için öylje yapılacak 
yerde (Şu kadar ki kendisine tebliğ olunan kim
senin yeri belli ise o muamele yapılmış olmakla 
beraber kendisine posta ile dahi varaka gönde
rilir». Madde böyle yazılırsa mana çıkar. 

Sonlra son tarih muteber deniliyor.. Burada 
bir divanhaneye asıldığı tarih vardır, bir de 
postaya verildiği tarih. Bunlarm hangisi son ta
rihtir? Bu varakaların asıldığı tarih, bir de pos
taya verildiği tarih. Postaya verildi. Bir adam 
orada bulunamamış; memleketin uzak bir köşe
sine gitmiş, bu belli. Bu taahhüdlü gittiği için 
ilmühaberi var. Bu ilmühaber asıl tarihten da
ha sonradır. Fakat ilmü haber gelinceye kadar 
15 gün geçer. Bu ıbirinci tarihte tebliğ yapılmış 
addolunacak mı, yoksa onda lâzımgelen hüküm 
cari olacak mı? 

BAŞKAN — Rey vermeyen var mı? 
Rey toplama muamelesi bitmiştir. 
HAKKI (Kütahya) — Bu maddenin tadilâtı 

Hükümetten gelen teklifte yoktur. Bu zanne
diyorum ki encümence nazarı dikkate alınmış. 
O da 2295 numaralı kanunla belediye teşkilâtı 
olan yerlerde muhtarlıkların lâğvi dolayısile 
muhtara verilecek evrakm nereye verileceğini 
göstermek için konmuş. Burada başka bir mad
de de buna benzer hüküm var. Niçin yalnız bu 
maddede değişiklik yapılmış ta ötekinde yapıl
mamış? Encümenden sormak istediğim cihet 
budur. 

ikincisi: Yine bu 123 ncü maddenin son fık
rasında mahkeme divanhanesine yapıştırılan 
ve postaya tevdiini gösteren ilmühaber. Bunlar
dan hangisinin tarihi sonra ise o müddete meb
de ittihaz edilir diyor. 

Encümen yine usulün 400 ncü maddesine de 
bir değişiklik yapmış, oradaki değişikliğe göre 
kanunun alındığı kanton muhiti ile Türkiyenin 
şeraiti bir birine mutabık olmadığından dolayı 
orada bilfarz beş gün zarfında tebligat yapılı-
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yorsa Türkiyenin vaziyeti buna imkân verme
diği için ona göre değişiklik yapılmıştır. Yine 
kantonun vaziyetini nazarı dikkate alırsak pos
taya tevdi edilen bir kâğıdın gideceği yere var
ması o gün olmazsa ikinci gün meselesidir. Bize 
gelince bilfarz Ânkarada cereyan eden bir mu
amele mahkeme divanhanesine asılır. Gideceği 
yer Eskişehirse ve ayni günde postaya verilirse 
ehemmiyeti yok. Fakat beş günde gidemeyecek 
bir yere meselâ, Karsa gönderilecekse ne olacak
tır? Bendenizce Türkiyenin bütün şeraitini 
nazarı dikkate alarak taahhüdlü mektub yerine 
iadeli taahhüdlü mektubla göndersek ve iade il
mühaber tarihini mebde ittihaz etsek daha mu
vafık olur. Aksi takdirde bilfarz iki mıntaka 
arasındaki mesafe beş günden daha uzunsa gön
derene de fuzulî bir külfet yükleteceğiz ve hiç 
bir faydası olmayacaktır. Bu hususta encümen 
izahat lütfetsin. 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂH YARGI (Kocaeli) — Efendim, 
mazbatamşzda, bu 123 ncü maddenin, muhtar
lıkların lağvı üzerine muhtarlık vaziyefesinin za
bıta ve belediyeye verildiğine dair olan kanunda 
bir nizamname yapılacağı zikredilmiştir. O ni
zamnamede bu maddede yazılı olan salâhiyetin 
yani vazifenin, o nizamnamede gösterilen şek
lin, kanunun hükmünü bozacak mahiyette oldu
ğunu Adliye vekilliği görmüştür ve teşkilâtı esa
siye kaununun 52 nci maddesine dayanarak ge
çen celsede de arzettiğim gibi bir tezkere ile mu-
bayenetin hallini Büyük Meclisten istemişti. Bu 
evrakla beraber arzettiğimiz lâyiha da encü
mende tetkik edildiği için bu 123 ncü madde
nin muhtara vermiş olduğu vazifenin muhtarlı
ğın ilgası dolayısile belediye teşkilâtı olan yer
lerde belediyelere verileceği ve belediye teşkilâ
tı olmayan yerlerde yine eskisi gibi muhtarla
ra verileceği bu maddede yazılmıştır. 

Yani maddenin değiştirilmesi sebebi bundan 
ileri gelmektedir. Maddenin esasına taallûk 
eden Hüsnü arkadaşın mütalealarma gelince; 
kendileri buyuruyorlar ki, bu madde, başka 
bir şehre nakil halindeki hükümlerden bahse
diyor, ayni şehirde böyle yer değiştirenler ne 
olacaklardır, demek istiyorlar. Filhakika bu mad
denin asıl maksadı, başka bir şehre giden ve 
aleyhinde dava cereyan eden bir adama kanun 
yeni ikametgâhını bildirmesini tavsiye ediyor. 
Bu vazifesini yapmayanlara ne muamele yapıla
cağı muhtelif fıkralarda ayrı ayrı yazılıyor. 

Ayni şehir dahilinde meçhuliyet yani bir 
adamın belirsiz bir hale gelmesi biraz güççe gi
bi telâkki edilir. Çünkü açılmış bir dava (tebli
gatına aid olan bu hükümden evvelce kendisine 
tebligat yapılmış olan taraf orada bulunmazsa 
nereye gittiğini tahkik imkân dahilindedir, ol
madığı takdirde de ilânen tebligat icrasına dair 
olan hükümlerin tatbikına hiç bir kanunî mâni 

yoktur. Onun için maddenin «şu kadar ki» fık
rasının, cümlesinin değiştirilmesine ve bunun 
şehir dahilindeki ikametgâh değişikliklerinle de 
teşmili gibi, şimdiye kadar tatbik mevkiinde bir 
müşkülü görülmediği anlaşılan bu maddede ar
zettiğim sebebden gayri yeni bir sebeib meydana 
Çıkarılarak değişik bir hüküm yapmaya lüzum 
yoktur mütaleasındayız. 

Bay Hakkının beyanlarına gelince, posta me
selesinden diğ'er arkadaşım da bahsetmişti. Bu 
malûm iştir diyor. Bir şarta muallâk olan posta 
ile veriknese bu şart ikametgâhını haber vermem 
mistir amana filân yere gittiğini mübaşir bilmiş-
se posta ile bildirmek yüksek adalete daha uy
gun bir keyfiyettir. Postaya tevdi tarihile divan
haneye asılması tarihinden hangisi sonra ise o 
nazarı itibare alınıyor, sonra olan tarih, tebliğ 
için başlangıç addediliyor. Bu suretle hakkında 
tebligat yapılan hükmî veya hakikî şahsın men
faatine aid bir kayiddir. Bu itibarla bir mahzur 
yoktur. 

Bundan başka izah edilmeyen noktalar varsa 
arzedeyim. Maksadımız budur. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? (Ha
yır sesleri) Maddeyi reye koyuyorum. Onayan
lar . . . Onamayanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 176 — İhtiyatî tedbirler ve kanun
da şifahî veya basit muhakeme usulleri ile yü
rütülmesi yazılı olan veya mahkemece acele gö
rülmesi kararlaştırılan davalarla yapılacak baş
ka işlerin tatil zamanında nasıl görüleceği Adli
ye vekilince bir talimatname ile tayin olunur. 
Bu müddet içinde 'bunların dışında bir davaya 
bakılamaz ve bir iş yapılamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onaıraa-
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 181 — Toplu hâkimle kurulmuş 
olan bir mahkeme, bir dava görülürken heyetin 
kararile azadan birini tahkikat yapmağa memur 
edebilir. 

Tahkikat işi azadan birine havale edilmediği 
halde tahkikat hâikimine aid vazifelerden 182, 
183, 184, 186, 197, 209, 211 ve 212 nci maddeler
de yazılı olanlar mahkeme reisi tarafından ve 
diğerleri heyetçe yapılır. Toplu hakimli olan 
mahkemelerde tahkikata havale olunmayan ve
ya tek hakimli mahkemelerde görülen davaların 
tahkikat ve muhakemesi birden yapılır. 

RAİF (Trabzon) — Okunan madde rakamla
rı arasındaki 186 olmayacak, 196 olacaktır zan-
nederiom. (Anlayamadık sesleri). Yani maddede
ki 183, 184, ten sonra gelen 186 rakamı 196 ola
caktır. Ondan sonra 197 diye devam olunacak
tır. 

ADLİYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Doğrudur, tashihini kabul ediyoruz. 

BAŞKAN — Maddeyi bu suretle reyinize ar-
zediyorum. Onaylayanlar . . . Onaylamayanlar... 
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Onaylanmıştır. 

MADDE 234 — İsticvab için çağırılan taraf 
mahkbul bir özrü olmaksızın gelmezse o celsenin 
mahkeme masrafı ile diğer tarafın o celse için 
ihtiyar ettiiği ve mahkemenin takdir edeceği 
masrafını ödemeğe mahkûm edilir. 

Gelmediği veya sorulan suallere cevab ver
mediği takdirde tertib olunan sualleri ikrar ey
lemiş sayılacağı, yazılacak davetiyede gösteril
mek suretile yeniden davet olunur. Bunun üze
rine yine gelmez veya gelib te cevab vermezse 
mahkeme sorulan vakıaları ikrar edilmiş sayar. 

KÎTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Diyorlar ki; 
« gelmediği veya sorulan suallere cevab verme
diği takdirde tertib olunan sualleri ikrar eyle
miş sayılacağı, yazlıacak davetiyede gösterilmek 
suretile yeniden davet olunur. » 

İsticvab edilmiş bir adama davetiye gönder
meğe lüzum var mı? — 

ADLÎYE ENCÜMENİ MAZBATA MUHAR
RİRİ SALÂH YARGI (Kocaeli) — Binnazariye 
düşünülecek olursa kabul edilen usul aslında ol
duğu gibi adalet prensiblerine daha uygundur. 
İsticvab için çağırılmıştır. Fakat cevab verir 
vermez. Malûmu âliniz ne sorulacağı evvelce 
tesbit edilmiyor. Sorulan suallere karşı alâkası
nın derecesini tasarlayarak cevab vermesi için 
düşünerek işi hazırlamak üzere yapılan bu usul 
muvafık ve yerindedir. Geldi diye hemen ağzın
dan evet veya hayır diye fırsat gözetir gibi hare
ket etmek doğru değildir. Bu aslî hukuk pren
siblerine uygundur. Bu suretle maddeye kaydi 
geçmiştir. 

KİTABOI HÜSNÜ (İzmir) — Aslî hukuk 
prensiblerine uygun olmadığını 400 ncü madde
yi okumakla göstereceğim. « Mahkeme huzurun
da cevabdan kaçınana gıyab kararı tebliğ edil
mez. » Tabiî kendisi olamadığı vakit tebliğ edi
lir. Kendisi hazır iken daha iyi anlar. Hazır 
bulunan tarafı bu külfetle muhatab kılmakta 
ne mana var? 

SALÂH YARGI — Anlamadım, kaçıncı mad
deyi söylediniz? 

KİTABCI HÜSNÜ — 400 ncü maddede «gı
yab kararının gaibe tebliğini istemesi gerektir » 
demek kabul ediyorsunuz ki, tebliğle muamele 
tamam oluyor. Bu gibi meselelerden maksad 
halkın hakkını bir an evvel ihkak etmektir. 

SALÂJH YARGI — Buyurdukları meselede 
bu 400 ncü madde benim cevabımı reddede
cek mahiyette değildir. Bir had olarak beş gün 
zarfında tebliğ için 400 ncü maddede bir kayid 
koymuşuzdur ve bunu beş günde tebliğ etmek 
imkânı hâsıl olmadığı takdirde hare vermek gi
bi bir takım değişiklik yapılmıştır. Burada ha
zır bulunan bir adama sonra davetiye gönderilir 
sözü bunu bozacak mahiyette değildir. 

Maddenin kaydi çok güzel vir esasa müste
nittir. Bu güne kadar da tatbikatta hiç bir za

rarı görülmemiştir, şikâyeti mucib bir hali işi-
dilmemiştir. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen yoktur. Mad
deyi onayanlar... Onamayanlar... Madde onan
mıştır. 

MADDE 337 — Yemin edeceki kimse makul 
bir sebeb olmaksızın yemin için tayin olunan 
günde gelmezse yeminden kaçınmış ve yemin 
edeceği vakıalarının da sabit olmuş sayılmasına 
karar verilir. Yemin için gelmeyen tarafın gıya
bında verilen bu kararın kendisine tebliği gü
nünden itibaren sekiz gün içinde arzuhal ile ye
min edeceğini beyan ve muayyen günde gelib 
yeminini yapabilir. 

Tayin olunan günde gine gelmediği halde ye
minden kaçınmış olduğuna ve yemin edeceği va
kıaları sabit olmuş sayıldığına dair verilmiş olan 
karar katileşerek ona göre esas hakkında hüküm 
verilir. 

Gıyab kararı yüzünden mahkemeye kabul o-
lunmayan taraf aleyhine hasmının ileri sürdü
ğü delilleri mahkeme kâfi görmez ve vakıaları 
sabit saymazsa mahkemede bulunan taraf o va
kıa için hasmına yemin teklif edebilir. Bu tak
dirde mahkeme gayibi yalnız yemin için davet 
eder. Bu davet üzerine gelen taraf yemini kabul 
veya reddedilib başka defi dermeyan edemez. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 398 — İki taraftan biri tahkikat ve
ya muhakeme için tayin olunan günde gelme
diği veya gelibte cevabtan kaçındığı takdirde 
hakkında gıyab kararı verilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar . . . Madde onanmıştır. 

MADDE 400 — Hazn bulunan tarafın karar 
tarihinden itibaren beş gün içinde hare ve mas
rafını vererek gıyab kararının gaibe tebliğini 
istemesi gerektir. Bu müddet içinde istemezse 
karar verilmemiş sayılır. 

Mahkeme huzurunda cevabtan kaçınana gı
yab karan tebliğ edilmez. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar . . . Madde onanmıştır. 

MADDE 401 — Gıyab kararının verildiği 
celsede hiç bir işe bakılmadan dava başka bir 
güne bırakılmış ise yukarıki maddeye göre 
tebliğ olunacak varakaya gaibin tahkikat ve 
muhakemeye devam olunmak üzere tayin olunan 
günde gelmesi de yazılır. 

Gıyab karan: 
A - Gaib muayyen günde gelirse, 
B - Cevabtan kaçınmış olan taraf o celse ve

ya ondan sonraki celsede cevab verirse; 
kaldırılır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar ... Madde onanmıştır. 
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MADDE 409 — Celseye çağrılmış olan ta

rafların hiç biri gelmezse dava yenileninceye ka
dar dosyanın muameleden kaldırılmasına karar 
verilir. 

Davanın yenilenmesi, iki taraftan birinin di
ğerine davetiye ile birlikte tebliğ ettirilecek bir 
arzuhal ile olur. Davanın yenilenmesi üzerine 
mahkemeye kaldığı noktadan devam olunur. 

Dosyası muameleden kaldırıldığı tarihten 
itibaren altı ay içinde yenilenmeyen davanın 
görülebilmesi tekrar hare vermekle olur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar ... Onama-
yanlar ... Madde onanmıştır. 

MADDE 411 — Islah suretile olsa dahi ayni 
davada bir tarafa birden ziyade gıyab kararı 
tebliğ edilemez. 

Tahkikat gıyabında yapılmış olan tarafın 
mahkemesi de gıyabında görülür. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar ... Onama-
yanlar ... Madde onanmıştır. 

MADDE 438 — Temyiz mahkemesi, davayı 
evrak üzerinde tetkik ve rüyet eder. Ancak 
boşanmaya ve ayrılmağa ve hacir ve nesebe 
taallûk eden davalarla miktar veya kıymeti bin 
lirayı aşan alacak ve ayın davalarında iki ta
raftan her hangisi istida veya lâyihasında mah
kemeye çağrılmasını isterse gün gösterilerek o 
günde iki tarafın veya vekillerinin muhakemede 
bulunmasını ve bulunmazlarsa temyiz tetkikatı 
yapılacağını gösterir bir davetiye tebliğ olunur. 

Temyiz mahkemesi, izahlarını dinlemek üze
re iki tarafı kendiliğinden de davet edebilir. 
Bu hallerde temyiz mahkemesi iki tarafı veya 
gelen tarafı dinledikten sonra temyiz olunan ilâ
mın tasdik veya bozulmasına o gün karar vere
rek tefhim eder. 

Duruşma günü karar verilmeyen işler en çok 
on beş gün içinde karara bağlanır. 

Temyiz olunan karar, esas yönünden kanuna 
uygun olubta kanunu tatbikte bir yanlışlık ya
pılmış veya kanuna uymayan husus hakkında 
yeniden tahkikat ve muhakeme yapılmasına 
Temyiz mahkemesince lüzum görülmemiş olursa 
bundan ötürü temyiz olunan karan bozmayıb 

bu cihetleri değiştirerek ve düzelterek tasdik 
eder. 

Temyiz kararlarına karşı tefhim, veya tebli
ği gününden itibaren 15 gün içinde, tashih iste
nebilir. 

Tashihi karar isteği ayni dairede tetkik olu
nur. 

Sulh mahkemelerine aid davalar hakkında 
Temyiz mahkemesinden verilen kararlara karşı 
tashih istenemez. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar ... Onama-
yanlar ... Madde onanmıştır. 

MADDE 458 — Mahkeme hükmün tavzihi 
ve tenakuzu refi lâzım olduğuna karar verirse 

icabı hale göre hükmü tavzih ve tenakuzu izale 
eder. 

448 ve 451 nci maddeler ahkâmı hükümlerin 
tavzihi ve tenakuzun refi hakkında muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama-
yanlar... Onanmıştır. 

MADDE 489 — Evrak üzerine hüküm veril
mesi istenildiği takdirde 376 nci maddeye göre 
hâkim iki tarafın son sözlerini dinledikten son
ra mahkemenin bittiğini bildirib kararını mu-
cib sebebler ile yazarak imza ve tefhim ©der. 
Bu suret mümkün olmazsa yazılacak kararın 
tefhimi için başka bir gün tayin eder. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama-
y anlar... Onanmıştır. 

MADDE 490 — Karar hâkim ve zabıt kâtibi 
tarafından imza olunur. Karara karşı kanunî 
yola müracaat müddeti, vicahen verilmiş ise 
tefhim tarihinden, ve gıyaben verilmiş ise, gaib 
olan taraf hakkmda 407 nci madde mucibince, 
hüküm hulâsasının tebliği tarihinden itibaren 
başlar. 

388, 391, 420, 421, 422 nci madde hükümleri 
sulh mahkemelerinde de caridir. 

MADDE 547 — Bir şeyin mühürlenmesi üze
rine bir zabıt varakası yapılır. Bu zabıt varaka
sına: 

I - Mühürlenmenin yapıldığı gün ve saat, 
II - Mühürlenmenin sebebi, 
III - Hazır bulunanların ve orada ise mühür-

letmeyi isteyenin adı, sanı ve oturdukları yer, 
IV - Mühürlenen kapı ve kasa gibi şeylerin 

tayini, 
V - Mühür altına alınmayan eşyanın kısaca 

tarifi yazılır.-
BAŞKAN — Maddeyi onayanlar .. . Ona-

mayanlar . . . Onanmıştır. 
MADDE 2 — Hulkuık usulü muhakemeleri 

kanununun 394, 395, 396 ve 397 nci maddelerini 
ihtiva eden onuncu faslınm ikinci kısmı kaldırıl
mıştır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . 
ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca

eli) — Deminki 234 nen madde hakkında, mad
denin sarahatine göre, Bay Hüsnünün beyana
tım lâyikile anlayamadığım neticesine vardım. 
Zabıtlarda, ilerde her hangi bir yanlışlığa mey
dan vermemek için tekrar izaha lüzum görüyo
rum. Maddenin maksadı şudur: Gelmezse dave
tiye gönderilir. Gönderilen bu davetiyede gene 
gelmezse ve cevab vermezse ne olacağına dair 
hukukî avakib yazılır. Maddenin maksadı bu
dur, mütaleaları varid değildir. Benim verdiğim 
cevab da bir yanlış anlayış neticesi olduğunu gö
rüyorum. Maddenin yazılışı ve kabul edilen şek
li muvafıktır. Bunun zabıtta, mahza tashih edil
mesi için arzediyorum. 
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KtTABCI HÜSNÜ (İzmir) — Söz istiyorum. 
BAŞKAN — Müzakere açamayız. Madde ka

bul edilmiştir. Bu izahatı kafi görüyorsanız 
söyleyiniz. Maddenin esasını yeniden reye ko
yamam. 

KİTABCT HÜSNÜ (izmir) — Bu kanunda 
vazedilen esaslardan en mühimimi tahkikat işi
nin eskiden olduğu gibi mecburî olmamasıdır. 
Gerçi usule taallûku itibarile bu mevzuun tah
kikat hâkimlerinin ellerinde bulunan işlere de 
teşmili lâzımgelirse tatbikatta yanlışlıklar vu
kuu muhtemel olmasına mebni bunun için kanu
na muvakkat bir madde konması lâzım değil 
midir? 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Bu cihet encümende düşünüldü. Muvak
kat maddeye lüzum g-örülmedi. Buyurdulkları 
gibi usul kanunları daha evvelkine de şamildir. 
Binaenaleyh bu gün eski meri olan kanuna göre 
mutlaka tahkikat hâkiminin elindeki işler için 
muhakeme heyeti lüzum görürse karar vererek 
muhakeme sahafatma intikal ettirebilir ve tah
kikata lüzum görmeyebilir. Veyahud tahkikatın 
devamına karar verebilir. Bu itibarla muvakkat 
bir maddenin konulmasına lüzum görülmemiştir. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi reye koyuyo
rum. Onayanlar . . . Onamayanlar . . . Onanmış
tır. 

MADDE 3 — Bu kanun neşri günlemecin-
den muteberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Ona
mayanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 4 — Bu kanunun hükmünü yürüt
meğe Adliye vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Ona
mayanlar . . . Onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü reye koyuyorum. Ona
yanlar . . . Onamayanlar . . . Onanmıştır. 

İkinci müzakeresi yapılacak lâyihalara geçi
yoruz : 

4 — 2294 sayılı kanunun 1 nci maddesindeki 
salahiyete istinaden Türkiye - Almanya ticaret 
ve seyrisefain muahedesine bağlı (B) tarife kon-
solidasyon listesinin nisan 1934 nihayetine kadar 
tatbiki kararlaştırıldığından mezkûr kanunun 
3 ncü maddesi hükmüne göre keyfiyetin tasdiki 
hakkında Başvekâlet tezkeresi ve Hariciye ve îk-
tısad encümenleri mazbataları (3/454) [1] 

BAŞKAN 
sidir. 

Bu lâyihanın ikinci müzakere-

[1] Birinci müzakeresi 13 ncü inikad zaptın-
dadtr. 

7 haziran 1930 tarih ve 1689 numaralı kanunla 
tasdik edilen Türkiye - Almanya ticaret ve sey
risefain muahedesine bağlı (B)listesinin nisan 
1934 nihayetine kadar tatbikma devam edil
mesi hakkında akid ve imza edilen mukavele

nin tasdiki hakkında kanun 

BADDE 1 — Türkiye ile Almanya arasında 
akid ve imza edilib 7 haziran 1930 tarih ve 1689 
numaralı kanunla tasdik edilen ticaret ve sey
risefain muahedesine bağlı (B) listesinin nisan 
1934 nihayetine kadar tatbiki hakkında İcra Ve
killeri Heyetince 2294 numaralı kanunun 2 nci 
maddesindeki salâhiyete istinaden verilen karar 
tasdik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . .Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onanyanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü açık reye koyuyorum. 

5 — Türkiye - îtalya ticaret mukavelename
sine bağlı 4 nıAmaralı liste 2294 numaralı kanu
nun 2 nci maddesine istinaden değiştirildiğinden 
keyfiyetin mezkrû kanunun 3 ncü maddesine tev
fikan tasdiki hakkında Başvekâlet tezkeresi ve 
Hariciye ve îktısad encümenleri mazbataları 
(3/518) [1] 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

Türkiye ile İtalya arasında yapılıb 2498 nu
maralı kanunla tasdik edilen ticaret mukave
lesine bağlı 4 numaralı listenin değiştirilmesi

ne dair kanun 

MADDE 1 — Türkiye ile İtalya arasında 
yapılan ticaret mukavelesine bağlı 4 numaralı 
listenin Hükümet tarafından 2294 numaralı ka
nunun 2 nci maddesindeki salâhiyete istiaden 
11 - X -1934 tarihide değiştirilib tatbik edilen 
şekli tasdik olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onayanlar . . . Onamayanlar . . . 
Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

1] Birinci müzakeresi 13 ncü inikad zaptın-
dadır. 
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BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Ona

mayanlar . . . Onanmıştır. 
Lâyihanın bütününü açık reye koyuyorum. 
6 — Ankara şehri otomatik telefon kanununun 

7 nci maddesine iki fıkra eklenmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Nafaı ve Bütçe encümenleri maz
bataları (1/1091) [1] 

BAŞKAN — Bunun da ikinci müzakeresidir. 

1366 sayılı kanunda değişiklik yapılmasına 
dair kanun 

MADDE 1 — 876 sayılı Ankara şehri otoma
tik telefon kanununun yedinci maddesini değiş
tiren 13 - XII -1928 tarih ve 1366 sayılı kanun
da Riyaseti Cumhur için gösterilen on aded pa
rasız telefon on ikiye çıkarılmıştır. 

Posta, telgraf vetelefon hizmetlesinin yapı
labilmesi için Nafaı vekâletinin tensibi ile Pos
ta, telgraf ve telefon idaresince lüzum görülecek 
mahallere parasız telefon koymağa izin veril
miştir. 

BAŞKAN — Onayanlar... Onamayanlar... 
Onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Onayanlar... Onamayanlar... 
Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükmünü icraya 
Nafıa vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama-
, yanlar.. . Onanmıştır. 

Lâyihayı açık reye koyuyorum. 
7 — Askerlik mükellefiyeti kanununun 36 

ncı maddesine bir fıkra eklenmesi hakkında ka
nun lâyihası ve Millî Müdafaa encümeni mazba
tası (1/1135) [2] 

BAŞKAN — ikinci müzakeresidir. 

1111 numaralı askerlik mükellefiyeti kanunu
nun 36 ncı maddesine bir fıkra ilâve

sine dair kanun 
MADDE 1 — 1111 sayılı askerlik mükellefi

yeti kanununun 36 ncı maddesinin sonuna aşa
ğıdaki fıkra ilâve olunmuştur: 

(Bunlardan ihtiyat zabiti yetişme şartlarını 
haiz olanlar birlikte muameleye tâbi oldukları 
doğumların celbi beklenmeksizin taleb ve mü
racaat vukuunda ilk açılacak hazırlık kıtası ve
ya ihtiyat zabit mektebi devresi başlangıcmda 
işbu kıta veya mektebde bulunmak üzere sev-
kedilirler). 

[1,2] Birinci müzakereleri 13 ncü inikad zap-
tındadır 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar... Onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi Onayanlar... Onama
yanlar... Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi Onayanlar... Onama
yanlar... Onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü onayanlar... Onamayan
lar.. Onanmıştır. 

8 — Kadastro ve tahrir hakkında kamın lâ
yihası ve Dahiliye, Adliye, M\al$ye, îktısad- ve 
Bütçe encümey&leri niazb'aitaları (1/54) [1] 

BAŞKAN— Bu lâyihanın müstacelen müza
keresini encümen teklif ediyor. Bu teklifi onay 
bulanlar ... Bulmayanlar... Onay bulunmuştur. 

Heyeti umumiyesi hakkında söz isteyen var 
mı? Maddelere geçilmesini onay bulanlar ... Bul
mayanlar ... Maddelere geçilmiştir. 

Kadastro ve tahrir kanunu 
MADDE 1 — Kadastro, gayrimenkul malla- , 

rai hukukî ve hendesî vaziyetlerini tesbit eder 
ve gösterir. 

SAÎT AZMÎ (Kayseri) — Baylar, kadastro 
kanununun birinci maddesi kadastroyu tarif 
ediyordu. Adliye encümeni bu maddeyi kaldır
mıştır. Sebebi de şundan ibarettir: Kanuna ko
nulacak maddeler mutlaka bir hüküm ifade 
eder, tarif maddelere girmez. Noksan tarif edi
lebilir, alâstikiyetini muhafaza etmekte bulun
maması iktiza eder diye. Şimdi bu maddenin 
kaldırılması, ikinci maddeye Maliye encümeni
nin verdiği şekil itibarile daha zarurî bir hal 
almıştır. Çünkü kanun, tahrirden de bahistir. 
Kadastronun ne demek olduğu esasen malûm bir 
keyfiyettir. Fakat tahririn bir çok şekilleri var
dır. Memleketimizde ötedenberi emlâk, arazi 
tahrirleri yapılmıştır, Yoklamalar icra edilmiş, 
vergi için iradı gayrisafiyi bulmak için tahrir
ler yapılmış. Şimdi de bu tahrir yapılacak. 
Tahrir tarif edilmemiş, yalnız kadastro tarif 
edilmiş. Teklifteki 35 nci madde kaldırılmış, 
ikinci maddeye bazı fıkralar ilâve edilmiş. Bu 
yüzden birinci maddenin kaldırılmasının, teşev
vüşün önünü alacağına Adliye encümeniniz ka
nidir. Maddenin kaldırılmasını teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Efendim, maddenin kaldırıl
ması için mütalea söylendi, Encümenler ne di
yorlar? 

ADLÎYE E. Na. SAÎD AZMÎ (Kayseri) — 
Adliye encümeni namma istirham ediyoruz. 

[1] 30 numnmlı basmaydpı zaptın sonundadır. 
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BÜTÇE E. R. MUSTAFA ŞEREF ÖZKAN 

(Burdur) — Efendim, kanunlarda tarif bulun
durmak âdet değildir. Fakat kanunlarda tarif 
bulunduğu da vakidir. Kanunlarda tarif bulun
ması içtihad ile tarif teessüsüne çalışmaktan 
tatbikatı vareste bulundurur. Bendeniz kadas
tro kanununun birinci maddesindeki tarifin lü
zumlu olduğuna kaniim. Şayet tarif noksansa 
bunu ikmal edecek kayitler ilâve edebiliriz. Fa
kat bu tarifin bulunması her halde bundan böy
le yapılacak muamelâtta kadastronun mahiyeti 
için bir takım içtihadlara meydan vermekten bi
zi kurtaracaktır. Bütçe encümeni bu noktai na-

ADLÎYE E. Na. SAÎD AZMl (Kayseri) — 
belki, maksadımı tamamen izah edemedim. Ka
dastro tek bir muameledir. Bir de tahrir var

dır ki bu kanunun kabul ettiği esaslardan biri
dir. Memleketimizde bir çok tahrirler yapıl
mıştır. Hepimiz biliriz, muhtelif zamanlarda 
muhtelif vakitlerde arazi tahrirleri yapıldı, em
lâk tahrirleri vergi tahrirleri, müsakkafat tah
rirleri ve daha bir çok tahrirler yapıldı. Bu ka
nuna göre de bir tahrir yapılacaktır. Bu ka
nunun 35 nci maddesinde Adliye encümeni ve 
Hükümetin teklifinde bir madde vardı. Tahrir 
gayrimenkulun sahihlerinin vaziyetini tesbit 
eder. İktisat encümeni bu maddeyi büsbütün 
kaldırmıştır. Şimdi tek olan kadastro için bir 
tarif koyuyoruz, fakat, bir çok defa tekerrür 
eden tahrir için tarif koymuyoruz. Burada ka
nunun maksadı ne ise ve bir mahzur görmü
yorlarsa tahrir için de tarif koyalım. Sonra 
iltibasa çok meydan verecektir. İki muamele
den birinin tarifi var, diğerinin tarifi yoktur. 
Müsaade buyurursanız bir boşluk kalmamak 
için tarif konsun. 

BAŞKAN — Başka söz isteyen var mı? Mad
deyi reyinize koyuyorum. 

SALÂH YARGİ (Kocaeli) — Adliye encüme
ni namına teklifte bulunduk, onu reye koyu
nuz. 

BAŞKAN — Maddenin kaldırılması hakkın
da tahriri bir teklifiniz vardır. Usulen son en
cümenin tadilâtını reye arzetmek lâzımdır. O 
kabul edilmediği takdirde sizin teklifiniz reye 
arzedilir. 

ADLÎYE En. M. M. SALÂH YARGI (Koca
eli) — Usul hakkında maruzatım var. 

Nizamname mucibince müzakere edilen şe
kil, en son encümenden çıkandır. Lâyihanın en 
son encümende aldığı şeklin aleyhine ondan ev
vel tetkik etmiş olan encümen gerek maddenin 
değiştirilmesi yahud maddeyi feendinin kabul 
ettiği tarzda kabulünü arzederse takdiımen bu
nun reye konması lâzımgelir ve encümen namına 
bu şekilde taleb vaki olursa yazık takrir ver
meye lüzum yoktur. Arkadaşım Said Azmi Bey 
teklifi encümen namına yapmıştır. Arzettiğim 
sebetolere göre bu kaldmlmışitır. Bunun için ya

zılı teklife lüzuım yoktur reye konulması lâ
zımdır. 

MALİYE ENCÜMENİ REİSİ HASAN FEH-
Mî (Gümüşane) — Birinci maddeyi Maliye en
cümeni de kaldırmıştır. Bunun başka şekilde 
ifade etmiştir ki Bütçe encümeninin ikinci mad
desinde ayni mefhum dahildir. 

Bu kanunla kadastroyu tam ve kâmil şekilde 
yapamıyoruz. Bununla tescil ve mülkiyet temin 
ediliyor. Harita ve hesab cihetini de temin edi
yoruz. Fakat kıymet ciheti temin edilemiyor. 
Onu istikbale bırakıyoruz. Tam ve kâmil ola
rak, bu kanunda derpiş edilen şekilde ka
dastroyu tarif etmemiz doğru olmaz. Çünkü 
kıymet vazedemiyoruz. Bu cihet ilerde bir ta
kım ihtilâtat peyda edecektir. Henüz kuyudatı
mız tekâmül etmemiştir. Bu kanunda kıymet 
üzerinde hiç bir hükmü nıevcud değildir. Bu iti
barla kadastronun tarifine aid maddeyi bu ka
nundan çıkarmakta hakikaten fayda vardır. 
Tarifi yapınca tam ve kâmil olarak yapmak lâ
zımdır. O zaman ise kanunu baştan başa değiş
tirmek lâzımdır. O zaman kadastrosu yapılan bir 
mülkün Devlet tarafından kıymetinin de tesbit 
edilmesi ve onun üzerine de bono tedavülü gibi 
bir netayic hâsıl olması lâzımgeliyor. Şimdi
lik bunun tatbikatına geçmiyoruz. Yalnız tasar
rufun tescilini ve hendesî hesab ve plânlan emin 
bir surette bu kanunla temin ederek mülkiyeti 
tesbit cihetini düşündük. Bu itibarla kadastro
nun tarifine lüzum yoktur. Hatta bunu müza
kere ederken kadastroyu tam yapmak için kıy
metini de tesbit edebilir miyiz diye Maliye ba
kanı da içimizde olduğu halde encümende müza
keremizi haftalarca uzattık. Fakat buna imkân 
bulamadık ve kadastronun tarifine lüzum gör
medik. Arzettiğim gibi bu kanun kadastroyu 
tamamlamıyor. 

BÜTÇE En. BAŞKANI MUSTAFA ŞEREF 
(Burdur) — Hasan Fehminin izahati burada 
tarifin lüzumunu kati olarak gösterdi. Yalnız 
burada yapılacak tarih kadastronun mutlak ve 
mücerret bir tarifi değildir. Bu kanunda ya
pılan kadastronun tarifidir. Bu kanundaki va
ziyet hukukî vaziyetle hesabi ve hendesî vazi
yeti tesbit etmektir. Kıymetin tesbiti hakkın
da hiç bir hüküm vermemektedir. Burada 
yazdığımız hükümlerle kadastro hukukî ve 
hendesî vaziyeti tesbit eder demektir. Yok
sa tam bir kadastro anlaşılmak lâzımgelse idi, 
onun kıymeti dahi tesbit etmesi lâzrmgelirdi. 
Bu itibarla istenirse burada bu hükmü koymak 
lâzımdır. 

Da. E. M. M. ŞÜKRÜ (Çanakkale) — Da
hiliye encümeni de ayni fikirdedir. 

BAŞKAN — Encümenlerin bazıları bu mad
delerin kaldırılmasını, Bütçe encümeni de kal
masını istiyor. Müsbet rey verirseniz Bütçe 
encümeninin teklifini kabul etmiş olacaksınız. 
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Ad. E. NAMINA SAİD AZMİ (Kayseri) — 

Maliye encümeninin birinci maddesinin bu 
madde yerine müzakeresini encümen teklif 
ediyor. Bu madde aslında birincidir, ikinci 
madde olmuştur. 

BAŞKAN —- O madde buraya aid değildir. 
Birinci maddeyi onayanlar... Onamay anlar... 
Madde onanmıştır. 

MADDE 2 — Gayrimenkul malların kadas
trosu yapılır. Ancak Maliye, vekâleti belediye 
sınırları dışında, olmak üzere lüzum gördüğü 
yerlerde bu kanunun hükümlerine uygun ola
rak kadastro ve tahrir komisyonları ve posta
ları marifetile tapu tahriri yapabilir. Tahrirde 
plân yapılmaz. 

*Ad. E. NAMINA SAİD AZMİ (Kayseri) — 
Baylar, İktısad encümeni lâyihanın 35 nci 
maddesini kaldırıyor. Oradaki fıkraların bir 
kısmını yukarıya bu maddeye nakletmek sure-
tüe tadil ediyor, ikinci maddede ( Ancak Ma
liye vekâleti belediye hududları haricinde bu
lunmak üzere lüzum gördüğü yerlerde bu ka
nun hükümlerine tevfikan kadastro ve tahrir 
komisyonları ve postaları marifetile tapu tah
riri yapılır ) diyor. 

Biz buna muarız değiliz. Ancak 35 nci mad
dede ( Gayrimenkul mallar üzerindeki hakları 
tetkik ve hak sahihlerini bu kanun hükümleri
ne göre tayin ve tesbit etmek maksadiîe Ma
liye vekâleti lüzum görülen yerlerde kadastro 
ve tahrir komisyonları ve postaları marifetile 
plânsız tahrir yapabilir ) denmişti. Orada hak 
sahihlerini tesbit ve tayin etmekte idi. Onla-
rın hukukunu tanımak şeklinde tahrir yapıla
cağı hakkında kayidlar vardı. Bu madde kal
dırılmış, buraya yansı naklolunmuştur. Mü
saadenizle gene Maliye encümeninin maddesi
ni aynen kabul edelim. 35 nci maddeyi de 
ilâveten lâyihanın içine koyalım. Bu suretle 
bir boşluk kalmamış olur. 

BÜTÇE E. Rs. MUSTAFA ŞEREF (Burdur) 
— Bu şekil, bizce de muvafıktır, 

Yüksek Reisliğe 
Maliye encümeninin birinci maddesinin 

müzakeresini teklif ederim. 
Kayseri 

Said Azmi 
BAŞKAN — Bu takriri nazarı itibare alan

lar... Almayanlar... Nazarı itibare alınmıştır. 

MADDE 2 — Gayrimenkul malların kadas
trosu yapılır. Ancak Maliye vekâleti icab eden 
yerlerde tapu tahriri yapabilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama-
y anlar... Onanmıştır. 

MADDE 3 — Kadastro yapılacak mmtakalar-
da Harita umum müdürlüğünce kadastro niren
gi ve poligonu yapılmamış ise bu tesisat Tapu ve 

kadastro umum müdürlüğü tarafından yapılır. 
BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-

yanlar . . . Onanmıştır. 
Lâyihalar hakkında rey vermeyen var mı? 

Rey toplama muamelesi bitmiştir. 

MADDE 4 — İcra Vekilleri Heyetince müna-
sib görülecek yerlerde kadastronun fennî ame
liyatı müstakillen veya Hükümetle müştereken 
yapılmak üzere hakiki veya hükmî şahıslara iha
le edilebilir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 5 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü bütün resmî daireler ve belediyeler ve 
hususî idareler ve müesseseler ve şahıslar tara
fından yaptırılmış veya yaptırılacak plân ve ha
ritalardan lüzum gördüklerinin ve bunlara aid 
vesikaların birer örneğini çıkarabilir. Askerî 
kanunların müstahkem ve mahrem mevkilere aid 
hükümleri mahfuzdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 6 — Kadastro masraflarının yüzde 
ellisi belediyelerce temin olunan şehir ve kasa
baların haritaları önce yapılabilir ve kadastrosu 
yapılmakta olan kaza içinde henüz sırası gelme
yen çiftliklerin bütün masrafları sahiplerince 
deruhde ve temin edildiği takdirde umum mür-
dülüğün tensibi ile kadastrosu yapılabilir. 

Bu masraflar memur ve müstahdemlerin üc-
retlerile yol harçlarını ihtiva eder. Gerek bele
diyelerce, gerek sahiblerince bu suretle verilecek 
paralar Hazineye irad kaydolunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yan la r . . . Onanmıştır. 

MADDE 7 — Bu kanun mucibince teşekkül 
eden komisyon ve postalar ellerinde o yerin en 
büyük mülkiye memurunun vesikası bulunmak 
şartile keşif, mesaha ve mutlak surette tetkikat 
icrası için meskenlerle bütün gayrimenkullere 
gündüz girebilirler. Mümanaat vukuunda ko
misyon veya posta reisinin talebile o yerin zabı
ta memuru ve belediyeden bir zat veya ihtiyar 
meclislerinden bir aza ile birlikte meskenlere gir
meğe salahiyetlidirler. 

Gayrimenkul malların ne suretle kullanıldı
ğını bildirmeğe ve istenilen her türlü malûmatı 
vermeğe alâkalılar mecburdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 8 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğünün teklifi üzerine yeniden nerelerde ka
dastro ve tahrir yapılması lâzmıgeldiğini Mali
ye vekâleti tayin eder ve keyfiyet umum müdür
lükçe ve mahallî Hükümetçe gazete ile, gazete 
olmayan yerlerde mutad şekillerde nihayet bir ay 
içinde halka ilân olunur ve ilân tarihinden iti-
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baren iki ay geçmedikçe kadastro ve tahrir mu
amelesine başlanüamaz. 

BAŞKAN — Maddeyi onanyanlar... Onama-
yanlar.. . Onanmıştır. 

Birinci fasıl 
Teşkilât 

MADDE 9 — Kadastro ve tahrir yapılmaya 
başlanan her mıntaka veya kısımda kadastro ve 
tahrire müteallik işler bir müdür tarafından ida
re olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama-
yanlar.. . Onanmıştır. 

MADDE 10 — Kadastro ve tahrir mıntaka-
lannda müdürün reisliğinde aşağıdaki zatlerden 
bir komisyon toplanır: 

A - Müdür, 
B - Kadastro mektebinden mezun olupta ka

dastro işlerinde en az beş sene istihdam olunmuş 
bir zat, 

C - Komisyonca görülecek lüzum üzerine ko
misyona iltihak ettirilecek fen memuru, 

D - Belediyesi olan yerlerde belediye meclis
lerince, olmayan yerlerde ihtiyar meclislerince 
seçilecek İM zat, 

E - Lüzum görülen yerlerde bir orman fen ve 
evkaf memuru. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama-
yanlar.. . Onanmıştır. 

MADDE 11 — Azanın yansından bir fazlası 
bulunmadıkça komisyon toplanamaz. Reylerde 
tesavi olursa reisin bulunduğu taraf üstün sa
yılır. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar . . . Onama-
yanlar. . . Onanmışta*. 

MADDE 12 — Kadastro mahkemesi tek hâ
kim ile kurulur. Kadastro mahkemelerine aid 
işler Adliye müfettişleri tarafından teftiş olu
nur. Bu teftiş raporunun bir sureti de kadas
tro umum müdürlüğüne verilir. Teftiş rapor
ları üzerine icab eden muamele Adliye vekâletin
ce tayin olunur. Lüzumu halinde Tapu ve kadas
tro umum müdürlüğü de mahkemenin idarî işleri 
hakkında kendi müfettişlerine teftiş yaptırır. 

SAİD AZMİ (Kayseri) — Baylar; bu mad
deye kadastro mahkemelerinin sureti teftişi 
hakkında fıkralar ilâve edilmiştir. Kadastro 
mahkemeleri de mevcud mahkemelerden ayrı 
gayri bir mahkeme değildir. Bütün teşkilâtile 
ayni şekilde kurulacak bir mahkemedir. İh
tisasına göre bir takım işler hususî mahiyette 
veriliyor. Diğer mahkemeler ne tarzda kazaî ve 
idarî bir teftişe tâbi ise, bu mahkemeler de ayni 
şekilde kazaî ve idarî teftişe tâbidir. Mahkeme
lerin kazaî teftişi Mahikemei temyizin muraka-
besile yapılır. İdarî teftiş, Adliye vekâleti ta
rafından yapılır. Binaenaleyh mahkemelerle 
ayni mahiyette olan bu mahkemelerin de diğer 

bir teftişe de tâbi tutulması doğru bir şey de
ğildir. Onun için Adliye encümeni buna aid 
fıkraları kaldırmasını rica eder. 

BÜTÇE En. BAŞKANI M. ŞEREF ( Bur
dur ) w— Esas itibarile Bay Sadd Azminin söy-
ledüderile aramızda bir fark yoktur. Mahkeme 
karan noktai nazarından mülkiyeti ıtesbit, hak
kı «beyan noktai nazarından tabiî murakabesi 
Mahikemei temyize aiddir. Ne adliye müfettiş
leri, ne de tapu müfettişleri buna karışamazlar. 
Adliye müfettişleri, tapu müfettişleri idarî nok
tadan teftiş edeceklerdir. Esas itibarile maliye
ye bağlı olan bu müessesenin teftişini idarî mü
fettişlerden hariç bırakmak bize pek mülayim 
görünmedi. Onun için adliye müfettişleri idarî 
teftişleri nasıl yaparlarsa, maliyeye bağlı olan 
bu heyetin idarî teftişini tapu müfettişlerinin 
yapmasında bir mahzur yoktur. Biz bu şekli 
kabul ettik. Esas itibarile kendilerile aramızda 
büyük bir fark görmedik. 

ADLÎYE En, NAMINA SAİD AZMİ (Kay
seri) — Efendim, yazılan fıkrada deniliyor ki 
adliye müfettişleri tarafından verilecek rapor-
larm bir sureti de Kadastro umum müdürlüğü
ne verilir ve bunlar hakkında yapılacak muame
leyi Adliye vekâleti yapar. Onu takib eden fık
rada Kadastro umum müdürlüğü de mahkeme
nin idarî işleri hakkında Ueftiş yaptmr ve bun<~ 
dan sonra denilmiyor ki Kadastro umum mü
dürlüğü aldığı bu raporu Adliye vekâleltine 
gönderir ve Adliye vekâleti bunun icaibmı icra 
eder gibi bir fıkra yoktur. Teftiş hakkım doğ
rudan doğruya bu makama verdikten sonra 
Kadastro umum müdürlüğünün mahkemeye 
karşı bir takım tedbirler alması salâhiyetini ta
nımış olursunuz. Bu vaziyette, yani mübhem 
manalar çıkarılacak surette bırakmaktan ziyade, 
arzettiğim gibi Adliye encümeninin tesbit etti
ği şeklin müzakeresile kabulünü rica ederim. 

Sonra Bütçe encümeni isabetli bir şey yap
mıştır. Bunu kabul ediyoruz. Kadastro komis
yonlarına hâkim dahildi. Bizim kabul ettiği
miz şekilde hâkimi idarî işlerden büsbütün 
ayırmışlar ve müstakillen hüküm vermek va-
zifesile tavzif etmişlerdir. Binaenaleyh hâki
min komisyonda idarî işi kalmamıştır ki Ka
dastro müdürlüğü tarafından teftişe tâbi tu
tulsun. Bir iltibas olacaktır, belki yanlış te
lâkkilere de zemin açacaktır, bu mahzurlu 
bir keyfiyettir. Muvafakat ederlerse kaldıra
lım. Biz mahzur görüyoruz, Adliye vekili 
Beyle de görüştük, şimdi kendileri burada yok
tur. Heyeti vekile varmış kendileri de Hü
kümet noktai nazarından doğru bulmuyorlardı. 

BÜTÇE E. Rs. MUSTAFA ŞEREF (Burdur) 
— Kadastro müfettişlerinin verecekleri rapor
ları, Adliye vekâletine göndermeleri için bu
raya sarih bir hüküm koymağa lüzum yoktur. 
Bunu idareten halletmeleri kabildir. Maama-
fih Maliye vekâleti yalnız Adliye müfettişle-
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rinden aldığı raporlarla kendi vazifelerinin gö- j 
rüleceğine kani ise bu fıkrayı çıkarmakta biz
ce de bir beis yoktur. 

BAŞKAN — Efendim, mesele mühimdir. 
Adlî bir mahkemenin idarî bir mercidefı kont
rolü mevzubahistir. Adliye vekili olmadan mü
zakeresini doğru bulmuyorum (Güzel sesleri). 
Bu maddeyi geri bırakıyorum. 

MADDE 13 — Kadastro komisyonlarının 
emirlerine, işlerine güre lüzumu kadar Tapu ve 
fen memurları ve kâtiblerden postalar verilir. 

BAŞKAN — Söz isteyen var mı? Maddeyi 
onayanlar... Onamayanlar... Onanmıştır 

MADDE 14 — Hâkim en az beş sene hukuk 
mahkemesi reislik veya azalıklannda bulunmuş 
ve sicilline hükmî ve idarî hiç bir ceza geçmemiş 
olanlardan Adliye vekâletince seçilir. 

SAİD AZMt (Kayseri) — Biz bu maddeye 
ilâve edilen bir ibareyi de mahzurlu görüyoruz. 
Sicilline hükmî inzibatî hiç bir ceza kaydedilme
miş fıkrası fazla bir kayiddir. Yeni bir hâkimler 
kanunu çıkardık. Ne gibi ahvalin hâkimliğe mâ
ni olacağı tasrih edilmiştir. Çok kıymetli bir hâ
kim bir asabiyet dolayısile bir ihtar «ezası al
mış olabilir. Bu ceza sicilline de geçmiş olabi
lir. Bu kıymetli hâkimden kadastro mahkeme
sinde niçin istifade etmeyelim? 

Bu takyid fazladır. Biraz da asıl maksadı 
temin edecek hâkim bulmağa mâni olur. Uysal 
adamların girmesi neticesini verebilir (Hayır, ba
yır sesleri, gürültüler). Onun için kaldırılmasını 
teklif ederim. 

BAŞKAN — Bu kanunun çok şümullü oldu
ğu anlaşılıyor. Bir çok vekilleri alâkadar ede
cek mahiyettedir. Onun için müsaade ederseniz 
bu lâyihanın müzakeresini gelecek celseye bıra
kalım (Doğru sesleri). 

Gümrük ve inhisarlar encümeninin tesbit et
tiği madde gelmiştir. Okutuyorum: 

ı 
Gümrük tarifesi kanununa eklenen 1605 sayılı 
kanunun birinci maddesinin değiştirilmesine 

dair kaun 
MADDE 1 — Gümrük tarifesi kanununa ek

lenen 1605 sayılı kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki gibi değiştirilmiştir: 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun | 
5 nci maddesinin 14 ncü fıkrasına göre memle- \ 
ketlere resimsiz girecek nakil vasıtaları arasın- j 
da kara seyyahlarına ve yolcularına aid olanlar
dan nakid ve sened teminatı yerine Uluslar arası ! 

turizm ve otomobil birliğine mensub Türkiye Tu- ; 
ring ve otomobil kulübü triptiği ve bu kulübün | 
veya onun kefalet ettiği ecnebi kulüblerinin ve- ! 
receği Uluslar arası turizm ve otomobil birliği
nin gümrüklerden geçiş karnesi ve hava seyyah- | 
larile yolcularına aid olanlar için de Türk Tay- i 

yare cemiyeti ile Uluslar arası hava federasyonu
nun ve bu federasyona mensub olub Türk Tay
yare cemiyetinin gümrük geçiş karnesini tanımış 
olan Uluslar arası hava kulüblerinin gümrük ge
çiş karneleri kabul olunur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

BAŞKAN — Maddeyi onayanlar... Onama
yanlar . . . Onanmıştır. 

Lâyihanın bütününü onayanlar . . . Onamayan
lar . . . Onanmıştır. 

Reylerin neticesini arzediyorum: 
Ankara şehri otomatik telefon kanununun 

7 nci maddesine 2 fıkra eklenmesine dair kanu
na (161) zat rey vermiştir. Kanun (161) reyle 
onanmıştır. 

Türkiye - Almanya ticaret ve seyrisefain mu
kavelesine bağlı (B) listesinin nisan 1934 niha
yetine kadar tatbikına devam edilmesi hakkında 
akid ve imza edilen mukavelenin tasdikma dair 
kanuna (178) rey verilmiştir. Kanun (178) reyle 
onanmıştır. 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun in
şasına dair kanuna ek kanuna (198) zat rey ver
miştir. Kanun (198) reyle onanmıştır. 

Türkiye ile İtalya arasında yapılan ticaret 
mukavelesine bağlı listenin değiştirilmesine dair 
kanuna ( ) zat rey vermiştir. Kanun ( ) 
reyle onanmıştır. 

MALÎYE VEKİLİ PUAD AĞRALI (Elâ-
ziz) — Buğdayı koruma kanununun mühtaci ta
dil olduğunda zannediyorum ki, Yüksek Heyeti
nizin Hükümetle hemen ittifakı vardır. Tadile 
aid lâyihayı Meclise getirdik, İktısad, Mailiye ve 
Bütçe encümenlerine havale edilmiştir. Her 
encümende ayrı ayrı müzakere edilerek ondan 
sonra çıkması ve vuku bulan tadiller Heyeti Ce-
lilede şimdi vuku bulan müzakerede görüldüğü 
veçhile uzun ihtilâfları mucib oluyor. Eğer ten-
sib buyurulursa her encümenden beşer aza tef
riki ile teşkil edilecek muhtelit encümende mü
zakere edilirse zannediyorum ki, iş daha çabuk 
biter ve daha iyi olur. Bu hususu tensibi âlinize 
arzediyorum (Onay sesleri). 

BAŞKAN — Her encümenden beşer aza ol
mak üzere reyinize arzediyorum. Onayanlar . . , 
Onamayanlar . . . Onanmıştır. 

Meclis cumartesi günü saat 15 te toplana
caktır. 

Kapanma saati : 17,10 
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Ankara şehri otomatik telefon kanununun 7 nei nıaddcsiııe iki fıkra eklenme

sine dair kanuna verilen reylerin neticesi 
( Kanun onay bulunmuştur ) 

Afyon Karahisar 
General Dr. Ziya Nuri 
İzzet Ulvi 
Cemal Akeın 

Aksaray 
Besim Atalay 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakııp 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 

Antalya 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Nııman 
RasHı Kaplan * 

Artvin 
Asım. Us 

Aydın 
Abidin 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Bahkesir 
Enver 
İbrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaztt 
Halit Bayrak 
İhsan 

Aza at iedi : 317 
Reye iştirak edenler : 161 

Onayanlar : 161 
Abayania : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 150 

Mûnhaller : 6 

/ Onayanlar ] 

Bilecik 
Salih 

Bolu 
Dr. Emin Cemal Suda 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. Calib 
Dr. Rasim Talay 
Esat 
Mustafa Fehmi 
Refct 

Cebelibereket 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yasin 

Çorum 
Dr, Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Benizli 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzımı Sevük-
tekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Faile 
II. Hayri Tan 
Şakir Artan 
Şeref 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fııad Ağralı 
Fuat Ziya 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Samih 

Erzurum 
Asını Araslı 
General Dr. Hakkı Şina-
si Erel 
Naki Kansu 
Nafiz, Dınmlu 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Nuri 

Giresun 
General İhsan 
Kâzım Akay 

Gümüşam 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Hakâri 
İbrahim 

İçel 
Emin 

HaHa 
İstanbul 

Ahmet Hamdi 
Ali 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Mitat 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Halil 
Kâimi 1 Dursun 
General Kâzrm İnanç 
Memet Sadettin 
Hamdi Aiksoy 
Saraçoğlu Şükrü 

İsparta 
İbrahim 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
General Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rıza Kafadirek 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet Nahit 

Kırşehir 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
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Kemaİettin 
Ragıb 
Salah Yargı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Sırrı 
Tahsin 

Kütahya 
Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Adana 
Ali Münif 
Aruk Damar 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
İzzet Akosman 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 
Haydar Gercel 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

Amasya 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Aka Gündüz 
Maraşal Kemal Atatürk 
(R. C.) 
Rifat 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 

Artvin 
Memet Ali (î. 1.) 

Aydın 
Adnan 

t : 16 13-İâ-lÖâ4 Ö : 1 
Manisa 

Refik Şevket ince 
Taıhir Hitit 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 

Mardin 
Abdürrezzak 
Ali Rıza Erten 

Mersin 
Hamdi 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Şükrü Kaya 

Ordu 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 

I Ali 
Fuat 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet Hacıyunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
Yusuf Kemal Tengirsenk 

Sivas 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 

Tokat 
Hüsnü 

/ Rece iştirak etmeyenler / 

Dr. Ma: har 
Balıkesir 

Hacim Muhittin 
General Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 
Memet Cavit 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
ibrahim 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı Atay 
Hasan Cemil 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Emin Fikri 
Rüştü Egel 

Cebelibereket 
Hasan Basri 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemet 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 

Diyarbekir 
Zekâi Apaydın (Bakan) 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Aziz 
Dr. Ahmet Fikri 
Necib Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazı Antep 
Kılıç Ali 
Reşit 
Şahin 

Trabzon 
Daniş 
Halil Nihad 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Günay 
Memed Emin 
Refet 

Van 
Hakkı JL.AJ (&>XV X X X 

Münip 
Yozgat 

Ahmet Cevdet 
Zonguldak 

Esat 
Halil 
Hasan 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 
Şevket Erduğan 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 
Alâettin Cemil 
Dr. Refik Saydam 
(Bakan) 
Halil Etem 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Kitapçı Hüsnü 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Mustafa Rahmi 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
Kemal Turan 
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Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Dr. Suad Sayer 
Halil 
Refik 
Tahsin 
Velet. 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Futat 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Miifid Özden 

Kocaeli 
İbrahim Süreyya 
Reşit Saf fi-1 
SlTTI 

Konya 
G. Ali Fuat Oebesoy 
Mustafa 
Naim Hazım Onat 
Refik Karaltay 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis Erkmen (Bakan) 

t : 16 13 
Naşid Hakkı Ulıığ 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalib Alper 
General İsmet İnönü 
(Bş. Bakan) 
(Mezun) 

Vasıf 
Manisa 

Dr. Saim 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 
Osman 

Maraş 
Mitat 
Nuri 

Mardin 
İrfan Ferit (1. A.) 

Mersin 
Ferit Güven 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 

12-1934 ti : İ 
Hakkı Kılıç 
Naki 

Niğde 
Aihmet Vefik 
Faik 
Galib 
Halit 

Ordu 
Ahmet İhsan 
Ali Canib 
Haindi Yalman 
İsmail 

Rize 
Atıf 
Esaî 
Hasan Cavid 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmud 

Sinop 
İbrahim Alâefctin 
Receb Zühtü 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 

Şebin Karahisar 
İsmail 

Vasfi Raşit Seviğ 
Tekirdağ 

Celâl Nuri 
Cemil Uybadın 
Faik 
Mahmud Rasim 

Tokat 
Nzım Poroy 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Fatin 
Hasan Saka (M. Baş
kan V.) 
Hamdi ölkümen 

Vrfa 
Ali Saib 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Süleyman Sırn öziç 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragıb 
Rif at Vardar 

Türkiye - Almanya ticaret ve seyr îsefa in muahedesine bağlı B l istesinin 
nisan 1 9 3 4ııihayeliı ıe kadar tatbikıııa d e v a m edilmesi hakkında akit ve imza 
edilen mukavelenamenin tasdiki hakkındaki kanuna verilen reylerin neticesi 

( Kanun onaylanmıştır ) 

Adana 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
Akosman İzzet 

Aza adedi 
Reye iştirak edenler 

Onayanlar 
Abayanlar 

Müstenkifler 
Reye iştirak etmeyenler 

Münhaller 

/ Onayanlar / 

General Dr. Ziya Nuri 
İzzet Ulvi 
Cemal Akçm 

A 
Besim At 
Rıza Nisa 
Yaşar Oz 

317 
178 
178 

0 
0 

133 
: 6 

ksaray 
alay 
,ri 
ay 

Amasya 
Esat 

Ankara 
Muslihittin Abdullah 
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kasim Serattar 
Antalya 

Haydar 
Nunıan 
Hasılı 

Artvin 
Asım 

Aydın 
Aıbidin özmen 
Adnan 
Fuat Şalıin 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
İbrahim Yürük 
İsmail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Hal it Bayrak 
İhsan 

Bilecik 
Hayrettin 
Salih 

Bolu 
Dr. Emin Suda 
Hasan Cemil 
İsmail Hakkı 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakterij^olok Refik 
Dr. Galip 
Dr. Rasim Ferit T al ay 
Esat Saıgay 
Mustafa Fehmi 
Refet 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 
General Naci 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaştın 

İ : 16 
Çorum 

Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nabi Rıza 

Denizli 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
General Kâzım Sevük-
tekin 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Faik 
Hasan Hayri 
Şaldı-
Şeref 

Elâziz 
Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağı*alı 
Fuad Ziya 
Hasan Talisin 

Erzincan 
Abdülihak 
Aziz Samih 

Erzurum 
Âsim Araslı 
General Dr. Hakkı Şi-
nasi Erel 
Nafi Atuf 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmet 
Cafer 
Emin 

Gazi Antep 
Nuri 

Giresun 
General Ilışan 
Kâzım Akay 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

13-12-1934 C : 1 
Hakâri 

İbrahim 
tçel 

Eni in 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdi 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana 
Haindi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Mirtaıt 
Sadettin Rıza 
Yaşar 

İzmir 
Halil 
Kil m il Dursun 
General Kâzım İnanç 
Memet Sadettin 
Mustafa Ra.hmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
İbrahim 
Mükerrem 

Kars 
Memet Nazif 
General Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rıza Karadirek 
Halil 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Osman Coşkun 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Memet, Nahif, 

Kırşehir 
Serdar Ahmet 

Kocaeli 
Ali 
İbrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp 
Salâh Yargı 

Konya 
Hamdi Diıknuen 
Ali Muzaffer 
Kâzım 

Mustafa Lûtfi 
Refik Koraltan 
STITI 

Tahsin 
Kütahya 

Hakkı 
İbrahim 
Memet 
Reeep Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşini 

Manisa 
Osman 
Tahir 
Turgut 

Maraş 
Abdülfeadir 
Memet 
Mitat 

Mardin 
Ali Rrza Erden 

Mersin 
Hamdi 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Şükrü Kaya 

Niğde 
Halit 

Ordu 
Ahmet thsan Tokgöz 
ismail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Fuad 

Samsun 
Dr. Asım 
Etem 
Memet 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
Yusuf Kemal Tcnkirşenk 

Sivas 
Rasim 
Remzi 

I 
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î : 16 13-12-1934 C : 1 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şf.bin Karahisar 
Sadri Maksudi 
Yasi'i Raşit Seviğ 

Tokat 
Hüsnü 

Adana 
Ali Müuif 
Damar Anık 
Hilmi 

Afıjo)t Kara}ı işar 
Ali Celin Ka\a (Bakan) 
Haydar Çereel 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

Amasya 
İsmail Hakla 
Nafiz 

Ankara 
Aka, Gündüz (Mezun) 
Eşref 
Mareşal K. Atatürk 
(Ks. C.) 
Hasan Yakup 
Rifat 
Şak ir 
Yalıya, ('lalip 

Antalya 
T)>\ Cemal 
Dr. Nazif'i Şerif 

Artvin 
Memet Ali (f. A.) 

Aydın 
Dr. Ma/Jıar 

Balıkesir 
Hacim Muhittin 
General ivazım Özalp 
(M. Başkanı) 

Bayazıt 
übeydullah 

Bilecik 
İbrahim 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkı A tay 

Nâzım 
Trabzon 

Dan iş 
Halil Nihat 
Masan Ükümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Urfa 
Behçet Günay 
Memet Emin 
Refet 

Van 
Hakkı 
M ün ip 

l Reye iştirak etmeyenler / 

Burdur 
Hali t 

Bursa 
Emin Fikri 
Rüştü Eğel 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Çorum 
Bekir Karamemct 

Denizli 
\)r. Kâzım 
Mazhar Müfit 
Necip Ali 

Diyarbekir 
•Zeka i (Bakan) 

Erzincan 
. Saffet 

Erzurum 
Aziz 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç, Ali 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Dr. Refik ( Bakan ) 

Halil Eteni 
Hayrullah 
Salâh Cimcoz 
Ziyaettin Karamursal 

İzmir 
Dr. Tcvfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Kitapçı Hüsnü 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Osman Hamdi 

İsparta 
1 iüseyi n Hüsnü 
Kemal Turan 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Dr. Suad (Mezun) 
Refik 
Tahsin 
Yelet 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Şevket 

Kırşehir 
Hâzim 
Lût.fi Müfit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Sırrı 

Konya 
General Ali Fuat 
Mustafa 
Naim Hâzim 
Tevfik Fikret 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Esat 
Halil 
Hasan 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Naşit Hakkı Uluğ 
Ömer Davut 

Malatya 
Abdül mut talip 
General İsmet inönü 
(Başbakan) 

Vasıf (Mezun) 
Manisa 

Dr. Saim 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 
Refik Şevket İnce 

Maraş 
Nuri 

Mardin 
Aıbdürrczzak 
irfan Ferit 
(t A.) 

Mersin 
Ferid Güven 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakk' Kılıç 
Naki Yücekük 

Niğde 
Aıhmet Vefik 
Faik 
Galip 

Ordu 
Ali Canip 
Hamdi Yalman 

Rize 
Atıf 
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Esat 
Hasan Cavı t 
(Mezun) 

Siirt 
Halil Hıüki 
Mahmut 

Sinop 
ibrahim Alâettin 
Recep Zühtü 

î : 16 1312-1934 C : 1 
Sivas 

ismail Memet 
Necmettin Sadık 

Şebin Karahisar 
îsmail 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uybadın 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Resa i 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Fatin 
Hasan (Başkan V.) 

Vrfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 

Sungur 
Süleyman Sırrı îçoz 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Ragıp 
Rifat 

Afiyon Karahisar Antalya demiryolunun inşasına, dair olan kanuna verilen 
reylerin neticesi 

[ Kanun onaylanmıştır ] 
Aza adedi : 817 

Reye iştirak edenler : ıQ8 
Onayanlar : 198 
Abayanlar : o 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 113 

Münhal ler : 6 

/ Onay bulanlar J 

Adana 
Hilmi 
Ömer Resul 

Afyon Karahisar 
izzet Akosman 
6. Dr. Ziya Nuri 
Haydar Çerçel 
izzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksara/y 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 
ismail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Eşref 
Hasan Yakup 
Muslihittin Abdullah 
Rasim Serattar 

Antalya 
Dr. Cemal 
Dr. Nazif i Şerif 
Haydar 
Numan 
Rasıh 

Artvin 
Asım Us 

Aydın 
A İndin Öz m en 
Adnan 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
ibrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Memet Cavit 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayaztt 
Ha üt Bayrak 
ihsan 

Bilecik 
Hayrettin 

Bolu 
D. Emin Cemal Suda 
Hasan (/(-»mil 
ismail Hakkı 
Şükrü Giilez 

Burdur 
Mustafa Şeref Özkan 

Bursa 
Asaf 
Bakteri yol ok Refik 
Dr. Galip Kağraman 
Esad Sağay 
Mustafa Fehmi 
Refet 

Cebelibereket 
Hasan Basri 
İbrahim 

C. Naci 
Çanakkale 

Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü Yaşın 

Çorum 
Bekir Karamemet 
Dr. Mustafa 
İsmail Kemal 
İsmet 
Münir 
Nah i Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevük Tekin 
Zekâi Apaydın 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü , 
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î : 16 13-12-1934 C : 1 
Edirne 

H. Hayri Tan 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Fazıl Ahmet 
Fuad Ağralı 
Fuat Ziya Çiyiltepe 
Hasan Tahsin 

Erzincan 
Albdülıhak Fırat 

Erzurum 
Âsim Araslı 
Aziz 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Aihmet 
Cafer 
Elimin Sazak 

Gazi Antep 
Reşit | 
Şahin 

Giresun 
Q. ihsan 
Kâzım Akay 
Şevket 

Gümüşane 
Edip Servet 
Hasan Fehmi 
Şevket 

İçel 
Emin 
Hakkı 

İstanbul 
Ahmet Hamdı 
Alâettin Cemil 
Ali 
Ali Rana Tarhan 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 
Hayrullah 
Mitat 
Sadettin Rıza 

Yaşar 
İzmir 

Halil 
Kâmil Dursun 
Kitapçı Hüsnü 
Memet Sadettin 
Mustafa Rahmi 
Şükrü Saraç 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
İbrahim 
Kemal Turan 
Mükerrem 

Kars 
Baha Tali 
Faik 
Memet Nazif 
G. Muhittin 

Kastamonu 
Dr. Suatt Soyer 
Halil 

Kayseri 
Ahmet Hilmi 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 

Kırşehir 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
İbrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp 
Salâh Yargı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer 
Kâzım 
Mustafa Lûtfi 
Refik Koraltan 
Sırrı Höcek 

Tahsin 
Kütahya 

Hakiki 
İbrahim 
Memet 
Naşit Hakiki Uluğ 
-Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Haşim 

Manisa 
Refik İnce 
Tahir Hitit 
Turgut 

Maraş 
Abdülkadir 
Memet 

Mardin 
Rıza Erten 

Mersin 
Hamdi 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Şükrü Kaya 

Muş 
Hasan Reşit 
Hakkı Kılıç 

Niğde 
Ahmet Vefik 
Galip 

Ordu 
Ali Canip 
Hamdi Yalman 
İsmail 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Atıf 
Esat 

Fuat 
Samsun 

Dr. Asım 
Etem . 
Memet Yunus 
Ruşeni 
Zühtü 

Sinop 
Hulusi 
İbrahim Alâettin 

Sivas 
İsmail Memet 
Rasim 
Remzi 
Şemsettin 
Ziyaettin 

Şebin Ka^ahisar 
İsmail 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Sevig 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzmı 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Daniş 
Halil Nihat 
Hamdi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırn 

Urfa 
Behçet Günay 
Memet Emin Yurdakul 
Refet 

Van 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 
Sungur 
S. S i m Içöz 

Zonguldak 
Esat 
Hasan 

Adana 
Ali Münif 
Aruk Damar 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Ba
kan) 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 
Besim Atalay 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 
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Maraşal Atatürk (R. C.) 
Rifat 
Şakir 
Yafaya Galip 

Artvin 
Memet Ali (t. Â.) 

Aydın 
Dr. Mazhar 

Balıkesir 
Hacim Muhittir 
G. K. Özalp (M. Baş
kan) 

Bayaztt 
übcydullah 

Bilecik 
Ib rahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
FalMı Rıfkı Atay 

Burdur 
Halit 

Bursa 
Dr. Rasim Ferit 
Emin Eralp 
Rüştü Eğel 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Rifat 
Talât 
Ziya 

Denizli 
Mazhar Müfit 
Necip Ali Küçüka 

Edirne 
Faik 
Şakir 

t : 16 13-12 
Şeref 

Erzincan 
Aziz Samih 
Saffet 

Erzurum 
Dr. Ahmet Fikri 
Nafi Atuf 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Nuri 

Giresun 
Tank Us 
Münir 

Hakâri 
İbrahim 

İstanbul 
Abdülhak Hâmit 
Yusuf Akçura 
(Mezun) 

Dr. Refik Saydam (Ba
kan) 
Halil Etcm 
Salâh Ciımcoz 
Z i yae 11 i n Karam u rsal 

izmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 

G. Kâzım 
Mahmut Celâl Bayar 
(Bakan) 
Mahmut Esat Bo/Jkurt 
Osman Hamdi 

Kars 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Ali Rıza 
Refik 

1934 C : 1 
Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Reşit 

Kırklareli 
Memet Nahit 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim 
Lûlfi Müfit 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Sırrı 

Konya 
G. Ali Fuat 
Mustafa 
Nainı Hazim Onat 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muhlis (Bakan) 
Recep Peker 

Malatya 
G. ismet inönü (Bş. 
Bakan) 
Vasıf (Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 
Osman 

Maraş 
Milat 
Nuri 

Mardin 
Abdürrezz-ak 
İrfan Ferit (t. A.) 

Mersin 
Ferit Celâl 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Naki 

Niğde 
Faik 
Halit 

Ordu 
Athmet ihsan Tokgöz 

Rize 
Hasan Cavit (Mezun 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
Recep Zühtü 
Yusuf Kemal 

Sivas 
Necmettin Sadık 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil Uyibadın 
Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Resai 

Trabzon 
Fatin 
Hasan (Başikan V.) 

Vrfa 
Ali Saip 

Yozgat 
Avni Doğan 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir (Mezun) 
Halil 
Ragıp 
Rifat 



î : 16 13-12-1934 C : 1 
T ı ı r k i y e ile i t a lya a r a s ı n d a yap ı l an t icare t m u k a v e l e s i n e hayli l is tenin deyiş 

t i r i lmes ine d a i r knııuııa ver i l en r e y l e r i n neticesi 
( Kanun onaylanmıştır ) 

Aza sayısı : 317 
Reye iştirak edenler : 160 

Onayanlar : 160 
Abayanlar : 0 

Müstenkifler : 0 
Reye iştirak etmeyenler : 151 

Münhaller ; 6 

Adan-a 
Ömer Resul 

Afyon Karakisar 
İzzet Akosman 
G. Dr. Ziya Nuri 
izzet Ulvi 
Cemal Akçm 

Aksaray 
Besim Atalay 
Rıza Nisari 
Yaşar Ozay 

Amasya 
Esat 

Ankara 
Eşref 
Muslihiltiu Abdullah 
Ra&im Serattar 

Antalya 
Rasiih Kaplan 

Artvin 
Asrın 

Aydın 
Fuat Şahin 
Tahsin San 

Balıkesir 
Enver 
İbrahim Yürük 
ismail Hakkı 
Muzaffer 
Pertev Etçi 
Vasfi Memet 

Bayazıt 
Halit Bayrak 
ihsan 

Bolu 
Dr. Emin C. Sutla 
Hasan Cemil 

/ Ona)) 

İsmail Hakkı 
Burdur 

Mustafa Şeref Özkan 
Bursa 

Asaf 
Bakteriyolok Refik 
Dr. (lalih Kağnıman 
Dr. Rasim Ferit Talay 
Hsad 
Mustafa Fehmi 
Refet 

Cebelibereket 
H. I »asri Güfbiiz 
İbrahim 
G. Naci E İden iz 

Çanakkale 
Ahmet Cevat 
Osman Niyazi 
Şükrü 

Çorum 
1. Kemal 
İsmet 
Münir 
Nah i Rıza 

Denizli 
Dr. Kâzım 
Emin Aslan 
Haydar Rüştü 
Yusuf Aşay 

Diyarbekir 
G. Kâzım Sevüktekiu 
Zeki Mesut Alsan 
Zülfü 

Edirne 
Faik Kaltakkıran 
Hayri Tan 
Şakır 

yanlar ] 

Şeref 
Elâziz 

Ahmet Saffet 
Fuad Ağralı 
Fuad Ziya 
Tahsin Berk 

Erzincan 
Abdülhak Fırat 
Aziz Şamili 

Erzurum 
Asım Araslı 
G. Dr. Hakkı Şinasi Erel 
Nafi Kansu 
Nafiz 

Eskişehir 
Ali Ahmed 
Cafer 
Emin Sazak 

Gazi Antep 
Nuri 

Giresun 
G. Ilışan 
Kâzım. Akay 
A. Şevket 

Gümüşane 
Hasan Fehmi 
Şevket 

Ilakâri 
ibrahim Arvon 

İçel 
Emin 
Ilakkr 

İstanbul 
A. Cemil Topçubaşı 
Ali Rana 
Hamdi Mustafa 
Hasan Vasıf 

M it at Kuzay 
Saadettin Riza 
Yaşar 

İzmir 
Halil 
Kâmil Dursun 
General Kâzım inanç 
Memet Sadettin 
M. Rahmi Köken 
Şükrü Saraç 

İsparta 
ibrahim DemiraJay 
Mükerrom Unsal 

Kars 
Hailıa Tali 
Memet Nazif 
G. Muhittin 

Kastamonu 
Ali Rrza Karadirek 

Kayseri 
A. Hilmi Kol aç 
Ahmet Tevfik 
Coşkun Osman 

Kırklareli 
M. Nah id Güven 

Kırşehir 
Serdar Ahmed Duru 

Kocaeli 
Ali 
ibrahim Süreyya 
Kemalettin 
Ragıp Akçe 
Salâh Yargı 

Konya 
Hamdi Dikmen 
Ali Muzaffer 
Kâzım 



Mustafa Lûtfi 
Refik Koraltan 
Sırrı 
Talisin 

Kütahya 
Hakkı 
ibrahim 
Memet 
Receb Peker 

Malatya 
Dr. Hilmi 
Mahmut Nedim 
Talât Hajşkn 

Manisa 
Osman 
Tahir 
M. Turgut 

î : 16 13 
Maraş 

Abdülkadir 
Mardin 

Aibdürrezzak 
Rıza Erten 

Mersin 
A. Ham di 

Muğla 
Dr. Hüseyin Avni 
Şükrü Kaya 

Ordu 
Ahmet İhsan Tokgöz 
Şevket 

Rize 
Akif Akyüz 
Ali 
Fuiaıd Balliea 

12-1934 C : 1 
Samsun 

Dr. Asım 
Etem 
Memed Yunus 
Ruşen i Özbay 

Sinop 
Hulusi 
Yusuf Kemal Tengirşenk 

Sivas 
Rasim 
Remzi Çiner 
Şemsettin 

Şebin Karahisar 
Sadri Maksudi 
Vasfi Raşit Seviğ 

Tokat 
Hüsnü 
Nâzım 

Trabzov 
D an iş 
Halil Nihat 
Hamidi Ülkümen 
Raif 
Süleyman Sırrı 

Vrfa 
Memed Emin Yurdakul 
Refet 

Yan 
Hakkı 
Münip 

Yozgat 
Ahmet Cevdet 

Zonguldak 
Halil 
Hasan 

/ Reye iştirak etmeyenler J 

Adana 
Ali Münif 
Damar Ank 
Hilmi 

Afyon Karahisar 
Ali Çetin Kaya (Bakan) 
Haydar Çercel 

Aksaray 
Ahmet Süreyya 

Amasya 
İsmail Hakkı 
Nafiz 

Ankara 
Aka Gündüz 
(Mezun) 

K. Atatürk (R. C.) 
Hasan Yakup 
Rifat 
Şakir 
Yahya Galip 

Antalya 
Dr. Cemal 
Dr. Nazifi Şerif 
Haydar 
Numan 

Artvin 
Memet Ali (î. Â.) 

Aydın 
Abidin özmen (Bakan) 

Adnan 
Dr. Mazhar 

Balıkesir 
Hacim Muhittin 
G. Kâzım Özalp 
(M. Başkanı) 
Memet Cavit 

Bayazıt 
Übeydullah 

Bilecik 
Hayrettin 
İbrahim 
Salih 

Bolu 
Cevat Abbas 
Falih Rıfkr Atay 
Şükrü Gülez 

Burdur 
Halil, 

Bursa 
Emin Eralp 
Rüştü Eg-el 

Çanakkale 
Ziya Gevher 

Çankırı 
Mustafa Abdülhalik 
(Mezun) 
Rifat 
Talât 

Ziya Esen 
Çorum 

Dr. Mustafa 
B ok i r K aramernct 

Benizli 
M. Müfid Kansu 
Nccib Ali Küçüka 

Dİyarbekir 
Zekâ i Apaydın (Ba
kan) 

Elâziz 
Fazı! Ahmet 

Erzincan 
Saffet 

Erzurum 
Aziz Akyürek 
Dr. Ahmet Fikri 
Necip Asım 

Eskişehir 
Yusuf Ziya 

Gazi Antep 
Kılıç Ali 
Reşit 
Şahin 

Giresun 
Tarık Us 
Münir 

Gümüşane 
Edip Servet 

istanbul 
AbdüLhak Hâmit 
Akcura Yusuf 
(Mezun) 
A. Hamdi Gürsoy 
A. Sadettin Parlas 
Dr. Refik Saydım 
(Bakan) 
Halil E tem 
Hayrullah 
Salâh Oimooz 
Zîyaettin Karam ursa I 

İzmir 
Dr. Tevfik Rüştü Araş 
(Bakan) 
Kitapçı Hüsnü 
Celâl Bayar ( Bakan ) 
Mahmut Esat 
Osman Hamdi 

İsparta 
Hüseyin Hüsnü 
K. Turan Ünal 

Kars 
Faik 
Ömer Kâmil 

Kastamonu 
Dr. Suad 
Halil 
Refik 

— 164 
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Tahsin 
Velet 

Kayseri 
Reşit 
Sait Azmi 

Kırklareli 
Dr. Fuat 
Şevket 

Kırşehir 
Hazim Börekçi 
Lûtfi Müfit özdeş 

Kocaeli 
Reşit Saffet 
Sırrı 

Konya 
General Ali Fuat 
Mustafa Eke 
N. Onat 
Tevfik Fikret 

Kütahya 
Muıhlis (Bakan) 
Naşid Uluğ 
Ömer Davut 

Malatya 
Muttalip Alper 
G. îsmet înönti 
(Bş. Bakan) 

Vasıf 
(Mezun) 

Manisa 
Dr. Saim 
Hikmet 
Kani 
Memet Sabri 
Refik Şevket înce 

Maraş 
Memet 
Mûtat 
Nuri 

Mardin 
irfan Ferit (î. Â.) 

Mersin 
Ferit Güven 
Süleyman Fikri 

Muğla 
Nuri Tuna 
Yunus Nadi 

Muş 
Hasan Reşid Tankut 
Hakkı Kılıç 
Naki Yücekök 

Niğde 
Alamet Vef ik 

Faik 
Galip 
Halit 

Ordu 
Ali Canip 
H. Yalman 
İsmail Çamaş 

Rize 
Ajtıf 
Esad 
Hasan Cavit 
(Mezun) 

Samsun 
Zühtü 

Siirt 
Halil Hulki 
Mahmut 

Sinop 
t. Aiâettin 
Reeeb Zühtü 

Sivas 
İsmail Memet 
Necmettin Sadık 
Ziyaettdn 

Şebin Karahisar 
İsmail 

Tekirdağ 
Celâl Nuri 
Cemil 
M. Faik 
Mahmut Rasim 

Tokat 
Resai 
Süreyya Tevfik 

Trabzon 
Fatin 
Hasan (Başkan V.) 

Urfa 
Ali Saip 
Behçet Günay 

Yozgat 
Avni Doğan 
Sungur 
Süleyman Sırrı Içös 
Yahya Kemal 

Zonguldak 
Celâl Sahir 
(Mezun) 
Esat 
Ragrb Özdemir 
Rıfat Vardar 



T. BTM. M. Matbaası 



S. Sayısı: 34 
Gümrük tarife kanununa müzeyyel 1605 sayılı kanunun 
I ncr maddesinin değiştirilmesine dair kanun lâyihası ve 

Gümrük ve İnhisarlar, Maliye ve Bütçe encümenleri 
mazbataları * 

t. c. 
Başvekâlet 23-Ki-1934 

Kararlar mü d tuluğu 
Şayi .612973 

B. M. M. Yüksek Reisliğine 

Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 sayılı kanunun birinci maddesinin değiştirilme
sine dair hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince 7-X-934 te Yüksek Meclise arzı kararlaştırı
lan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte arzedilmiştîr efendini. 

Başvekil 
İsmet 

Esbabı mucibe 

5-V-1934 tarih ve 1605 sayılı kanunun birinci maddesine göre memlekete muaf en- ithali 
caiz nakil vasıtaları arasında seyyahlara ve yolculara aid olanlardan nakid ve sened teminatı 
yerine Türkiye Türing kulübünün vereceği tiriptiğin kabulü icab etmekde ise de başka mem
leketlerde hava turistlerinin seyahatları ve nakil vasıtaları için (Gümrük geçiş karneleri) ihdas 
ve bu karneleri vermek hakkı beynelmilel hava federasyonlarına bahşedilmiş olduğundan, 
bahsi geçen nakil vasıtaları için bu kanun hükmüne tevfikan memleketimizdejatbik edilmekde 
olan usulün diğer memleketlerde kabul ve tatbik edilmekde olan tarza uygun düşmesini 
teminen memlekete muafen ithali caiz nakil vasıtaları arasında hava seyyahlarile yolcularına 
aid nakil vasıtaları için Türkiye türinğ kulübünün tiriptiği yerine, beynelmilel hava fede
rasyonuna dahil bulunan Türkiye tayyare cemiyetinin ( gümrük geçiş karnesi) vermesi muvafık 
görülmüş ve ilişik kanun lâyihası bu maksatla hazırlanmıştır. 

Gümrük ve inhisarlar encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Gümrük ve İn. ^encümeni 29-XI-1934 

Karar No. 2 
Esas No. 1/1115 

Yüksek Reisliğe 

Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 sa- 7 - X -1934 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar-
yılı kanunun birinci maddesinin değiştirilmesi- laştırclarak Yüksek Başvekilliğin 23 - X -1934 
ne dair hazırlanan ve icra Vekilleri Heyetince tarih ve 6/2973 sayılı tezkeresile gönderilip en-



eumenimize havale buyurulan kanun lâyihası 
Gümrük ve inhisarlar vekili Bay Rana ha
zır olduğu halde okundu ve müzakere olundu: 

Hükümetin mucib sebepler mazbatasında ar-
zedildiği veejhile 1605 sayılı kanunun birinci 
maddesi mucibince, memlekete muaf en sokul
ması caiz nakil vasıtaları arasında seyyahlar ile 
yolculara aid olanlardan nakid ve sened temina
tı yerine Türkiye Turing kulübünün triptiğinin 
kabulü icab etmekte ise de başka memleketlerde 
hava seyyah ve yolcularının nakil vasıtaları 
için gümrük geçiş karnesi ihdas ve bu karneleri 
vermek hakkı uluslar arası hava federasyonla
rına verilmiş olduğundan buna uymak için, bu 
gibi nakil vasıtalarına mahsus gümrük geçiş 
karnelerinin uluslar arası hava federasyonuna 
dahil olan Türk tayyare cemiyeti tarafından ve
rilmesi münasib görülerek kanun lâyihasının 
ona göre tanzim' olunduğu anlaşılmıştır. 

Encümenimiz bu teklifi esas itibarile kabul 
etmiş olmakla beraber geçen müzakerede alman 
izahata göre Turing kulüpler tarafından verilen 

triptik yerine bazan gümrük geçiş karnesi de 
verilmekte olduğu gilbi hava federasyonları ta
rafından da gümrük geçiş karnesi yerine bazan 
triptik verilmekte olduğu anlaşılmış ve bu iti
barla gümrüklerde tereddüdü ve bu yüzden 
muamelenin telhhurunu mucib olmamak üzere 
bu cihetin kanunda vuzuh ve sarahatle ifade 
edilmesi münasilb görülerek birinci madde ona 
göre tadil ve kanunun umumî heyeti kabul olun
muştur. 

Adı geçen kanun lâyihasile ilişik mucib se
bepler mazfbatası Maliye encümenine verilmek 
üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis Reis V. M. M. Râtiıb 
Ordu 

A. Şevket 
Aza 

Kırşehir 
Serdar 

Aza 
Sinop 
Hilmi 

A. 
Aza 

Samsun 
Memet 

Aza 
Bursa 

Emin Özalp 

Ordu 
Şevket 

Balıkesir 
S Vasıf 

Aza 
Cebelibereket 

İbrahim 
Aza 

Çorum 
Bekir 

Maliye encümeni mazbatası 

2*. B. M. M. 
MaHiye encümeni 

Karar No. İİ 
Esas No. ' 1/1115. 

B. M. M, Reisliğine 

S -XII -1934 

Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 sa-
yilı kanunun 1 nçi maddesinin değiştirilmesine 
dair Başvekâletin 23 - X - 1934 tarih ve 6/2973 
numaralı tezkeresine bağlı kanun lâyihası Güm
rük ve İnhisarlar encümeninden sonra encüme
nimizi havale edilmiştir: 

Lâyiha encümenimizde tetkik ve müzakere edi
lerek mucib sebebleri ve metni muvafık görül
müş ve aynen kabul edilmiştir. 

Reisliğe sunulur* 
Maliye E. R. 
Gümüşane 
B. Tatac 

Aza 
Kastamonu 

Refik 
istanbul 

M. M. KL 
İsparta Aydın 

Kemal Ünal Advkm 
Aza Aza Aza 

Diyarfookir İzmir 
Zülfü Kâmil Dursım 

Urfa 
Hamdi Gür say Behçet 

( S. Sayısı : 34 ) 



Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 

Karar No. 25 
Esas No. 1/1115 

6 - XII - 1934 

Yüksek Kefeliğe 

Gümrük tarife kanununa müzeyyel 1605 sa
yılı kanunun birinri maddesinin değiştirilme
sine dair olan Başvekâletin 23 - X -1934 tarih 
ve 6/2973 sayılı tezkeresine bağlı kanun lâyi
hası ile Gümrük ve inhisarlar ve Maliye encümen
leri mazbataları okundu ve konuşuldu. — 

Teklifin esasını; 1499 numaralı gümrük tari
fesi kanununun 5 nci maddesinin 14 ncü fıkrası 
mucibince memlekete muaf en ithali caiz nakil va
sıtaları arasında seyyahlara ve yolculara aid olan
ların nakid ve sened teminatı yerine Türkiye Tu
ring kulübü tarafından verilecek tiriptiğin kabul 
olunabileceğine dair olan 1605 sayılı kanunun bi
rinci maddesinin hava seyyahlarına ve yolcuları
na aid olanlar için Türk tayyare cemiyeti tara
fından verilecek gümrük geçiş karnesinin kabu
lüne mezuniyet verecek tarzda değiştirilmesi key
fiyeti teşkil etmektedir. 

Başka memleketlerde tatbik edilmekte olan 
usule de uygun bulunmak itibarile memlekete mu
af en ithali caiz nakil vasrtaları arasında hava sey-

yahlarile yolcularına aid nakil vasıtaları için Tür
kiye Turing kulübü tiriptiği yerine uluslararası 
hava federasyonuna dahil bulunan Türkiye tay
yare cemiyetinin vereceği tiriptik veya gümrük ge
çiş karnesinin kabulü ve bu esasa göre Gümrük 
ve inhisarlar encümeni tarafından hazırlanan ka
nun lâyihası eneümenimizce de muvafık bulun
muş ve aynen kabul edilmiştir 

Umumî heyetin tasvibine arzedilmek üzere 
Yüksek Beisliğe sunulur. 

Reis RekV. M. M. Kâtib 
Burdur İsparta Bayazıt Balıkesir 

M. Ş. öekan M. Unsal Enver 
Bursa Çorum Elâziz 

Dr. G. Kagraman Mustafa H. Tahsin 
Erzurum Kayseri Mardin 

Aziz A. Hümi R. Erten 
Manisa Sivas Sivas 
Turgut Rasim Remzi Çiner 
Tokat Yozgat 

8. Genca 8. Içöz 

( S. Sayı&ı : 34 ) 



HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 sayılı 
kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası . 

MADDE 1 — Gümrük tarifesi kanununa mü
zeyyel 1605 sayılı kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki gibi degiştmlmiştir: 

(1499 numaralı riimrük tarifesi kanununun 
beşinci maddesinin 14 ncü fıkrası mucibince 
memlekete, muaf en ithali caiz nakil vasıtaları 
meyannuda kara sayyahlanna ve yolculanna 
aid olanlardan nakid ve sened teminatı yerine 
Beynelmilel turizm ittihadına mensub Türkiye 
Turing kulübünün triptiği ve hava seyyahlanna 
ve yolculanna aid olanlar için de Beynelmilel 
hava federasyonuna mensub Türk tayyare cemi
yetinin gümrük geçiş karnesi kabul olunabilir). 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Gümrük 
ve inhisarlar vekili memurdur. 

7-X-1934 
Bş.V. Ad. V. M. M. V. Da. V. 
İsmet Ş. Saraçoğlu Zekâi Ş. Kaya 

Ha. V Mal. V. Mİ V. Na. V. 
Dr. T. Rüştü Fuat Abidin Ali 

îk.V. S. I. M. V. G. İ. V. Zr. V. 
M. Celâl Dr. Refik Ali Rana Muhlis 

GÜMRÜK VE İNHİSARLAR ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Gümrük tarifesi kanununa müzeyyel 1605 sayılı 
kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine dair 

kanun lâyihası 

MADDE 1 — Gümrük tarifesi kanununa mü
zeyyel 1605 sayılı kanunun birinci maddesi aşa
ğıdaki gibi değiştirilmiştir: 

1499 numaralı gümrük tarifesi kanununun 
beşinci maddesinin 14 ncü fıkrası mucibince 
memlekete muaf en ithali caiz nakil vasıtaları 
meyanında kara seyyahlanna ve yolculanna aid 
olanlardan nakid ve sened teminatı yerime 
uluslar arası turizm birliğine mensub Türkiye 
Turing ve otomobil kulübünün triptiği veya 
gümrük geçiş karnesi, ve hava seyyahlarına ve 
yolcularına aid olanlar için de uluslar arası hava 
federasyonuna mensub Türk Tayyare cemiyetinin 
triptiği veya gümrük geçiş karnesi kabul olu
nur. 

MADDE 2 — Aynen 

MADDE 3 — Aynen 
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S. Sayısı: 42 
Afyon Karahisar - Antalya demiryollarının inşasına dair 

olan kanuna ek kanun lâyihası ve Nafıa ve Bütçe 
encümenleri mazbataları (I 1168) 

r.c 
Başvekâlet 6-^11-1934 

Kararlar müdürlüğü 
Sayı: 6/3363 

T. B. M. M. Yüksek Reisliğine 
Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun inşasına dair olan 2134 sayılı kanuna ek olarak 

Nafıa Vekilliğince hazırlanan ve İcra Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan 
kanun lâyihası esbabı mucîbesile birlikte sunulmuştur. 

Başvekil 
/ İnönü 

Esbabı mucibe 
Merkez ve mülhakatındaki nüfus kesafeti ve mahsulât ve mamulâtının cins ve miktarları 

itibarile en mühim kasabalarımızdan biri olan Ispartanın Antalya ve İzmir gibi mahreç liman
larına ve iç Anadoluya demiryolu ile bağlanması mezkûr mahsulât ve mamulâtın her mevsim
de daha seri ve emin bir surette ve daha az masrafla naklini temin ederek o mmiaka iktisa
diyatının bir kat daha inkişafına yardım edeceği cihetle Jspartadan başlayarak yapılacak etü
dün neticesine göre Aydın hattının ya Kuleönü istasyonunda veyahut Kuleönü ile Baladız is
tasyonları arasında münasip görülecek bir mevkide mezkûr Aydın hattına müntehi olmak üze
re normal genişlikte bir şube hattı inşasına mezuniyet verilmesi hakkında ihzar olunan kanun 
lâyihası leffen arz ve takdim kılınmıştır. 

İnşa edilecek bu şube hattının tulü takriben \ 3 kilometre ve ray ve travers ve sair ferş 
malzemesi dahil olarak bedeli inşası 360 000 lira tahmin edilmiş ve bu masrafın 2134 
numaralı kanun mucibince Afyon Karahisar - Antalya hattı için her sene Vekâletimiz bütçesine 
konan tahsisattan münakaşa tenzilâtlarile elde edilen tasarruflarla temini mümkün görülerek 
kanuna o yolda bir hüküm dercedilmiş ve inşaatm inkıtaa uğrâmayarak muntazam bir seyirde 
devamını temin için de müteaddid senelere sari taahhüdat icrasına mezuniyet verilmiştir. 
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Nafıa encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Nafıa encümeni 

Karar No. 7 
Esas No. 1/1168 

9 - XII -1934 

Yüksek Başkanlığa 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun ya
pılmasına dair olan 2134 sayılı kanuna ek ola
rak Nafıa vekilliğince hazırlanan ve tera Vekilleri 
Heyetince Yüksek Meclise arzı kararlaştırılarak 
Başvekâletten Yüksek Reisliğe gönderilip encü
menimize havale buyurulan kanun lâyihası esbabı 
mucibesi Nafıa vekili Bay Ali Çetin Kaya birlik
te olarak okunup konuşuldu: 

Nüfusunun çokluğu ve mamulât ve mahsulâ
tının iyiliği, bolluğu ile ün almış îspartanııı de
miryolu ile memleketin her tarafına bağlan
ması eneümenimizce kıvanç ile görülerek kanun 

lâyihaeı aynen onanmış ve havalesi gibi Bütçe 
encümenine gönderilmek üzere Yüksek katınıza 
sunulmuştur. 
Nafıa E. Reisi M. M. Kâtib 

Sasmun Erzincan Manisa 
Ethem A. Samih Osman 
Aza Aza Aza 
Afyon Kütahya Kütahya 

Cemal Akçın Hakkı ibrahim 
Aza Aza Aza Aza 
Kars Antalya İsparta Samsun 

Baha Tali Basih H. Hüsnü Dr. Asım 

Bütçe encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
Bütçe encümeni 
Karar No. 34 

Esas No. 1/1168 
Yüksek Reisliğe 

Afyon Karahisar - Antalya demiryolunun 
inşasına dair olan 2134 sayılı kanuna ek olarak 
hazırlanııb Başvekâletin 6 kânunuevvel 1934 ta
rih ve 6/3363 sayılı tezkeresile gönderilen kanun 
lâyihası ve Nafıa encümeni mazbatası okundu 
ve konuşuldu. 

Lâyihaya bağlı mucib sebeplere nazaran en-
cümenimizee de Nafıa encümeninin fikrine işti
rak edilmiştir. 

Müstacelen müzakeresi dileğile Umumî heye
tin tasvibine konmak üzere Yüksek Reisliğe su-

10 - XII -1934 

nulur. 
Rs. 

Burdur 
M. Ş. Özkan 

Bursa 
Dr. O. Kagraman 

Kayseri 
A. Hilmi Kalaç 

Çarum 
Mustafa 

Rs. V. 
İsparta 
M. Unsal 
Erzurum 
A. Ar aslı 
Manisa 

M. Turgut 

Kâ. 
Balıkesir 

Enver 
Erzurum 

Aziz Akyürek 
Sivas 

Remzi Çiner 

( &. Sayısı : 42 ) 
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HÜTtCMETÎN TEKLÎFÎ 

Afyon Kıarahimr - Antalya demiryolunun inşa
sına dmr 2134 numaralı kmmria ek ka/naın 

lâyihası 

MADDE 1 — Ispartadan başlayarak Aydm 
demiryolunun Kuleönü ile Baladız istasyonları 
arasında mjmasib görülecek bir mevkide mez
kûr Aydın hattı ile birleşmek ve inşasma baş
landığı tarihten en çok iki sene zarfında ik
mal edilmek ve 2134 numaralı kanunla verilen 
25 milyon liralık tahsisattan inahsub olunmak 
üzere normal genişlikte bir demiryolu inşası 
için üç yüz altmış bin liraya kadar gelecek se
nelere sari taahhütlerde bulunmağa Nafıa vekili 
mezundur. 

MADDE 2 — Birinci madde mucibince vu-
kubulan taahhütler ve işbu demiryolunun diğer 
inşaat masarifi umumiyesine her sene tediye ve 
sarfedilecek mebaliğ 2134 ve 2520 numaralı ka
nunlara tevfikan Afyon - Antalya hattı için 

Nafıa bütçesine 
olunur. 

konacak tahsisattan tesviye 

MADDE 3 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

MADDE 4 — Bu kanunun 
Maliye vekilleri memurdur. 

Bş. y . Ad. V. 
İsmet İnönü Ş. Saraçoğlu 

Da. V. ' Ha. V. V. 
Ş. Kaya Ş. Kaya 
Mf. V. Na. V. 

A. Özmen Ali Afyon 
S. I. M. V. G. 1. V. 

Ramı Tarkan 

icrasma Nafıa ve 

4 -XI I -1934 
M. M. V. 

Z. Apaydın 
Mal. V. 

Fuat Agralı 
Ik. V. 

Celâl Bayar 
- Zr. V. 

Muhlis Eritmen 

\>m« 
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S. Sayısı: 30 
Kadastro ve tahrir kanunu lâyihası ve Dahiliye, Adliye, 
Maliye, Iktısad ve Bütçe encümenleri mazbataları (1/54) 

Adet: 6/2246 20/V/1928 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maliye vekâleti Oelilesince tanzim ve Şûrayı devlet riyasetinden tevdi edilen ve îcra Vekilleri 
Heyetinin 16 mayıs 1928 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kadastro ve 
tahrir kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti leffen takdim olunmuştur. 

Muktazasmın ifasına ve neticesinin işarına müsaade buyurulmasını rica eylerim efendim. 
Başvekil 
îsmet 

Kadastro kanunu lâyihasına ait esbabı mucibe 

Avrupa ve bilhassa isviçre ve Fransa kadastroları başlıca şu üç kısımdan teşekkül etmektedir: 
^ - Tahdit ve tahriri emlâk, 
2 - Takdiri kıymet, 
3 - Nirengi ve poligon teşkilâtı icrasile mesahatı arazi. 
Kanun, halk ile Hükümet arasındaki münasebatı tayin eden ahkâmı ihtiva etmesine veya Hükü

metin halk üzerine tahmil edeceğ maddî ve manevî teklif atı tayin ve tahmil edeceğine göre bunun 
haricindeki hususat için nizamnameler ile temini maksat usul ve teamülden olmak itibarile işbu ka
dastro kanun projesinin hini tanziminde muamelâtı fenniyenin nizamname ile tesbiti muvafık gö
rülerek bu bapta kanuna ahkâm vazına lüzum görülmemiştir. Kezalik takdiri kiymet husuşatı 
ile olbaptaki kanunları mucibince varidat müdüriyeti umumiyesi meşgul olmakta bulunduğundan 
kadastro heyetlerinin tekrar olarak takdiri kiymet işlerile de meşgul olması ayrı bir masraf ve kül
fetten başka bir faidei ameliyeyi mucip olmıyacağı derpiş edilerek bu cihet te kanuna ithal edil
memiştir. Binaenaleyh işbu kadastro kanunu tahdit ve tahrir muamelesinin sureti icrasına, bu 
bapta muktazi teşkilâta, ihtilâfajtm sureti halline, alınacak rüsumun miktar ve sureti cibayetine 
münhasır bırakılmıştır. Kezalik kanunu medenimiz mucibince tutulması zarurî olan sicilli emlâk 
tesisini mümkün kılabilmek için süratle tahriri emlâk yapılabilmek maksadile bazı ahkâmı cami 
bir faslı mahsus tertip edilmiştir. 

1 - Lâyihanın ilk maddesinde kadastronun ne gibi esasları ihtiva edeceğinin tarifi muvafık görü
lerek birinci madde bu yolda ihzar olunmuştur. 

2 - 22 nisan 1341 tarihli ve 651 numaralı kanunun dördüncü maddesinin (b) harfli fıkrası hük
münce miktarı mesahatın sıhhati fenniye dairesinde tesbitine esas olan poligon noktalarının teşkili 
vezaifi Harita müdüriyeti umumiyesine müfevvez ise de müdüriyeti mezkûrenin vesaiti hazırası 
kâfi gelmediği bittecrübe anlaşıldığından kadastro heyetlerinin hali intizarda bırakılmamalarını te
min için bu ameliyenin indelhace Tapu ve kadastro müdüriyeti umumiyesince yapılması zarurî 
görülmüş ve birinci madde bu maksatla yazılmıştır. 

3 - Kadastro ameliyatı fenniyesini müsait şartlarla icraya talipler zuhuru ihtimali varidi hatır 
olmuştur. Bu gibi ameliyatın Hükümetle müştereken ifasında da menafi tasavvur edilmiştir. Her 
iki suret dahi nazarı teemmüle alındığı gibi ihale mıntakal arının intihap ve tayininde îcra Vekil
leri Heyetinin inzimamı rey ve muvafakatine lüzum görülmüş ve üçüncü madde bu vadide kaleme 
alınmıştır. 
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4 - Ekser mahallerde kadastroya belediyelerce yaptırılmış olan haritalar esas ittihaz edilmiş 

idi. Yeniden nerelerde kadastroya başlanacağının tayini sırasında bunların Tapu ve kadastro mü
düriyeti umumiyesince görülmelerindeki fevait derkâr olduğundan bu yolda bir .salâhiyeti kanu
niye ihdasına lüzum görülmüş ve dördüncü madde bu maksadı temin için ihzar edilmiştir. 

5 - Haritalardan kadastro ameliyatında istifade edileceğine göre bunların şeraiti feımiyeyi haiz 
olmalarındaki lüzum tabiidir. Haritaların kadastroya esas ittihazına salih bir tarzda, ihzar edilme
lerini temin için evvelemirde müdüriyeti umumiyece tetkik olunmalarına lüzum görülmüş ve bu yol
da ahkâmı cami olan beşinci madde yazılmıştır. 

6 - Avrupa memalikinde kadastro masraflarına ahali iştirak eder. Bizde bu usulün sureti umu-
miyede kabulünde tatbikatça imkân görülememekle beraber kanunda buna mesağ gösterilmesi fa-
ideli addolunmuş ve altıncı madde bu zeminde hazırlanmıştır. 

7 - Kadastro sırasında gayrimenkul malların mesahai sathi yelerinin ve müştemilâtının tayini 
için keşif icrasına lüzum olacağı tabiidir. Bu sırada muhalefet vukuuna karşı ittihazı icap eden 
tedabirin kanunda tasrihi muktazi görüldüğünden yedinci madde bu maksatla tertip olunmuştur. 

8 - Kadastro ameliyatı haddi zatinde mühim olduğu gibi hayli devairi dahi alâkadar edeceğine 
binaen memurini aidesinin mahalleri Hükümetleri rüesasmca mazharı muavenet ve teshilât olmala
rını teinin için sekizinci madde yazılmıştır. 

9 - Lâyihanın birinci faslı teşkilâta hasredilmiştir. Bu faslın ilk maddesini teşkil eden doku
zuncu maddede kadastro sahalarının tayininde intizam husulünü temin için her sene yeniden nere
lerde kadastro yapılması lâzımgeldiğinin vekâletçe tetkik ve tasvip olunacağı tasrih edilmiştir. 

10 ilâ 13 - Kadastro mmtakalarmda gerek merkez gerek mahallindeki devair ile hayli muhaberat ce
reyan etmekte ve alâkadaran tarafından lâyenkati müstediyat ve müracaat vuku bulmakta ve müte
addit heyetlerin sevk ve idareleri işleri dahi buna inzimam etmekte olup bu muamelât başlı başflte, 
ve hüsnü idaresi lâzımgelen bir meşgale teşkil etmektedir. Muamelâtı mezkûreııin azadan her hangi 
birine tevdii halinde vazifesi tatil edilmiş olur. Binaenaleyh hem azanın vazifei asliyeleri ile ser
bestçe meşgul olabilmelerini hem de kadastro faaliyetinin intizamını temin için kadastro mıntakala-
nnda birer müdür tayin olunacağı onuncu ve komisyonların kimlerden mürekkep olacağı on birin
ci ve komisyonun ne suretle teşekkül edebileceği on kinci ve on üçüncü maddelerde gösterilmiştir. 

14 - Kadastronun en mühim ve teferruatlı kısmını gayrimenkul sahiplerile heyeti ihtiyariye mu
vacehesinde temas etmek parçaların hudutlarını tayin etmek gayrimenkulun sureti tasarrufu ev
saf müştemilâtı ve ahvali umumiyesi hakkında malûmat istihsal etmek safhası kadastro ve ameliyatının 
en mühim safhasını teşkil eder. 

Kanunun tanzimi sırasında bu işlerin postalara gördürülmesi muvafık görülmüş ve on dördüncü 
madde buna mebni tanzim edilmiştir. 

15 - Kadastro heyeti hâkimesi yegâne serveti milliyemizi teşkil eden gayrimenkul mallara müte
allik hukuktan münbais ihtilâfatı hal ve fasledeceğine göre bu komisyon hâkimlerinin tecübe görmüş 
zevattan bulunmalarındaki lüzum aşikârdır. Binaenaleyh komisyon hâkimlerinin ne gibi evsafı haiz 
olacaklarının ve memurların mercii tayinlerinin kanunda tasrihi lâbüt görülmüş ve on beşinci mad
de bu veçhile tesbit edilmiştir. 

16 — Kadastro icra olunacak mahallerde vücude getirilecek sicilli emlâk defterleri mevcut kayitle-
rın yerlerine kaim olacağına ve gerek kayit sahiplerinden ve gerek senetsiz tasarruf edenlerden bazıla
rının muhtelif memleketlerde bulunmaları mülâhazasına mebni tahrir ameliyat i sırasında alâkadarla
rın bizzat gelmelerini yahut vekil tayin etmelerini temin için kadastro ve tahrire nerelerde 
başlanacağının memleketin her tarafında iki ay evvel ilânı lüzumlu görülmüş ve bu sebeple 16 in
ci madde yazılmıştır. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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Tahdit hakkındadır 

17 - Kadastro muamelâtının medarı intizamı tahdit ameliyatıdır. Binaenaleyh tahdit ameliyatı
nın her mahalde muttarit ve matluba muvafık surette icrası ieap eder. İşbu ameliyat umumî ve 
hususî olmak üzere iki kısma ayrılabilir. * 

Umumî tahdit şehir ve kasaba ve köylerin Hususî tahdit dahi parçaların tahdidinden ibarettir, 
Şehir, kasaba ve köy hudutları dahilinde olmryan bazı orman ve çiftliklerin dahi tahdidi lâzım-
geleceği tabiidir. Tahdidatın koy kanunundaki tarifat dairesinde icrasr muktazi görülmüş ve 17 nci 
madde bu yolda hükümleri cami olmak üzere hazırlanmıştr. 

Bazı köylerde köy kanununa tevfikan tahdidat icra edilmiş olduğu takdirde yeniden tahdit ame
liyesi icrası lüzumsuz görüldüğünden köy kanunu tatbik olunan mahallerde sınırların aynen ka
bul olunacağına dair bu maddeye bir fıkra ilâve edilmiştir . 

18 - Hususî olsun umumî olsun müşterek emvalden intifada alâkadaran arasında daima niza 
zuhur eder. Kadastro ve tahrir icrası maksatlarından biri de mevcut münazaatı mümkün olduğu 
kadar halletmek ve münazaat zuhuruna sebep olacak eşkâli tasarruf iyeyi ıslaha gayret etmekten iba
rettir. Tahdit sırasında müşterek mera koru ve baltalıkların kabili kismet ise birriza taksimi mu
vafık görülmüş ve 18 inci madde bu maksatla tertip edilmiştir. 

19 - Bazı mahalle hudutlarının adaları kateder şekilde kabul edilmiş olması sebebile gerek fen 
ameliyatında gerek hukukî tesbitat sırasında karışıklıklar husule gelmektedir. Mahalle hudutları
nın kadastro sırasında ıslahı muvafık görülmüş ve 19 uncu maddede bu gibi karışık hudutların ne 
suretle ıslah edileceği tasrih edilmiştir. 

20 - Devlet hududuna temas eden sınırların İcra Vekilleri Heyetinin kararı dairesinde tahdidi 
memleketin menafii âliyesi noktasından lâbüt görülmüş ve 20 inci madde bu maksatla tertip edil
miştir. 

21 - Malûm olduğu üzere parçaların bir kısmı duvar, sokak ve çit gibi sabit hudutlar ile muay
yen, bir kısmı da hududu belirsizdir. 

Birinci kısım parçaların hududuna alâmet rekzine lüzum görülemez ise de ikinci kısım parça
ların tahdit edilmesi icap eder. Hudut alâmetlerinin her tarafta ayni şekilde yapılması müşkül ola
cağından mahallerinin icabına uygun vesait ile tahdit ameliyatının icrası maksadın suhuletle hu
sulüne yardım edeceğinin bu mülâhazaya mebni 21 inci madde tertip olunmuştur. Tahdit ameliya
tlımı eshabı emlâk tarafından memurini aidesinin mahalline vusulünden evvel yapılmasını temin 
için tahdide başlanmasını 15 gün evvel ilân edilmesi muktazi görülerek maddeye bu yolda bir fık
ra ilâve edilmiştir. 

22 - Kadastronun üssülesasını mülk sahiplerinin verecekleri beyannameler teşkil edecektir. 22 
nci maddede bu beyannamelerin sureti imlâsı tavzih edilmiştir. 

23 - Şimdiye kadar hâsıl olan tecrübelerden anlaşılmıştır ki tasarruf tetkikatma takaddüm 
eden ( mal sahibini bulmak, heyeti ihtiyariyeyi toplamak, hemcivar emvali gayrimenkule esha-
bile birleşmek ) gibi işler tahririn süratle yürümesine mâni olmaktadır. Bu gibi muamelâtı ip-
tidaiyeyi elde etmek için geçecek zaman zarfında bu işlerle meşgul olacak memurinden gayra me
murların hali intizarda alıkoymaktansa bu işlerin komisyonun refakatinde postalar teşkili ile bun
lara yaptırılması muvafık görüldüğü için yukarıda teşkilât sırasında postalardan bahse'dilmiş idi. 
23 üncü maddede bu postaların ne gibi işler göreceği sırasile izah edilmiştir. 

24 - Kadastro sırasında karışık hudutların ıslahına da gayret edilmesi ve bu hususta Devlet
çe istimlâk cebrî mübadele usullerinin kabulü etrafında tetkikat icra olunduktan sonra bu işler 
için alâkadarlara müsaadatı mahsusa gösterilmekle iktifa olunması zarurî görülmüş ve 24 üncü 
madde bu maksatla tertip olunmuştur. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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Tetkikatı tasarrufiye icrası hakkında 

25 - Postalar tarafından komisyona verilecek beyannameler üzerine komisyonlarca ne suretle tet
kikatı tasarrufiye icra edileceği 25 inci maddede tadat olunmuştur. Bu maddenin tanzimi şıra
sında mevzuatı hazırada mevcut olan kuyut ve şuruta bağlanmaktan ziyade niza ve ilişikten arı gö
rülen eşkâli tasarruf iyenin kayit ve tescili ciheti iltizam olunmuştur ki tcsbit ameliyatını teshil ede
cek yegâne tarikin bundan ibaret olduğuna müdüriyeti umumiye kanidir. 

2 6 - 2 6 ncı madde Nafıa vekâletinin gösterdiği lüzuma binaen yazılmıştır. 
27 - Elyevm mevcut tapu senetlerinin bazılarında miktar yazılı ve bazılarında yazılı değildir. Se

netlerde gösterilmiş olan miktarlar ekseriyetle mesahaya müstenit olmayıp alettahmin yazılmış ra
kamlardır. Tapu işlerinde gayrimenkul malların hakikî miktarlarını tayin etmek başlı başına bir iş
tir. Kadastro sırasında doğru hudutlar dahilinde zuhur eden miktarların kabul ve tescili pek tabii
dir. Bu sebeple 27 nci maddede tecavüz varit -olmryan ve hudutlar dahilindeki miktarların alelıtlak 
kabul olunacağı gösterilmiştir. 

28 ilâ 30 - Kadastro kanununun tanzimi esnasında memleketimizin vüsati muhtacı ümran olduğu 
ve halkımızın ekseriyetini zürra sınıfının teşkil etmekte bulunduğu nazarı mülâhazaya alınarak 
memlekette bir dönüm toprağın Hazine namına muattal bir halde muhafaza edileceğine bunun 
erbabı ziraate maledilerek işletilmesinin daha muvafık olacağına kanaat edilmiş ve 28, 29 ve 30 un
cu maddeler bu kanaatle ihzar olunmuşlardır. 

31 - Kadastro komisyonlarından tescile taallûk eden işlerin mümkün olduğu kadar ikmalile tescili 
emlâkin vüeude getirilmesi muktazi olup bedeli misil takdiri işlerinin dahi komisyonlarca ikmalini 
temin için 31 inci madde kaleme alınmıştır. 

32 ve 33 - Komisyonlarca tesbit muamelâtı ikmal olunduktan sonra alâkadarlara da nihaî bir 
tetkik hak ve salâhiyeti verilmek lâbüttür. 32 nci madde de bu maksatla tertip olunduğu gibi 33 üncü 
maddede dahi kadastronun ne suretle iktisabı katiyet edeceği tasrih olunmuştur. * 

Dördüncü fasıl 

thtilâfatın sureti halline dair 

34 - Tahrir sırasında emvali gayrimenkule hakkında envai müddeiyata ve mehakimce derdesti 
rüyet deaviye tesadüf edileceği tabiî ve esnayı tahrirde görülen bu gibi ihtilâf at ve münazaatm su
reti seriada fasıl ve rüyetle muamelâtın teahhurdan vikayesi ve efradı ahalinin muhafazai hukuku 
için bir takım masarif ve tekellüfat ihtiyar edilerek kaza merkezlerine kadar azimete mecbur bıra
kılmaları muktazidir. 

Bunun için deavi ve ihtilâfatm menşe ve mahiyeini mahallinde tetkik ederek hukuku tasarrufi-
yenin ciheti aidesinin takdir emrinde lâzımgelen malûmatı müdelleleyi istihsal etmiş ve aralarında 
bir de hâkim bulunmuş olan kadastro komisyonlarınca mahkeme halinde biliçtima hal ve fasloluna-
cağı 34 üncü maddede beyan edilmiş ve kazaen taksim muamelâtı bir takım merasime tâbi bulun
duğundan bu kabîl müddeiyatm mahkemei aidesiııce halli zarurî görülmüş ve mezkûr maddeye bu 
yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. 

35 - Mehakimce kazaen taksim edilecek emvali gayrimenkuldun sahiplerinin ve eşkâli ile meka-
dii'i hakikiyesinin bilinmesi emri taksimde-selâmet ve suhulet temin edeceğinden taksimi talep olu
nan mahallerin kadastro komisyonlarının sahai faaliyeti dahilinde bulunduğu takdirde ahvali tasar
rufiye ve kaydiyeleri hakkında malûmat ve haritalarının talep edilmesi muvafık görülmüş ve 
35 inci madde bu maksatla yazılmıştır. 

36 -• Esnayi tahrirde hükmen halledilecek mesailde alâkadarlarının diledikleri kimseleri tevkil 
edebilmelerinin tecvizi muvafık ve bunlar meyanında muhtaç olanlara heyeti hâkime tarafından vasi 
nasbi muktazi görülmüş ve 36 nci madde bu yolda ahkâmı havi olarak tertip edilmiştir. 

37 ilâ 42 - İhtilâf at ve münazaatm evvelen müsaleha saniyen hakem tayini suretile halli cihetine 
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gidilmesi ve bunlar da mümkün olmadığı takdirde teşkili tarafeyn ile hükmen fasıl ve intacı muva
fık görülmüş ve 37, 38, 39 uncu maddeler bu maksatla tertip edilmiş olduğu gibi komisyonlara ta
rafeynin veyahut bunlardan birinin müracaatı vukubulmadığı takdirde hiç bir malın ciheti aidiyeti 
müşevveş kalmamak için komisyonlarca icra kılınacak tetkikat ve tahkikata ve hâsıl olacak kana
ate göre tesbitatı kuyudiye icrası zarurî görülmüş olduğundan 40, 41 inci maddeler dahi bu yolda 
ihzar edilmiştir. 

Komisyonlarca verilen hükümlere itiraz ve temyiz vukuunda ne yolda tetkikat icra olunacağı 42 
nci maddede tasrih edilmiştir. 

43 - Kadastro ameliyatı sırasında ne gibi esbap ile hakkı tasarrufun tanınması lâzımgeleceği 
4 üncü fasla ait izahat sırasında tafsil edilmiş idi. Kadastro mahkemelerince dahi işbu takyidat da
iresinde hükümler ısdarı muktazi görülmüştür. Bu suretle her hangi bir hâdiseye ait münazaatın 
idareleri ve kazaen intacından ayni neticenin husulü temin edilmiş olur. Binaenaleyh kadastro mah
kemelerinin bu kanunda mevzu hükümler dairesinde hüküm vereceklerinin tasrihi muktazi görülmüş 
ve 43 üncü madde o yolda kaleme alınmıştır. 

Beşinci fasıl 

Tahrir hakkında 

44 - Gayrimenkul malların tahrir ve tesbiti hususunda %adastro sistemi en sağlam ve en mütekâ
mil şekil olmakla beraber bunun memleketin her tarafından tatbik ve icra ve ikmali pek çok sene
lere ve milyonlarca lira sarfına mütevakkıftır. Çok masraf ve külfetle olan kadastronun bu masraf 
ve külfeti ihtiyara değeri olan mahallerde yapılması lâzımdır. Çünkü arazisinin kıymeti bu mas
rafa tekabül etmiyecek derecede dun olan yerlerde kadastro yapmak israf olur. Nitekim îsviçrede 
de bu mülâhazaya mebni bazı kantunlann kadastrosu yapılmayıp adi tahrir icrasile iktifa olun
muştur. Bizde tapu idarelerinin teşkilindenberi umumî bir tahrir icrası suretile gayrimenkul 
mallar üzerindeki hukuku tasarruf iye lâyikile tesbit edilmemiştir. Bunun başlıca sebebi de mukad
dema emlâke ait muamelâtı tasarruf iyenin mahakimi seriye arazii mevkuf e ile bilicareteyn tasar
ruf olunan mahallere ait muamelâtın evkaf memurları ve evkafı müstesnadan olan mahallere ait 
muamelâtın da mütevellileri marifetile ifa ve idare ettirilmiş olmasıdır. 

Gerçi senetsiz tasarruf atın önüne geçmek içlntevarihi muhtelif ede yoklamalar yapılmış ise de bu 
yoklamalar maksadı teminden ziyade emri tasarrufunda esasen mevcut olan teşevvüşatı tezyit etmiş 
ve beynehüma da vuku bulan alım satım ve taksim ve ifraz gibi muamelâta nihayet vermek üzere 
ittihaz olunan bütün tedabir dahi tasarruf kuyudunun sağlam bir esasa istinat ettirilmemiş ve teş
kilâtın ihtiyacı temin ve tatmin edecek şekilde yapılmamış olması yüzünden semeresiz kalmış bir 
haldeki gayrimenkul mallardan yüzde otuzunun hâlâ tapu defterlerine kaydedilmediğine ve müte
baki yüzde yetmişe ait kayitlerin dahi lâakal sülüsünün gayriresmî alım satım hibe ve taksim 
ve ifraz gibi sebeplerle elden ele geçerek maddî kiymetlerini zayi ettiklerine hükmolunabilir. 

Kuyudu mevcudenin vaziyeti meşruhasına rağmen kanunu medeninin 917 nci maddesi emri ta
sarrufa müteallik muamelâttan Hazine ve Hazine de tapu memurlarını mesul tutmaktadır. Halbu
ki tapu kuyudunun vaziyeti hazırası bu mesuliyeti deruhte edecek bir halde değildir. Binaenaleyh 
kadastro sistemi haricinde seri usullerle tahrir yapmak suretile tapu sicillinin biran evvel tesisi za
rurî görülerek 44 üncü madde kaleme alınmıştır. 

45 - Bu tahriri icra edecek olan komisyonların ne gibi ahvalde kimlerden terekküp edeceği 45 
inci maddede gösterilmiştir. 

46 - Tahrir komisyonlarına tefrik olunacak memur ve kâtiplerle bunların vazife ve salâhiyetleri 
46 inci madde ile tesbit edilmiştir. 

47 — Kadastroda olduğu gibi tahririn de gayrimenkul malların sahipleri tarafından verilecek be
yannamelere müsteniden icrası sıhhat ve sürati muamele noktai nazarından elzem görülerek 47 n-
ci madde bu esasa göre tertip edilmiş ve tahrirde vergi müsakkafat ve tahriri arazi heyetlerinin 
tesbitatından azamî derece istifade memul bulunduğu cihetle mezkûr maddeye böyle bir fıkra 
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ilâve olunmuştur. 

48 - Tahririn süratini temin iğin kadastroda tatbik edilecek olan plân ve mesaha usulü yerine bazi 
mahallerde kroki ve bazı mahallerde daha basit usullerle mesaha yapmak ve bazı yerlerde de tahriri 
müsakkafat ve tahriri arazi heyetlerince teşbit edilen mekadiri aynen kabul etmek ve yalnız müna-
zaalı ve ihtilaflı olan paryaların icrayi mesahalarilc iktifa edilmek usullerinin tatbiki teemmül olunarak 
48 inci maddeye bu yolda bir kaydı ihtirazı konulmuş ve bu suretle septi defter edilecek olan gayri
menkul mallar üzerindeki hakları tetkik ve ciheti aidiyetini tayin ve tesbit hususunda kadastroda tat
bik edilecek olan ahâkmın aynen tatbiki muktazi bulunduğundan mezkûr maddeye o yolda bir fık
ra ilâve edilmiştir. 

49 - Kadastroda olduğu gibi tahrir esnasında da gayrimenkul mallara ait . münazaatm ledelhace 
hükmen hal ve intacı muntazam ve her türlü şaibeden ari bir sicil vücude getirmek için elzemdir. Şu 
kadar ki faslı dava hususu tahrir heyetlerini fazlaca işgal ve matlup olan sürate mâni teşkil edeceğine 
göre bu gibi hususatm doğrudan doğruya mahallî mehakimine tevdii münasip olursa da münazaası 
kesir olan veya lüzum görülen mahallerde bu vazifenin heyetlere gördürülmesi zarureti hâsıl olacağı 
derpiş edilerek işin icabatına göre hareket olunmak üzere bu esas dahilinde 49 uncu madde tahrir 
edilmiştir. 

50 - Tapu sicillinin her türlü nekaisten ari olarak biran evvel teessüsü ve tekemmül etmesi 
iyin 49 uncu madde mucibince sıfatı hakimiyeti haiz bulunnııyan tahrir heyetlerinin sahai faali
yetleri dahilinde tesadüf edecekleri münazaalı mahallere ait deaviyi resen mahkemeye tevdi ve 
arzetmeleri ve mahkemece de o mesele hakkında heyetçe tanzim edilmiş olan zabıtname mündericatı-
na ve bu kanuna göre tarafeyni bilcelp takdimen tercilıan fasl ve rüyet etmesi ve celbedilen tara
feyn davete icabet etmezlerse mahkemenin hükmü zabıtname ve evrakı müsbitesine nazaran hâsıl 
edeceği kanaati dairesinde derhal vermesi ve muamelei tesciliyenin bu hükme göre ifası zarurî gö
rülmüş ve 50 inci madde bu mütaleaya mebni yazılmıştır. 

51 - Zıyaı hukuku mucip bir hal vukuuna meyden kalmamak üzere münazaunfih mallar hak
kında neticei muhakemeye kadar bir gûna muamelei tasarrufiye yapılmaması lâzimeden bulunmuş 
ve 51 inci madde bu suretle tertip olunmuştur. 

52 - Kadastro ve tahrir masarifine medar olmak üzere kadastrosu icra kılınan gayrimenkul 
malların kıymetlerinin yüzde biri ve tahriri yapılan mahallerin de yüzde yarımı nisbetinde kadas
tro ve tahrir resmi namı altında bir resim istifası ve halka suhulet olmak için bu resim ile kadas
tro ve tahrir icrası sırasında tahakkuk edecek olan bedelâtı misliyenin mukassatan beş sene
de tahsili münasip görülerek 52 inci madde bu veçhile tanzim edilmiş, kadastro ve tahririn icrasın
dan evvel beynehümada: vuku bulmuş olan alım satım, hibe taksim ve ifraz gibi muamelâttan 
alınması lâzım gelen harç ve rüsumun affi kadastro ve tahrir işlerinin sürat ve selâmetini temine 
hadim olur mütaleasile mezkûr maddeye böyle bir fıkra da ilâve olunmuştur. 

53 - Kadastro ve tahrir işlerine taallûk eden kâffei evrak ve müstediyatın ve kazaî kararlar 
ile icra edilebilecek tebligat ve ihraç olunacak kayit suretlerinin ve haritaların damga resminden 
ve her nevi harç ve rüsumdan istisnası derecei vücupta görülerek 53 üncü madde kaleme alınmıştır. 

54 - Kadastro ameliyatı fenniyesinin usul ve eşkâli ve tarzı tatbiki hakkında İcra Vekilleri 
Heyetinden karar istihsali ve bu karar dairesinde icraata başlanılması intizam ve ittiradı muamele 
noktai nazarından muvafık görülerek 54 üncü madde yazılmıştır. 

55 - Kadastro ve tahrir ameliyatının bir an evvel ikmali teşkilâtın tedricen tevsiine ve tevsii 
teşkilât, dahi tahsisat ahzine mütevakkıf olmasıhasebile senesi içinde sarfedilmiyen tahsisatın 
müteakip senelere devri tahtı elzemiyette görülerek 55 inci madde tertip olunmuştur. 

56 - Gayrimenkul mallara tahriri müsakkafat ve tahriri arazi komisyonlarınca iradı gayri safi 
ve kıymet takdir edilmiş ve edilmekte bulunmuş olmasına* nazaran kadastro ve tahrir komisyon
larınca yeniden kıymet takdiri esbabı adideye binaen zait ve bilüzum olduğundan mezkûr kıymet 
ve iradı gayri safilerin aynen kayit ve kabulü ve yalnız vergice kıymet konulmamış olan mahaller 
için heyeti ihtiyariyeye kıymet takdir ettirilerek kadastro ve tahrir resminin bu kıymetler üzerinden 
tahakkuk ettirilmesi ve heyeti ihtiyariyece takdir olunacak kıymetlere itiraz hakkı verilmesi tensip 
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olunarak 56 inci madde tahrir olunmuştur. 

57 - Kadastro ameliyesi dolayısile gayrimenkul sahiplerinden bazılarının zarardide olmalan mü
lâhazasına binaen bu gibi zararların sureti tayini ve mezkûr ameliyeye ait işaretleri kasten veya 
bigayri kastin imha edenler hakkmda olunacak muamele 57 "inci madde ile tesbit olunmuştur. 

58 - Kadastro ve tahrir esnasında sureti gayriresmiyede uhdei tasarrufa geçirildiği tebeyyün 
ederek zilyedi namına kaydolunan gayrimenkul mallardan ahara devredilmek istenilenler hakkın
daki muamelelerin bu kayitler son ilân müddeti içinde de başka bir müstahak zuhur etmediği tak
dirde kesbi katiyet edeceğine göre tehiri zarurî olup bu suret alâkadarlarının zararını müeddi 
olacağı cihetle bu gibi mahallere ait son ilânm umumî ilânattan tefrikile takdimen icrası mukta-
zi görülmüş ve 58 inci madde bu noktai nazardan yazılmıştır. 

59 - Kadastro ve tahrir icrası sırasında huzurları elzem olan erbabı vukuf günlerce iş ve güçle
rinden kalacaklarına göre bunlara bulundukları günlere mahsus olmak üzere münasip bir ücret ve
rilmesi muktazi görülerek 59 uncu madde yazılmış ve bu maddeye ilâve olunan bir fıkra ile mez
kûr ücretlerin tayini mekadiri îcra Vekilleri Heyetine bırakılmıştır. 

60 - Bu kanunun emri tatbikına mümanaat ve müşkülât ihdas ve kanunun hini tatbikında hile 
ve huda istimal ve tahrifat irtikâp edenlerle kanunun tahmil ettiği vazifeyi icradan istinkâf eyli-
yenler hakkında olunacak muamele 60 inci maddede gösterilmiştir. 

61 - Kadastro ve tahririn sureti icra ve eşkâlihakkında ayrı ayn birer talimatname yapılması 
lâzimeden olduğu cihetle bu lüzum 61 inci madde ile tesbit olunmuştur. 

62 - 5 şubat 1328 tarihli, tahdit ve tahrir kanunu muvakkati ile nisan 1341 tarihli kadastro ka
nunu ahkâmının ilgası iktiza etmesine mebni 62 inci madde yazılmıştır. 

63 - 64 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren meri olacağı ve ahkâmının icrasma Adliye, Da
hiliye ve Maliye vekillerinin memur olduğu 63 ve 64 üncü maddelerle tesbit edilmiştir. 

Muvakkat madde 

Bu kanunun neşri tarihinden itibaren meri olacağına göre derhal teşkilât icrasile hükmü k.a-
ınına tevfikan icraata başlanabilmek için 1927 senesi bütçesine kadastro icrası için mevzu tahsisatın 
sarf ve istimali iktiza edeceğinden bunu temin maksadile bir de muvakkat madde ilâve olunmuştur. 

Şûrayi devletin esbabı mucibe mazbatası 

Kadastro kanunu lâyihası; kadastro müdürü Meki ve tapu kısmı müdürü Osman Beyler hazır bu
lundukları halde kendilerinden lâzımgelen izahat alınmak suretile müzakere olunmuş ve Fransa 
ve bilhassa İsviçre kadastro esasatı nazarı itibare alınarak tanzim kılınmış olan lâyihanın memleke
timiz icabatına da mehmaenıken tevfiki suretile icap eden tetkikat ve tadilât icra edilmiştir. 

1 - Kanunun birinci maddesinde kadastronun ne gibi esasları ihtiva edeceği hakkında verilen 
malûmat kâfi görülerek tavzih olunmuştur. 

2 - Harita müdüriyeti umumiyesi kanununun dördüncü maddesinde mezkûr olan mükellefiyet 
dairesinde ifayi vazife edilmediği takdirde kadastro işlerinin teehhürden vikayesi için vazifenin ka
dastro idaresine ait olduğu tasrih kılınmak suretile ikinci madde tadil olunmuştur. 

3 ilâ 6 - Bu maddeler aynen kabul olunmuştur. 
7 - 7 inci maddedeki « Ahvali umumiyesine müteallik her türlü malûmatı » yerine daha vazih 

olmak üzere « istenilen her türlü malûmatı » yazılmıştır. 
8 - « Mahallî hükümet rüesası » dan sonra « memurin » kelimesi ilâve olunarak « mahallî hükü

met rüesa ve memurini » denilmiştir. 
9 - Bu madde meal itibarile kabul olunup tavzih için yalnız bazı kelimelerin mevkileri değiş

tirilmiştir. Bir de kanundaki maddei muvakkatenin teşkilâta taallûku görülmesi hasebile bu mad
deye ibaresi tevsi olunarak ilâve olunmuştur. 
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10 - Maddedeki «mahallerde» kelimesi yerine on birinci maddede kullanıldığı üzere « mıntaka » 

yazılmıştır. 
11 - Kanunun bu maddesinde «kadastro mıutakalarmda müdürün tahtı riyasetinde olmak üzere 

azası zirdeki zevattan mürekkep bir komisyon teşkil olunur» denilmekte ve aza meyanında «hâkim » 
de gösterilmektedir. 

Her ne kadar müdürün komisyon üzerinde nezareti bulunması itibarile komisyona riyaset etmesi 
hakkındaki noktai nazar heyetimizce de kabul edilmekte ise de müdürün esasen kadastroya müte
allik umur ve muamelât ile muhaberatın hüsnü cereyanın: temin etmek gibi mühim ve çok vazaifi bu
lunması hasebi]e komisyona daima riyaset etmesine imkân olamıyaeağı ve binnetice kadastro işlerinin 
tcalıhura uğrıyacağı kanaati hâsıl olmuştur. Bu sebepten komisyon reisi olmak üzere hâkim kabul 
edilmekle beraber nıüdire de lüzum gördüğü zaman komisyona riyaset etmek hakkı verilmiş ve mad
dedeki « azanın ta/m silkinden yetişmiş zevattan müutahap olması» fıkrası da « tasarruf işlerine 
vakıf bir zat » şekline tahvil olunmuş ve sermühendis kaydine de lüzum görülmemiştir. 

12 ilâ 14 - Maddeler aynen kabul olunmuştur. 
15 - Kanundaki hâkim, azanın «lâakal beş sene hukuk mahkemesi riyaset veya azalıklarında bu

lunmuş zevattan olması» kaydiniıı yalnız hâkime hasrolunarak azaya teşmiline lüzum görülme
miş ve aza meyanında. bulunacak olan.tasarruf işlerine vakıf zatin ne gibi evsafı haiz olması lâzını-
geleceğine dair maddeye fıkra ilâve olunmuştur. 

16 ilâ 18 - Maddeler aynen kabul olunmuştur. 
19 - Bu maddeye bir ada bir kaç- mahalle arasında müşterek olduğu takdirde ne suretle mua

mele yapılması lâztmgeleccği dercolunmuş ve maddede ona göre tadilât yapılmıştır. 
20 - Aynen kabul olunmuştur. 
21 - Maddenin vazıh olması için bazı kelimeler değiştirilmiştir. 
22 - Maddede bahsolunan beyannameleri « postalar » tevzi etmekte olduğundan « komisyon » ye

rine postalar yazılmıştır. 
23 - 24 Maddeler aynen kabul olunmuştur. 
25 - Maddenin a fıkrasında « komisyon hangi tarihle nereleri tetkik edeceğini evvelce vesaiti 

münasebe ile mevziî olarak ilân ve keyfiyetten ihtiyar heyetlerini haberdar eyler » denilmekte ise de 
« evvelce » kelimesinden ne kadar evvel olacağı anlaşılamamakta olduğundan « evvelce » yerine üç 
gün yazılmak suretile ibare « tetkik tarihinden en az üç gün evvel vesaiti münasebe ile mevziî ola
rak ilân ve keyfiyetten ihtiyar meclislerini haberdar eder » şekline tahvil olunmuştur. 

Maddenin b, c fıkraları aynen kabul olunmuş ve d fıkrasındaki « malik » yerine « sahibi » de
nilmiştir. * 

H, (z) bu frkrada tavzih için bazı tadilât yapılmıştır. 
V fıkrasında « gayrin hakkı taallûk etmiyen » ilâve olunmuş « emvali hazine » yerine « emvali dev

let » denilmiştir. 
Z; Fuzulî zaptedilip tasarruf müddeti on seneye baliğ olımyan gayrimenkul mallar için « teffi-

zinde mahzur olmadığı takdirde » kaydiniıı ilâvesine lüzum görülmüştür. 
H (h) Bu fıkradaki « ilânat » kelimesi kâfi görülmiyerek tahkikat yapılmasına da lüzum olduğu 

anlaşılıp « tahkikat ve ilânata » denilmiştir. 
T. Bu bapta kanunu medeninin 641 inci maddesi mucibince muamele olunmak lâzımgeldiğinden 

maddenin t fıkrası tayyedilmiştir. 
26 - Demiryollar zabıta kanunu da kabul edilmemiş olan sırf haritalarla ispatı tasarruf esası bu 

maddede dahi mevzubahs edilmekte olması cihetle madde tamamen tayyedilmiştir. 
V 26 .inci maddenin tayyedilmesi hasebile 27 inci maddeye 26 inci madde denilmiş ve mütebaki 

maddelerin de numaraları değiştirilmiştir. 
26 - Aynen kabul olunmuştur. 
27 - Maddedeki « türk eşhası ferdiyesine » yerine « vatandaşlar » denilmiştir. 
28 - Maddenin birinci fıkrası yalnız meralara hasrolunarak baltalıklar hariç bırakılmıştır. Bir 

de bakiye kalan arazi ahalinin ihtiyacatını teminekâfi olmadığı ve ihtiyaç diğer suretle temin edile-
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mediği takdirde memleketin sıhhî ve ziraî ihtiyacatı nazarı dikkate alınarak « orman ve bataklık
lardan açılan arazi de » hali sabıkma irca olunur denilmiştir. 

29 - Hükümetçe miktar üzerine teffiz kılınmış olan tasarruf müddeti on seneye baliğ olmıyan 
gayrimenkul mallarda zuhur eden fazla miktar için katî cflarak zilyede zimmet tahakkuk ettiril
mesi muvafık görülmiyerek « fazla miktar zilyede teklif ve kabul eder ise zimmet kaydolunur » 
denilmiş ve madde bu suretle tadil olunmuştur. 

Maddenin arazide fazla zuhur eden miktarm yüzde yirmisi hakkındaki muameleye dair kısmı 
kabul olunmıyarak tayyedilmiştir. 

30 - Erbabı vukuftan iki kişi tarafmdan takdir olunan bedelâtı misliyeyi doğrudan doğruya ko
misyonların bittetkik tasdik etmeleri muvafık görülerek bu bapta etraflı malûmatları olması lâzım-
gelen ihtiyar meclislerinin bedelâtı misliyenin itidalini tasdik etmeleri ve badehu komisyonların da 
tetkik ederek mezkûr bedelâtı mutedil gördükleri surette bu teffiz muamelesinin icra olunması mü
nasip görülmüş ve madde ona göre tadil olunmuştur. 

31 ilâ 32 - Aynen kabul olunmuştur. 
33 - Tasarruftan mütevellit ve kadastroyu alâkadar eden münazaat ve ihtilâf ata ait mehakimi 

asliyece derdesti rüyet bulunan ve nakzen mabkemei temyizden iade kılınan deavi evrakının talebine 
dair olan « Kadastro mahkemesinin talebile kendilerine devir ve tevdi olunur » cümlesinin 
yerine daha vazih ve katî olarak anlaşılması için« kadastro mahkemesince talep ve mehakimi ad
liyeden devir ve tevdi olunur » yazılmıştır. 

34 - Aynen kabul olunmuştur. 
35 - Maddedeki « alâkadarlar meyanmda bulunan küçük ve kasırların veli veya vasileri yok ise 

«yerine daha etraflı olmak için alâkadarlar meyanmda ehliyeti tasarruf iyeyi haiz olmıyanlar bulu
nur ve bunların veli veya vasileri olmaz ise » denilmiştir. 

36 - 37 - Aynen kabul olunmuştur. 
38 - Tavzih için bazı kelimeler değiştirilmiştir. 
39 - Aynen kabul olunmuştur. 
40 - Bu maddedeki « tarafeynden hiç biri veya müddei gelmediği ve mazeretini mübeyyin ve

sika dahi göndermediği takdirde dava evrakının mahkemece komisyona devri » kavaidi umumiyeye 
muhalif görüldüğünden bu fıkra tayyolunmuştur. 

41, 42 - Bazı kelimeler değiştirilmek suretile kabul olunmuştur. 
43 - Maddenin baş tarafındaki « tapu sicilinin bir an evvel tesisi zarureti karşısında » ibaresi es

babı mucibe tarzında olup kanuna dercine lüzum görülmediğinden tayyolunmuştur. 
44 - Maddede bazı tadilât yapılmış ve « tapu memuru » yerine « tasarruf işlerine vâkıf bir zat » 

yazılmıştır. 
45 ilâ 50 - Aynen kabul olunmuştur. 
51 - Müstefat olması lâzımgelen mana güçlükle anlaşıldığından madde tavzihan ve müceddeden 

kaleme alınmıştır. 
52 - Aynen kabul olunmuş ve taallûkuna mebni kanunda 54 numara ile muharrer, madde bu 52 

inci madde ile tevhit edilmiştir. 
53 - Aynen kabul olunmuştur. 
54 - (Kanunun elli altıncı maddesidir). Maddenin ikinci kısmına tavzih için bazı kelimeler ilâ

ve olunmuştur. Bir de vergiye kıymet konmamış olan mahallerden alınan tahrir resmine vukubu-
lan itirazlar üzerine idare heyetlerince verilen kararların katî olduğu anlaşılmak için maddenin niha
yetine « idare heyetlerinin kararlan nihaî ve katidir » cümlesi ilâve edilmiştir. 

55, 58 - Maddeler tavzih olunmak için bazı kelimeler değiştirilmek suretile kabul olunmuştur. 
59 - Kadastro ve tahririn sureti icrası ve eşkâli için « talimatnameler » yerine ehemmiyetine meb

ni « nizamnameler » yapılması lâzımgeleceği teemmül edilmiş ve madde o suretle tadil olunmuştur. 
60, 61 - Maddeler aynen kabul olunmuştur. 
62 - Bu kanunun icrasında umum vekâletlerin alâkadar bulunmasına mebni madde tadil olunarak 

« işbu kanunun ahkâmını icraya îcra Vekilleri, Heyeti memurdur » yazılmıştır. 
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Dahiliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Dahiliye encümeni 26 -IV -1932 

Karar No. 25 • 
Esas No. 1/54 

Yüksek Reisliğe 

Maliye vekâletince tanzim olunup Başvekâletten 20 - V -1928 tarih ve 6/2240 numaralı tezkere 
ile Meclisi Âliye gönderilen kadastro ve tahrir kanunu lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası Tapu 
umum müdürü Cemal Bey hazır bulunduğu halde tetkik olundu: 

Şûrayi devletin lâyihaya merbut esbabı mucibe mazbatasında da zilkredildiği üzere Fransa ve 
bilhassa İsviçre kadastro esasları nazarı itibare alınarak tanzim kılınmış olan lâyiha encümeni-
mizce de muvafık görülmüş ve yapılan tadiller şunlardan ibaret bulunmuştur: 

Evvelâ kanun umumiyeti itibarile yazılış noktasından daha sade bir şekle konulmuştur. 
Maddelerde yapılan tadiller şunlardır: 
Birinci maddedeki (vergi kıymetleri) kaydi kaldırılmıştır. 
Dördüncü maddeye (askerlikçe mahrem sayılan harita ve plânların istisnaiyeti) ilâve edilmiştir. 
Beşinci madde fazla görülerek tayyedilmiştir. 
Yedinci maddenin mesken masuniyetine taallûku itibarile tadili ve zarurî görülen tahrir işinin 

tesrii de düşünülerek komisyonlarca postaların ellerinde mahallî en büyük mülkiye memuru tarafın
dan verilen vesikaların mesken sahiplerine gönderilmesi ve muhalefet vukuunda heyet veya posta rei
sinin talebile mahallî zabıtası ve muhtar veya ihtiyar meclislerinden bir aza ile gayrimenkul içine 
girilmesi esası kabul olunmuştur. 

Sekizinci madde fazla görülerek tayyedilmiştir. 
Onuncu maddenin son fıkrasında müdürlerin vazife ve salâhiyeti hakkında talimatname yapıl

ması kaydi fazla görülerek silinmiştir. 
On birinci maddenin V fıkrası kaldırılmıştır. Encümenin dokuzuncu maddesi on dördüncü madde

ye komisyon ve postalarda tasarruf ve fen memurlarının icabına göre çalıştırılabilmesini teminen 
bir fıkra konulmuştur. (Encümenin on ikinci maddesi) 

On beşinci maddede (Evkaf memuru Evkaf müdüriyeti umumiyesince) ibaresi çıkarılmıştır. 
On altıncı maddede iki ay olarak gösterilen ilân müddetinin bir aya indirilmesi fakat son ilân ta

rihinden iki ay geçmedikçe kadastro muamelesine başlamlmaması daha muvafık görülerek madde 
ona göre tadil olunmuştur. (Encümen maddesi on dört) 

On sekizinci madde medlulüne şehirlerde ilâve olunmuştur. 
On dokuz ve yirminci maddeler fazla görülerek kaldırılmıştır. 
Tahdit sırasındaki ihtilâfların postalarca halline çalışılması hakkında 23 üncü maddenin B fıkra

sında bulunan hüküm bu gibi ihtilâfların komisyonlarca halli daha muvafık görülmesine binaen kaldı
rılmıştır. Yine bu maddenin A fıkrasında münazaalı mahaller hakkında ne suretle hareket edilece
ğine dair olan kısımlar B fıkrasına nakledilerek oradan silinmiştir 

24 üncü maddedeki (karışık) kelimesi yerine daha vazıh olmak için (girintili çıkıntılı) kelimeleri 
konmuş ve küçük parçalar ile dağınık tarlalar da bu maddeye katılmıştır. 

Tasarruf tetkikleri faslında 25 inci maddenin A fıkrasındaki üç gün beş güne çıkarılmıştır. 
B) fıkrasında (ihtiyar meclislerinin beyan ve tasdikleri) kaydi tayyedilmiştir. 
V) fıkrası (Devlete intikal eden mahlûl gayrimenkul mallar üzerinde aynî ve şahsî haklar taallûk 

etmiş ise umumî hükümler dairesinde mahfuz olup ona göre kaydi yapılır) şekline çevrilmiştir. 
Devlete ait olan yerleri fuzulî tasarruf edenlere dair olan Z fıkrasında (encümenin (1 fıkrası) 

bu yerlerin zilyetlerine zimmet kaydolunarak verilmesi için zikredilen şartlara ilâve olarak mem
nu mmtakadan olmamaları ve civarda tarlası zürraa tevzii icap etmemesi şartları da konulmuş 
ve madde buna göre tadil olunmuştur. ( Encümen madde 21 ) 

Sahipsiz halî araziyi işgal edenlere o araziden ne kadarının ve ne suretle terkedileceğini gös-
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teren 27 inci maddede sahipsiz arazii haliye fıkrası yanlış tefsir ve anlaşmalara mahal kalmıyaeak 
surette ( ötedenberi kimsenin tasarrufuna girmemiş ve işlenmemiş ve kasaba ve köylerin umumî 
menfaatlerine terkedilmemiş hali arazi ) sözlerde tavzih edilmiştir. 

Bundan başka bu gibi araziyi on seneden fazla müddetle tasarruf edenlere kendi arazilerini iki 
yüz dönüme iblâğ için verilecek arazi miktarı hesap edilirken mütecavizin yalnız o kariye veya 
kasabada bulunan arazisinin değil başka mahallerde bulunan arazisinin de hesap edilmesi münasip 
görülerek bu maksatla metindeki ( o kasaba veya kariyede arazisi bulunduğu halde ) fıkrası tay-
yediimiştir. ( Encümen madde 23 ) 

Meralardan fuzulen açılan yerlerin meralar içindeki sulardan istifadeyi işkâl ettiği takdirde eski 
haline irca edilmesi için 28 inci maddeye ( encümenin 24 üncü maddesi ) bir kayıt ilâve olun
muştur. 

Mülkiyeti eşhasa veya menafii umuma ait olan mera ve bataklık gibi mahallerden maada eski-
denberi sahipsiz tanınmış olan yerlerden belediye ve köy hudutları dahilinde bulunanların bele
diye ve köylerin manevî şahsiyetleri namına kayıtlan esası kabul edilmiş ve bu hüküm yirmi ye
dinci madde olarak lâyihaya ilâve olunmuştur. 

29 uncu maddedeki ( teffiz ) kelimesinin bazı karışıklıklara sebebiyet vermesi ihtimali düşünü
lerek bunun yerine maksada daha muvafık olan ( satılmış ) kelimesi getirilmiştir. 

Bundan başka bu maddenin mübadil, m«hacır,mülteci ve saire gibi hususî kanunlara göre Dev
letten gayrimenkul mal alanlara teşmil edilmemesini temin için istisnaî bir fıkra ilâve edilmiştir. 
( Encümen madde 25 ) 

Askı müddeti içinde müracaat etmiyenler hakkındaki muamelenin katiyet kesbedeeegine dair 
(40) inci maddenin nihayetine konulan hüküm oradan alınarak münasebeti dolayısîle 32 inci mad
denin nihayetine konmuştur. ( Encümen madde 29 ) 

Alâkadarların birden fazla hakem tayin edebilmelerini temin için (36) inci maddeye bir fıkra 
ilâve edilmiştir. 

Alakadarlarca tayin edilecek hakemlerin işe başlamadan evvel mahkeme huzurunda yemin etme
lerinin kanuna derci münasip görülerek encümenin 34 üncü .maddesine buna dair müstakil bir fıkra 
yazılmıştır. 

39 uncu maddedeki tadilât şudur: ( Encümenin 36 ncı maddesi) 
Her iki tarafa hakem tayini için on beş günlük bir mühlet verilerek bu mühlet maddeye derco-

lunmuş ve maddenin son fıkrası da (belediye ve köy hudutlarına taallûk eden hükümler mahallî hü
kümeti ile alâkadar olan belediyeler veya ihtiyar heyetlerine tebliğ olunur ) şekline konmuştur. 

43 üncü madde; tahrirden maksadın gayrimenkul mallar üzerindeki hakların tetkik ve hak sahipleri
ni bu kanun hükümlerine göre tayin ve tesbit etmek gayesine müteveccih olduğunu tavzih eder şekilde 
yazılmıştır. (Encümen madde 40) 

Tahrir komisyonlarına tasarruf memurundan maada verilecek iki koy veya belediye mümessilinin 
bire tenzili ile diğerinin mahallî hükümetince seçilmesi bitaraflık noktasından daha muvafık görülerek 
44 üncü madde o suretle tadil edilmiş ve icabında beyannamelerin doldurulması için diğer memurların 
mükellef tutulacakları kay di de ilâve olunmuştur. ( Encümenin 41 nci maddesi ) 

46 inci maddenin son fıkrası lüzumsuz görülerek tayyedilmiştir. 
49 uncu madde nihayetine zilyedin istimal ve intifa hakkı mahfuz kaldığına dair bir hüküm ilâ

ve olunmuştur. ( Encümenin 46 meı maddesi ) 
Kadastro ve tahrir resimlerinin vergi kıymetinin ancak binde üçüne ve tahrir yapılan yerlerden de 

binde birine tenzili münasip görülerek 50 inci maddede o veçhile tadilât yapılmıştır. (Encümenin 47 
inci maddesi) 

52 inci madde kanunun mevzuu ile münasebeti görülmediğinden tayyedilmiştir. 
54 üncü madde kadastro ve tahrir ameliyesi esnasında zarara uğrryahlarla kadastro işaretlerine za

rar verenler hakkında mahiyeten bir birinden ayrı iki hükmü ihtiva ettiğinden ikiye ayrılmıştır. 
Tazminata ait olan ilk kısımda tazminatın derhal verilebilmesini temin için (hükme muhtaç olmak

sızın kadastro veya tahrir tahsisatından tazmin edilir) fıkrası konmuştur. (Encümen madde 50) 

( S. Sayısı ; 30 ) 



— 12 — 
tkinei kısımda (imha) kelimesi yerine (bozulduğu veya yerlerinin değiştirildiği) tabiri daha mü

nasip görülmüş ve kanunun tatbikatında mümanaat çıkaranların .kanunî takibata uğnyacaği'54 üncü 
maddede zikredildiğinden buna taallûk eden son fıkra da tayyedilmiştir. (Encümen madde 51) 

60 mcı maddeye ahkâmı ilga edilen iki kanunun isimleri yazıldığı gibi ilgası iktiza eden 10 nisan 
tarihli ve 477 numaralı kanunun 6, 7, 8 inci maddeleri de ilâve edilmiştir. (Encümen madde 57) 

Dahiliye En. "Reisi 
Tekirdağ 

Cemil 

Aza 
Kars 

Baha Tali 

Rs. V. 
Tekirdağ 

M. Fayık 

Aza 
Çorum 

I. Kemal 

M. M. 
Malatya 
Vasıf 

A?a 
Elâziz 
Hüseyin 

Kâtip 
Muş 

Hasan Reşit 

Aza 
Zonguldak 

Rifat 

Aza 
Rize 
Atıf 

Aza 
Amasya 
t. Hakkı 

Aza 
Çanakkale 

Şükrü 

Aza 
Adana 
Ö. Resul 

Adliye encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Adliye encümeni 

Karar No. 17 
Esas No. 1/54 

30 - IV - 1933 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 20 - V - 1928 tarih ve 6/2240 sayılı tezkerelerile Yüksek Meclise gönderilen kadas
tro ve tahrir kanunu lâyiha ve esbabı mucibe mazbatası, Dahiliye encümeninin tadilâtı ile birlikte 
Tapu umum müdürü Cemal Beyin huzurile tetkik ve müzakere edildi: 

. Türk kanunu medenisinin, gayrimenkullere müteallik ahkâmı tapu sicilli üzerine müessestir. Her 
gayrimenkul aynî hak, ancak tapu sicilline kaydedilmekle hukukî bir mevcudiyet iktisap eder. Vatan
daşların gayrimenkule müteallik haklarım bu sicil üzerine kuran kanunu medenî Devlete de mühim 
bir vazife ve mesuliyet tevcih etmiştir. Filhakika Devleti tapu sicillerinin tutulmasından doğrudan 
doğruya mesul saymıştır. 

Memleketimizde, kanunu medeninin istihdaf ettiği bir tapu sicilli yoktur. Tapu sicilli denince; gay 
rimenkullerin tarifelerini, plânlarını, hududunu, miktarını ve aynî hakların teessüs ve intikaline mü
tedair akitleri havi doğrdan doğruya gayrimenkullere ait bir sicil hatıra gelir. Kanunu medenimize 
göre her gayrimenkul resmî bir dairede kendisine mahsus bir sayfada temsil edilmek ve bu sayıfa 
açılınca o gayrimenkulun hukukî hal ve vaziyeti görülmek icap eder. Halbuki memleketimizde 
şimdiye kadar tesis edilmiş olan tapu kayitleri, mülk sahipleri sicilli demektir. Bu eski defterler gay
rimenkulu' de sicildeki yerini değiştirmiş, defterden deftere naklolunmuş ve olunmaktadır. Her 
milletten ziyade toprağa bağlı olan halkımız bu yüzden daimî ihtilâf halinde kalmış, mahkemelerdeki 
davaların büyük kısmını gayrimenkul davaları teşkil etmiştir. Vakit, vakit yapılan yoklamalar mül
kiyet meselelerini halledecek resmî bir vesika olmaktan ziyade ihtilâf kaynağı olmuş, bir gayrimenkule 
bir çok tapu senedi verildiğine az tesadüf edilmemiştir. Senetsiz tasarruf edilen gayrimenkuller ise pek 
çoktur. Mülkiyetinin iktisabı aynî hakların doğması ve yaşaması için tescili şart koyan kanunu me
deninin kabulünden sonra senetsiz tasarruflara dair hükümleri ihtiva eden diğer bir kanunun vazına-
da mecburiyet hâsıl olmuştur. 

İlmî, hukukî, fennî esaslara müstenit bir tapu sicilli tesis etmeden kanunu medenî hük.mlerin-
den istifade tam olamayacağı gibi Devletin mesuliyet deruhde etmesindeki mahzurlar da artar. 

Kanunu medeninin istediği gibi bir tapu sicilli tesis etmek, ihtilâfları, müşkülleri bertaraf eyle
mek maksadile hazırlanan bu lâyihayi encümenimiz esas itibarile ve memnuniyetle tasvip eylemiştir. 

Lâyihanın birinci maddesi kadastsronun ne demek olduğunu göstermekte idi. Kanunlar daima bir 
hüküm ifade eder ve etmelidir. Tarifler kanun mevzuu olamaz. Bu sebebe binaen kadastroyu ta-
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rif için yazılan birinci madde tayyedilmiş ve yerine* gayrimenkullerin kadastrosu yapılacağına ve 
çok masraflı ve külfetli olan kadastronun tatbikma imkân olmayan mahallerde plânsız basit bir tahrir 
yapmağa Maliye vekâleti mezun olduğuna dair hükümleri ihtiva eden bir madde ilâve olunmuştur. 

Kadastrosu ve tahriri yapılacak gayrimenkullerher şeyden evvel hususî mülkiyette bulunan gayri-
menkullerdir. Kanunu medenimiz; (kimsenin hususî mülkiyetinde bulunmayan ve ammenin kullanıl
masına tahsis edilen gayri menkuller, onlara müteallik ve tescili muktazi aynî bir hak olmadıkça tes
cile tâbi değildir ) hükmünü vazetmiştir. Madde 912 bu nevi gayrimenkullerden başka tescilinde 
fayda mülâhaza edilmeyen ve meskûn yerlerden uzak bulunan hali yerlerin de kadastrosu veya tah
riri yapılacağı da kastedilmiş değildir. Kadastro icrası için sarf edilecek vakit ve nakit nazara alı
nırsa her gayri menkulü tahdit ve tesbit etmek imkânsızlığı kendiliğinden anlaşılır. 

2,3,4, ve 5 inci maddelerde kelime tashihleri ileaynen ve 6 inci madde tahrire müteallik değişik
likten başka komisyon ve posstaların keşif, mesaha ve tetkik için geceleri dahi binalara girmek 
salâhiyetini haiz oldukları zannını verecek bir mahiyette görülen ve, mahsuru aşikâr bulunan mutlak 
hükmü (gündüz) kaydile takyit edilerek kabul olunmuştur. 

7 nci maddede bazı kelime ve ibare tashihleri yapılmış ve 14 üneü madde ile birleştirilmiştir. 
8 inci madde aynen kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümeninin 9 uncu maddesinin tahrir şekli değiştirilmekle beraber ormanları ve vâkıf 

ile alâkaları çok olan yerlerde komisyonlara muvakkaten bk evkaf ve bir orman fen memuru ilâve
sinde faydalar mülâhaza edildiğinden buna dair fıkralar ilâve edilmiştir. 

10 uncu madde ayni maksat dahilinde yeniden kaleme alınmıştır. 
Kadastro mahkemesinin, komisyonların müntehap veya mensup azalarından alınacak iki kişi ile ku

rulmasında hiç bir fayda mülâhaza edilmemiş bilâkis bir çok mahzurlar anütalea olunmuştur. Kadas
tro mahkemesinin (bilgili ve görgülü tek hâkim ile kurulması mevzuatımıza uygun olmakla beraber fay
dalı görülmüştür. 11 inci madde bu mülâhazalara binaen yeniden* kaleme alınmıştır. 

12 nci madde olarak Hükümetin teklif ettiği 14 üncü madde tercih edilmiştir. 
Dahiliye encümeninin 13 üncü maddesine evkaf ve orman fen memurunun sureti tayinlerine ait 

fıkralar ilâve edilmiş ve tasarruf işlerine vâkıf olacak zatin ehliyet şartlarını gösteren son fıkra bun
ların haiz olması lâzımgelen vukuf şartının 9 uncu maddede gösterilmiş olması hasebile tayyedil-
miştir. 

Dahiliye encümeninin 14 üncü maddesi 7 nci maddeye ilâve edildiğinden çıkarılmıştır. 
15 inci madde sınırların köy ve belediye kanunlarının tarifi dairesinde yapılacağını göstermekte 

olması ve sınırlara sabit alâmetler konması köy kanununun hükmü iktizasından bulunması hasebile 
sabit alâmetler vazına ait fıkralar çıkarılmıştır. ' 

Belediye ve köy kanunlarında müştreek mera,, koru ve; baltalıkların keyfiyeti taksimine dair 
bir hüküm mevcut olmadığından 16 inci madde taksimin köy ve belediye kanunlarına göre yapıla
cağına dair cümleleri kaldırılmak suretile tashih edijaniştir. 

Bir adadaki mahallerin bir mahalle yapılmasma ve bir ada,bir kaç maıhalle arasında müşterek 
ise bir mahalleye verilmesine mütedair hükmü ihtiva eden fiükumet lâyihasmdaki 19 uneu madde 
Dâhiliye encümenince tayyedilmiş ise de tatbikat ve filiyatta buna ihtiyaç ve zaruret hâsıl olduğunu 
Müdürü umumî Bey beyan etmiş ve filî vaziyete hukukî ve kanunî bir vaziyet verilmesi lâzım ve 
zarurî görülmüş olmakla 17 inci madde olarak ilk fıkralar bu lâyihaya alınmış ve belediye kanu
nunun 8 inci maddesi mahalle teşkili hakkında hususî hükümleri ihtiva ettiğinden diğer fıkralar kal
dırılmıştır. • • ' . . • 

Devlet sınırları, muahedeler ve îcra Vekilleri kararile mahsus komisyonlarparafından yapılmak
ta olduğundan bu kanunda yeri görülememiş ve Dahiliye encümeninin tay teklifine iştirak olun
muştur. 

Dahiliye encümeninin 17 ve 18 inci maddeleri tahrir şekilleri değiştirilerek ve 17 inci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

Arazi nizalan, hudut tecavüzleri çok defa bitişik arazi sahipleri tarafından yapıldığr için beyan
namesi verilmeyen gayrimenkullere ait tahdit işini civar ve bitişik arazi sahiplerinin vereceği ma-
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lûmata istinat ettirmek muvafık görülmemiş, komisyonların doğrudan doğruya seçecekleri vukuf 
erbabının verecekleri malûmata göre tetkik ve tahdit yapması işin mahiyetine daha uygun görülmüş 
olduğundan Dahiliye encümeninin 19 uncu maddedesi bazı değişiklikler yeniden kaleme alınmıştır. 

Dahiliye encümeninin 20 inci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Dahiliye encümeninin 21 inci maddesinin (C) fıkrasından başka fıkralarında yazılı hükümler 

esas itibarile musip görülerek kelime tashihlerile kabul edilmiş ve (D) fıkrası ile 23 üncü maddede 
araziyi; Devlete ait olan ve olmayan hali arazi ve kimsenin tasarruf ve işgalinde bulunmayan iş
lenmemiş arazi diye tasnife tâbi tutmak kanunu medenî hükümlerile kabili telif ve izah görülme
miştir. , 

Kanunu medeniye göre gayrimenkuller, ya Devlet ve eşhasın hususî mülkiyetinde bulunur yahut 
bulunmaz, Devletin ve bir kimsenin hususî mülkiyetinde bulunmayan gayrimenkuller de ya amme
nin kullanmasına tahsis olunur yahut olunmaz. 

Eşhasın hususî mülkiyetinde bulunan gayri menkuller hakkında umumî ve hususî kanunların hü-
hümleri mahfuz bulunmuş ve bu kanun ile de ayrı hükümler konulmuş ve ammenin kullanmasına tah
sis edilen yol, liman rıhtım gibi gayrimenkuller hakkındaki hükümlerin devamı meriyeti tabiî bu
lunmuş olmakla gerek (C) fıkrası ve gerek 23 üneü madde ile haklarında hüküm konulması lâzım-
gelen gayrimenkuller Devletin hususî mülkiyetinde bulunan - mahlûlen yahut emvali metruke ka-
nunlarile ve sair suretlerle Devletin mülkiyeti hassasına dahil olan - ve bulunmayan arazi olmak icap 
eder. 

Kanunu medeninin iktisap sesbeplerinden ayrı ve fakat memleketin hususiyetine uygun ve emri
vakilerin tasfiyesine hadim olmak üzere Hükümetin ve Dahiliye encümeninin koyduğu esaslar dahi
linde ve yukarıda izah edilen sebepler dairesinde ((î) fıkrası yeniden yazılmış ve 33 üncü madde 
yeni baştan kaleme alınarak (K) fıkrası olmak üzere bu maddeye ilâve ve iktisap şartları ayrı ayrı 
tayin edilmiştir. 

Dahiliye encümeninin 22 inci maddessi aşağıda yazılı sebeplere binaen tayyedilmiştir. 
Kanunu medeninin meriyetine kadar biz de hududa itibar edilmiş ve miktar nazara alınmamıştır. 

Kanunu medenî dahi plânlı tahrir yapılmış olmak şartile miktarı esas tutmaktadır. 
Şimdiye kadar hududun muteber olması esasına göre tasarruf edilen gayrimenkullerde fennî me

sahaya müstenit kadastro yapılmadan hudut içinde tasaruf vesikasında yazılı miktardan fazla miktar 
zuhur etmiştir diye Devlete maletmeğe teşebbüs etnîek eski ve yeni hükümleri alt üst etmekle be
raber ehemmiyetli karışıklığı ve hak ziyamı müstelzim olacağı gibi Devletin hususî mülkiyetinde 
bulunan ve bulunmayan araziyi, paralı parasız şağillerine terketmeği derpiş eden bu kanunun diğer 
esaslarile de kabili telif görülememiştir. Tecavüz varit olan yerlerde tahaddüs edecek ihtilâfların umu
mî hükümlere ve mahkemelere bırakılması muvafık görülmüştür. 

Dahiliye encümeninin 23 üncü maddesi (K) fıkrası olarak 21 inci maddeye ilâve edilmiştir. 
Ammenin kullanmasına tahsis edilen yerlerin işgal tarikile mülkiyetini iktibasa kanunu medenî hü

kümleri mâni olduğu köy, kasaba ve şehir halkının müştereken intifalarına terk ve tahsis edilmiş olan 
mera, harman yeri, baltalık gibi mahallerin alınıp satılmasını ve müruru zaman sebebile hususî mül
kiyete intikalini ahkâmı sabıkamız kabul etmemiş ve kanunu medeninin sahipsiz bir yer haline gelme
yen gayrimenkuller in işgal tarikile de iktisabına müsaade etmemiş olmasında köylerin, kasaba ve şe
hirlerin manevî şahsiyetlerine ait olan mera, harman yeri ve bltalık gibi yerlerin her hangi sebeple 
olursa olsun zapt ve tecavüz edenlere terki muvafık olamayacağından Dahiliye encümeninin 24 üncü 
maddesi tayyedilmiş ve yerine eski ve yeni hükümlere muvafık olarak bu gibi yerlere vukubulan 
tecavüz uzun müddet devam etse bile hükümsüz olduğuna ve eski haline getirileceğine dair yeni hü
kümler konulmuştur. 

Dahiliye encümeninin 25 ve 26 ne ımaddeleri bazı lüzumlu kayitler ilâvesile kabul edilmiştir. 
Kadastro kanunu yeni haklar ihdas etmekten ziyade gayrimenkullerin halini ve üzerindeki hakları 

tesbit edeceğinden ve belediyelerle köylerin temellük edebileceği gayrimenkuller belediye kanununun 
159 uncu maddesile köy kanununda gösterilmiş olduğundan ve hususî mülkiyete tâbi olmayan ve Dev
lete ait bulunan araziden köy, kasaba, şehir ve belediyelere bırakılacak yerleri hususî kanunları tayin 
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ettiğinden bu kanunla şümul ve hududu kestirilemeyen bir hüküm vazı encümenimizce muvafık gö
rülmediğinden Dahiliye encümeninin 27 nci maddesi tayyedilmiştir. 

28 inci maddedeki bir aylık müddet, muamelenin katî olması hasebile hakkın muhafazası nok
tasından kâfi görülmemiş ve iki aya çıkarılmak ve vuzuh temini için bir cümle ilâve olunmak su-
retile kabul edilmiştir. 

29 uncu maddede bazı kelime tashihleri yapılmış ve komisyonun iddia, ihbar ve teklif üzerine 
ittihaz edeceği kararları alâkalılara tebliğ etmesi ve alâkadarların on beş gün içinde kadastro mah
kemesine müracaat edebilmelerini temin için de bir fıkra ilâve olunmuştur. Komisyon kararlarının 
katî olması hak sahipleri için zararlı görülerek bu muamelelerin mahkeme kararile tashihi ekseri
yetle tekarrür etmiş ve son fıkra da ona göre tadil olunmuştur. 30 uncu madde ile 38 inci mad
de hükümleri birleştirilmek suretile ve ayni esaslara göre yeniden kaleme alınmıştır. 

Alâkalıların rızasile yapılacak taksimleri komsyonlarm yapacağına dair bu kanunda hüküm 
bulunması hasebile kazaen taksimin de kadastro mahkemesine ait olacağı zannı hâsıl olmamak ve 
izalei şüyu davalarının sulh mahkemelerinde yapılacağını göstermek maksadile konulan 31 inci 
maddenin ilk fıkrası aynen kabul edilmiş ve taksim ve izalei şüyu davalrmda malûmatı kuyudiye 
alınması mahkemelerce müteamil ve kadastro heyetinin faaliyet mmtakalarmdaki - gayrimenkulle-
rin taksim davaları üzerine mahkemenin bu malûmatı kadastro heyetinden alması tabiî bulunmuş 
olduğundan ikinci fıkra çıkarılmıştır." 

32 nci madde kadastro mahkemelerinde açılacak davalarda halka kolaylık olmak için şifahî 
müracaatları da kâfi görmek esasına göre yazılmış ve işin mahiyeti itibarile de lüzumu bulun
muş olduğundan maddenin ilk fıkracı bu maksada göre yeniden kaleme alınmış ve tahrirî tebli
gat usulünün cereyan etmeyeceğini tasrih etmekten de ayrıca faide mülâhaza edildiğinden bir fık
ra ilâve edilmiş ve son fıkrası aynen kabul edilmiştir. Fakat kadastro mahkemelerinde açılacak 
davalarda tarafların dilediğini vekil tayin etmesi mahzurlu bulunmuş ve umumî kaide ve hüküm
lerden ayrılmak için de bir sebep görülememişolmakla maddeden bu fıkra çıkarılmıştır. 

33 üncü madde ayni esaslar dahilinde ve 30 uncu madde olarak yaniden kaleme alınmış ve 
34 üncü madde 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

35 inci maddenin 1, 2, 3 ve 4 rakamlı fıkraları kelime tashihlerile kabul edlmiş ve diğer fıkra
ları bu kanunda sarahat olmayan hallerde hukuk usulü muhakemeleri kanunu tatbik edileceğinden 
dolayı ve hukukî bir mahiyeti de bulunmamasına mebni tayyedilmiş ve 5 inci fıkra olmak üzere 
de hakemlerin yemin vermek gibi hallerde kadastro mahkemesine müracaat edeceklerine dair hü
küm konmuştur. 

36 nci maddenin ilk fıkrası ayni esas dahilinde yeniden yazılmış ve ikinci fıkrası aynen kabul 
edilmiştir. 

Hukuk usulü muhakemeleri kanununda gıyaben hüküm vermek ve bu hükme itiraz etmek yolu 
kabul edilmemiştr. Mahkeme günündei gelmeyentarafa gıyap kararı tebliğ olunur ve gelmezse 
dava kabili itiraz olmamak üzere karara bağlanır, bu esas daha salimdir. Ayrılmak için hiç bir 
sebep yoktur. Asliye mahkemelerinden verilen hükümler ise on beş gün içinde temyiz olunabilir. 
Bu kanundan da kadastro mahkemesinin vereceği hükümlerin on beş gün içinde temyiz edilebile
ceğini kabul etmiştir. Binaenaleyh ne istisnaî ne de mütenazır yeni bir hüküm koymağa lüzum 
görmemiştir. Kadastro heyetinin mahalli mahkemenin kaza hududu dışına çıkması halinde da
valara o yer mahkemesinin bakacağına dair hükmü de 30 uncu maddeye ilâve edilmiştir. frayrî-
menkule müteallik hükümler katiyet iktisap etmeden infaz edilemiyeceği gibi bu kanun ihtilâf
lar halledilmedikçe muamelenin katileşmeyeceğine dair hükmü de ihtiva etmektedir. Şu sebeple
re binaen Dahiliye encümeninin 37 ve 38 inci maddeleri tayyedilmiştir. 

39 uncu madde ise 34 üncü madde olmak üzere ve ayni esasa göre yeniden yazılmıştır. 
Kadastro ile tahririn birbirinden farkı plânlı ve plânsız olmaktan ibarettir. Diğer muamelelerle 

fre neticelerinde fark yoktur. Tahririn nirengi ve poligon ameliyesi yapılmaksızın icra edileceğine gö
re komisyonlarda mühendis veya fen memuru bulundurulmasını Maliye vekâletinin takdirine terket-
mek suretile tahriri de kadastro komisyonlarına ve mahkemelerine vermek hem muamelenin selâmeti 
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hem de vahdeti için elbette daha Mdeli ve itimada lâyıktır. Tahririn dahi kadastro komisyonları 
veya ayni suretle teşkil edilecek komisyonlar marifetile yapılması hakkında Tapu ve kadastro müdü
rü umumisi tarafından vuku bulan teklif eneümenimizee de muvafık görülerek 35 inci madde olarak 
izah edilen esas dalŞlinde bir madde kaleme alınmış 40, 41, 42, 43, 44, 45 ve 46 ncı maddeler lâyiha
dan çıkarılmıştır. Dahiliye encümeninin 47, 48, 49, 50, 51, 52 ve 53 üncü maddeleri kelime tashihle-
rile ve madde numaralan değiştirilerek aynen kabul edilmiş ve 54 üneü maddenin son fıkrası istisnaî 
muameleye ve formaliteye lüzum görülmediğinden çıkarılarak kabul edilmiştir. 

55 ve 56 ncı maddeler aynen ve 57 nci maddeden bazı fıkralar tayyedilerek kabul edilmiştir. 
Havalesi mucibince Maliye encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 
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16 -V - 1934 

Yüksek Resisliğe 

Başvekâletin 20 - V - 1928 tarih ve 6/2240 sayılı tezkerelerile Yüksek Meclise gönderilen ve 
Dahiliye ve Adliye encümenlerince müzakereden sonra encümenimize havale olunan kadastro kanu
nu lâyihası Tapu umum müdürü Cemâl Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Türkiye Cumhuriyeti ileri bir millet vasfını kanunlarında yaptığı geniş inkilâpla temin et
mek istemiştir. Kanunu medeni ve borçlar kanunu bu yüksek hamlenin birer ifadesidir. Ancak 
medeni kanunun gayri menkulletre düşen hükümleri Tapu sicili üzerine yani kadastroya mües
sestir. Binaenaleyh hukuktaki inkilâp hükümlerini tamamlamak ve yaşar bir hale getirmek için 
bütün vatandaşların gayri menkullerini hududu, planı, miktarı ile tayin eder, sarih tapu kayitleri 
bulunmak lâzımdır. 

Türkiyeçte kadastro 1328 senesinde bir muvakkat kanunla başlamıştır ancak bu teşebbüs hem 
noksan ve hem de pek zayif kalmıştır. 

Cumhuriyet devrinde 1341 tarihli kadastro kanunile bazı mıntakalarda kadastro yapılmasına 
baştlanmış ve halen devam etmekte bulunmuştur. Ancak bu kanunun tatbikinde tecrübelerden isti
fade edilerek daha geniş'hükümleri ihtiva etmek üzere hazırlanan kanun lâyihasını encümenimiz 
tasviple karşılamıştır. 

Encümenimiz lâyihada bazı esaslı tadiller yapmıştır. Ancak bunların maddeleri geldikçe izahı 
Birinci maddenin ikinci fıkrasındaki tahririn tapu tahriri olduğu tasrih edilmiştir. 

ikinci ve üçüncü madde Adliye encümeninin tadili veçhile kabul edilmiştir. Ancak (Hükmî ve 
ferdî) şahıslar tabiri yerine (hakikî veya hükmî şahıslar) tabiri konulmuştur. 

Dördüncü maddeye askerî kanunların müstahkem ve mahrem mevkilere ait hükümlerin mah-
fuziyeti ilâve edilmiştir, 

Beşinci madde aynen kabul edilmiştir. 
Altmeı madde, şehirlerde ihtiyar heyeti vazifelerinin belediyelere intikali düşünülerek madde 

buna göre tadil edilmiştir. 
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Yedinci meddeden (her sene) kaydı kaldırılarak kararlaşân bir mıntakada kadastronun devamı lü

zumu ifade olunmuştur. * 
Sekizinci maddede bir mmtakanm bir kaç kısma ayrılabileceği ve her kısma bir müdür tayin 

olunacağı tasrih olunmuştur. • 
9 — H e r kısımdaki komisyonların kimlerden teşekkül edeceğini gösteren bu maddeye yüksek 

mektep ve kadastro mektebi mezunlarının tercihine ait bir kayit konulmuş ve fen "memuru komis
yonlara bağlı fen heyetlerine dahil olduğundan maddeden çıkarılmıştır. 

10, 11 inci maddeler aynen kabul edilmiştir. Ancak kadastro hâkimlerinin de teftiş ve mura
kabeye tâbi olmalarını temin için maddeye sarihhükümler konulmuştur. 

12 ve 13 üncü maddeler kabul edilmiş, yalnız kadastro hâkiminin sicillinde hükmî ve idarî hiç 
bir eezanm bulunmaması kaydı konulmuştur. 

Tahdide a i t 14, 15, 16 nci maddeler aynen kabul edilmiş, bir mahallede en az yüz gayrimenkul 
bulunması ve fakat ıbunun icabında belediye meclislerince azaltılabilmesi tasrih olunmuştur. 

17, 18, 19, 20 nci maddeler belediyelerin ihti /ar heyeti vazifelerini üzerine aldıklarına göre 
tadil edilerek kabul olunmuş ve belediyeden mugaddak çap gösterenlerin yollara, meydanlara te
mas eden hudutları için belediyelerden ayrıca sorulmak icap etmeyeceği tasrih edilmiştir. 

Tasarruf tetkiklerine ait esaslı hükümleri ihtiva eden 21 inci maddenin (D) fıkrasında gayr4 

menkulün tapu sicillindeki sahibi namına kaydı ibaresine (veya varisleri) tâbiri ilâve olunarak 
kadastro ile birlikte intikal muamelesinin yapılacağı tasrih edilmiştir. G- fıkrasında da şagülerim 
değer baha ile almaktan istinkâf edecekleri arazinin Devlet namına kaydile şagil hakkında umu
mî hükümlerin tatbiki icap edeceği ilâve edilmiş ve hamdan açılan arazi kıymetinin islenmezden 
evvelki kıymeti olduğu tasrih olunmuştur. Bu maddenin (H) fıkrasında Devletin hususî mülkiyetin
de olmadığı halde imar edilen arazinin on sentden az olanlarının 200 dönümü geçen miktarı için 
değer baha aranılması hükmü vardır. 

Encümenimiz 1340 muvazene kanununun buna ait hükmünü maslahata daha muvafrk bularak 
arazi ise vergi kıymetinin yüzde yirmi beşinin, bağ, bahçe ise yüzde sekizimin değer ıbaha sayı
lacağını ilâve etmiştir. 

22 nci madde olarak Dahi'iye encümeninin 24 üncü maddesi (umuma mahsus yerleri) ve (mera
lara geçit yerlerini tazyik ederse) ilâve olunarak kabul edilmiştir. 

Miktar üzerine satılmış olup kadastro fazla çıkacak gayrimenkullere ait hükmü havi 23 üncü 
madde encümenimizce bazı tadillerle kabul edilmiştir. Yüzde on miktarındaki fazlalıkların her han-
^ bir ölçü hatasından ve arazinin arızalı olmasından doğabileceği mülâhaza edilmiş, bunun bedel
siz kaydı ilâve olunmuştur. 

Eşhasa ait gayrimenkullerin fazla ve noksan muameleleri alâkalıların müracaatına ve umumî 
hükümlere bırakılmıştır. 

Değer -bahalara ait 24 üncü maddeye gelince: Tescile devam edilmekle beraber komisyonların 
takdirleri için gayrimenkul sahiplerinin vergi temyiz komisyonuna müracaat edecekleri tasrih edil
miştir. 

25 inci madde -olarak Adliye encümeninin bu sayılı maddesi varsa mahallî gazetelerle ilân kay
dı konularak kabul edilmiştir. 

Kadastro neticesinin alakalılara cetveller asmakla tebliği encümenimizce kâfi görülmemiş isede 
kadastronun süratle yapılması zarureti de düşünülmüş ve askı müddeti içinde müracaat etmeyen
lerin müracaat haklarının mahfuz kalacağı ilâve edilmek suretile Adliye encümeninin 26 nci 
maddesi kabul olunmuştur. 

Adliye encümeninin 27 ve 28 inci maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
28 inci maddeye kadastro mahkemelerinde taraflardan her birinin dilekleri için vekil tayin 

edebilecekleri hükmü konulmuştur. 
30 uncu maddedeki sulh müddeti üç günden bir haftaya çıkarılmış ve 31,32,33,34 üncü mad

deler aynen kabul edilmiştir . 
Kadastro tarihine ait 35 inci madde kabul edilmiş ve bunun Tapu kadastro umum müdürlüğü 
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kadastrosunun yardımile tasarruflu bir şekilde yapılabilmesi için lâyihaya muvakkat bir madde 
ilâve edilmiştir. . "* 

Kadastro ve tahrir resmi üzerinde encümenimiz fazla bir itinaya lüzum görmüştür. 
Gerçi lâyihada kadastro resmi binde sekizden binde üçe indirilmiş isede encümenimiz bunun hal

ka ağır bir külfet mahiyetinde olmamasını ve gayri menkul kiymetlerinin bilhassa arazinin çok 
düştüğü bir sırada evvelce mevzu vergi kiymetleri üzerinden alınacak harçların kadastro masra
fını koruyacak bir hadde indirilerek ayrıca bir Devlet geliri mahiyetini almamasını esas bilmiştir. 

Bu hususta Umum müdürlükten alınan ve 1924 ten 1933 senesi sonuna kadarki işlere ait 
olan rakamlar şunlardır.: 

Heyetlerce tahakkuk ettirilen Meydana çıkarılan mahlûl ve metruk gayri 
harç ve resim menkullerin kiymeti Yekûn 

Lira K. Lira K. Lira K. 

1988 532 34 2 525 758 00 4 514 290 34 
Heyetlerin ücret ve masarifi temin edilen varidat 

Lira K. Lira K. 

2 495 698 58 2 018 591 76 

Bu rakamlar gösteriyorki mahlûl ve metruk olarak çıkarılan gayrimenkul kiymetleri kadas
tro masraflarını karşılar mahiyette isede encümenimiz bunun her mintafcada böyle olamayacağını, 
Binaenaleyh bu şekilde elde edilecek varidatıda hesap ederek kadastro harcının binde üçe indi
rilmesini tasvip etmiştir. Ancak vaziûlyedi namına tapulu gayrimenkullerde komisyon için bir 
külfet olmadığına göre Ibunlara ait harcın da bu rüsbette hifif olması düşünülmüş ve bu made-
letin temini için harç bunlarda yarıya indirilmiştir. 

Evvelce kadastro esnasında yapılan ferağ ve intikal muamelelerinde kadastro harcından baş
ka bu muamelelere ait harç ve resim alınmakta idi. Encümenimiz ayni mıntakada kadastroya 
tâbi olmayan bir mahalde yapılan bir muameleden ferağ harcı alınırken kadastro mıntakasındaki 
muameleden alınmasını madelete muvafık bulmamış, binaenaleyh senetsiz tasarruflar haricen 
yapılan alım satımdan ve veraset vergisine tâbi olmayan bağışlamadan doğmuş ise usulüne göre 
ferağ harer alınması Maliye vekili Fuat Beyefendi tarafından müzakere sırasında teklif edilmiş ve 

mufassal bir de tahrirî esbabı mucibe encümene tevdi eylemiş olduğundan bu talepleri muhik giN 
ren encümen yalnız ferağ harcına ait hüküm konulmuştur. 

Ancak intikaller bu ımahiyette olmadığından kadastro sırasındaki intikallerle kayit tashihi, ifraz, 
taksim" ve birleştirmelerden harç. alınmaması tasrih edilmiştir. 

Kadastro harçlarile ferağ harcı ve bu kanundaki değer pahalardan tahakkuk edecek Devlet alacak
larının beş senede ve beş taksitte alınması 37 nci madde olarak tedvin edilmiştir. 

Adliye encümeninin 37 nci madde 38, ve 38 inci maddesi de 39 uncu madde olarak kaibul edilmiş 
ve bu maddeye kadastro sırasında kıymeti malûm olmayan gayrimenkullerin kıymetlerinin bina ise 
bina vergisi, arazi ise arazi vergisi kanunlarındaki kıymet usullerine göre tayin edileceği ilâve edil
miştir. 

Müteferrik maddeler başlığı altında toplanan Adliye encümeninin 39 dan 46 neıya kadar olan 
maddeleri aynen kaibul edilmiştir. 

Ancak 43 üncü maddeye merkezlerinden nakil vasıtası ile gidilecek yerler için komisyonlara bir 
ücret verilmesi esası ilâve edilmiştir. 

Kanuna eneümenimizce iki madde ilâve edilmiştir. 
Tapu kadastro harcının binde sekiz olarak alındığı ve ayrıca ferağ ve intikal harcı tahakkuk etti

rildiği senelere ait borçların bu gün için hakikaten ağır bir mahiyet aldığı aşikârdır. Bu hakikati 
harcın binde üçe ve bir buçuğa indirilmesi ve intikal harcının kaldırılması ifade eder. Binaenaleyh 
bir çok vergilerin mühim tenziller yapılarak tahsiline ve tasfiyesine gidildiği ve Hükümetçe bu yolda 
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cezri adımlar atüdığı bir sırada harçlardan doğan «borçların da tasfiyesi faideli görülmüştür. An-
aneak bunun tasfiyeden ziyade taksitlerin yeni esaslara göre tashihi şeklinde olması eneümenimizee da
ha muvafık görülerek birinci muvakkat madde ilâve olunmuştur. Bazı yerlerde tapu teşkilâtına ait 
memurlarla tapusuz arazinin tesciline ait kanunî hükümlerden istifade edilerek basit kadastro tak
riri yapılmak istenilmiş, buna ait lâyiha da encümenimize havale edilmiştir. 

Ancak bu şekilde mülkiyetin tamamile tesıbit edilip edilemeyeceği ve binaenaleyh halkın tapu si
cillerine olan itimadına fena tesirler yapıp yapmayacağı münakaşa olunarak lâyihanın Hükümetçe geri 
alınacağı haber alınmıştır. 

Encümenimiz tapu dairelerinde bu şekilde çalışabilecek memurlar bulunduktan sonra bunların bu 
kanundaki kadastro ve tahrir komisyonlarındaki tahsisatları ile çalıştırılmalarını tecviz etmiş ve buna 
ait ikinci bir muvakkat madde tedvin eylemiştir. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 

Mal. E. Eeisi 
Gümüşane 
II. Fehmi 

Aza 
Kastamonu 

Refik * 

M. M. 
İsparta 

Kemal Turan 

Aza 
Urfa 

Behçet 

Kâ. 
Aydın 
Adnan 

Aza 
Balıkesir 

Pertev 

Aza 
İstanbul 
Hamdi M. 

Aza 
İçel 
Emin 
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Diyarbekir 

Zülfü 

İktisat encümeni mazbatası 

T.B.M.M. 
İktisat encümeni 

Karar No. 28 
Esas No. 1/54 

27-VI-1934 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 20 mayıs 928 tarih ve 6/2246 numaralı tezkeresilc Yüksek Meclise gönderilip 
encümenimize havale buyurulan kadastro ve tapu tahriri kanunu lâyihası kadastro umum müdü
rü Cemal Beyin huzurile tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyiha .biri kadastro diğeri tapu tahriri olmak üzere başlıca iki maksadı ihtiva etmektedir. 
Lâyihanın umumî müzakeresi sırasında encümence mesahasız tahrir yapılıp yapılmaması üze

rinde uzun münakaşa cereyan etmiş bir kısım azatarafından plânsız tapu tahririnin bir faide temin 
etmiyeeeği kadastrodan maksat diğer medenî memleketlerde olduğu gibi gayrimenkulun lıendesî 
vaziyetinin tam ve kâmil olarak tesbiti lâzımgeldiği ve ancak bu suretledir ki gayrimenkul sa
hiplerinin haklarından emin olabilecekleri aksi takdirde tayin ve tesbit imkânları zaif olan bu 
günkü hudut vaziyetlerinin devam edeceği binnetice bu uğurda yapılacak masrafların ve emeklerin 
heder olacağı iddia edilmiştir. 

Buna karşı Kadastro umum müdürü Cemal B. memleketimizin bu günkü vaziyetine nazaran 
gayrimenkul tasarrufatında halli icap eden müşkülün yalnız gayrimenkulun hendesî vaziyetini 
tesbit noktası olmayıp başka muntazam bir tapu sicilli tesisi geldiğini ve hu suretle elyevm Tür-
kiyede mevcut gayrimenkullerin hakikî sahiplerinin tayin ve kaydini kanunu medeninin Devlete 
teşmil ettiği en mühim bir vazife olduğu ve esasen kendilerinin de mümkün olduğu kadar ka
dastro yapmayı tercih edeceklerini ancak Maliye vekâletince bu hususta üzerinde çalışılacak 
arazi kıymetinin nirengi ve poligon masarifini k^ruyamıyacak derecede düşkün olduğu sahalarda 
tapu tahririne müsaade etmesi cihetinin lâyihada vekâlete verilmiş bir salâhiyet olarak kalmasında 
faide bulunduğunu ve hudut, taksim ihtilâfları gibi her iki takdirde de gayrimenkul alâkalıları arasında 
zuhur etmiş hukukî ihtilâfların lâyihada derpiş edilen ayni hükümler dairesinde halledileceği 
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binnetice mahdut bazı menatıka dahi münhasır kalsa plânsız tapu tarihinin dahi büyük faideler 
temin edeceğini ifade etmiştir. Bu izahat üzerine encümenimiz kadastro esasında ittifak etmekle 
beraber plânsız tapu tahriri salâhiyetinin de kalmasına karar vermiş ve lâyihayı sebepleri aşağıda 
yazılı tadilât dairesinde müzakere ve kabul etmiştir. 

Birinci madde —'• Dahiliye encümeninin birinci maddesi aynen kabul edilmiştir. 
İkinci madde —- Maliye encümeninin birinci ve 35 inci maddeleri hükümleri birleştirilerek ye

niden yazılmıştır. Her iki maddede Maliye vekâletine verilecek plânsız tapu tahriri salâhiyetine 
ait ahkâmı ihtiva etmekte olup encümenimiz bu salâhiyetin belediye hudutları haricine hasrını ve 
belediye hudutları dahilinde bilaistisna kadastro yapılmanın muvafık olacağı esasını kabul etmiş 
ve maddeyi buna göre tanzim etmiştir. 

Onuncu madde kadastro komisyonlarının sureti teşekkülüne ait olup Maliye encümeninin tesbit 
ettiği şekil encümence de kabul edilmiş olup ancak riyasete komisyonu teşkil eden aza arasından 
hâkimin tayini daha muvafık görülerek fıkra bu esasa göre tadil edilmiştir. 

Lâyihanın on birinci maddesinin (V) fıkrasında evkafa ait hususatta bir Evkaf memurunun 
bulunması lüzumu derpiş edildiği halde Dahiliye ve Maliye encümenlerince komisyon meyanmdan 
Evkaf memuru çıkarılmıştır. Bunu haber alan Evkaf umum müdürlüğü lâyihadaki bu hükmün 
ipkası Evkaf menfaati iktizasından olduğundan bahsile Başvekâlete müracaat etmiş ve keyfiyet 
Başvekâletten 19 haziran 1934 tarih ve 6/1966 numaralı bir tezkere ile Yüksek Meclise erzedil-
miştir. 

Encümenimize havale edilen mezkûr tezkere nazarı dikkate alınarak maddeye Evkafa taallûk 
eden işlerde alâkadar şıfatile bir Evkaf memurunun komisyona dahil olması lüzumu kabul ve mad
denin (D) fıkrası buna göre tadil edilmiştir. 

22 nci maddenin A, B, C, D, P fıkraları Maliye encümeninin tadili dairesinde kabul edilmiş 
ise de bunları tadil eden G, II fıkraları hükümleri ile iskân kanunu arasında encümenimiz müna
sebet görmüş ve bu fıkraların müzakeresi sırasında nüfus umum müdürü Galip Bey mütaleasmı al
mayı faideli bulmuştur. Bu iki fıkranın hükmü iskân kanununun esas ve ruhuna göre encümeni
mizee tadil ve bazı tavzihatla yeniden tanzim edilmiştir. 

İkinci maddenin eslbabı mucibesinde izah edildiği veçhile lâyihanın 43 ve Maliye encümeninin 
35 inci maddeleri hükümleri encümenimizee tanzim edilen ikinci madde hükmile birleştirilerek bu 
maddeler çıkarılmıştır. 

Lâyihanın 58 ve Maliye encümeninin 45 inci maddeleri Hükümet tarafından kanunun tatbiki 
için nizamname yapmak salâhiyetini ihtiva etmekte olup halbuki teşkilâtı'esasiye kanununun 52 nci 
maddesi muayyen eşkâl ve hudut dahilinde Hükümete her zaman nizamname yapmak salâhiyetini 
vermekte olduğundan mezkûr madde encümenimizee tayyedilmiştir. 

Lâyiha kadastro ve tahrir vesilesile gayrimenkul mallara ait bir çok ihtilâfları da halle hizmet ede
cek hükümleri ihtiva etmekte olup ancak kadastro ve tahrir haricindeki hallerde mezkûr hüküm
lere tevfikan bu ihtilâfların halline teşebbüs edilmesi gibi bir iltibasa mahal bırakmamak için ka
nuna yeni bir hüküm konmasında faide mülâhaza edilmiş ve 45 inci madde bu maksatla tanzim edil
miştir. 

Lâyihanın diğer maddeleri Maliye encümeninin tanzim ettiği şekilde aynen kabul edilmiş olup 
havalesi mucibince Bütçe encümenine tevdi edilmek üzere Yüksek Reisliğe takdim olunur. 

Ik E. Reisi Na. M. M. Kâtip Aza Aza Aza 
Şebin Karahisar İstanbul İzmir Bursa 

İsmail H. Vasıf M. Sadettin Dr. R. Ferit 

Aza Aza Aza 
İstanbul Bolu İstanbul jjt 

Alâettin Cemil Şükrü M. Yaşar 
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Bütçe encümeni mıızbatasi 

T. BM. M. 
Bütçe encümeni 4- XII -1934 

M. No. 20 
Esas No. 1/54 

Yüksek Reisliğe 

Başvekâletin 20 - V -1928 tarih ve 6/2240 sayılı yazısîle Yüksek Meclise gönderilen Dahiliye, Ad
liye, Mâliye ve îktısad encümenlerinde müzakeresinden sonra encümenimize tevdi olunan kadastro ve 
tahrir kanun lâyihası Tapu umum müdürü Cemal bulunduğu halde okundu ve konuşuldu. 

Türk kanunu medenisinin gayrimenkullere ilişen hükümleri tapu sicilli esası üzerine kurulduğu hal
de memleketimizde kanunu medeninin istihdaf ettiği şekilde bir tapu sicillinin meveud olmaması her 
miÜetden ziyade toprağa bağlı olan ulusumuzun bu yüzden bir çok engellere maruz kalmalarına N ve 
meveud vesikaların mülkiyet işini kestirib atacak mahiyette bulunmamasından dolayı da bir çok 
zararlara duçar olmalarına sebebiyet vermektedir. Gayrimenkullere müteallik ayni hakların tapu si
cilline (kaydedilmekle «hukukî bir .mevcudiyet kazanacağına göre vatandaşların kanunu medeninin bu 
hükümlerinden tam bir surette istifadelerini temin için ilmî ve fennî ve hukukî esaslara dayanan 
bir tapu sicilli kurulmasına zaruret vardır, Bu ihtiyacı karşılamak maksadile Fransa ve bilhassa îsviçre 
kadastro esasları göz öcünde bulundurularak gayrimenkul emvalin tahdid ve tahriri hakkındaki mu
vakkat kanunun tatbikatında görülen müşkülâtı kaldırmak ve tecrübelerden alınan neticelerden istif ade 
edilmek suretile hazırlanan ve encümenlerde yapılan değişikliklerle memleketimizin icabatına mümkün 
olduğu kadar uydurulmuş olan bu kanun lâyihasını encümenimiz esas itibarile tasviple karşılamıştır. 

Maddelerin okunmasına başlanarak îktısad encümeninin 1, 2,,3 neü maddeleri, ikinci madde
de bazı kelime tashihleri yapılmış olduğu gibi 4 neü maddede Tapu ve kadastro umum. müdür
lüğünün bütün resmî daireler ve belediyeler ve hususî idareler ye müesseseler ve şahıslar taraf ın-

daû yaptırılmış ve yaptırılacak plân ve haritalardan lüzum gördüklerinin vesikalarile birlikte örne
ğini parasız olarak alacağına ve örnekleri bulunmadığı takdirde parası kendisine ait olmak üzere 
bir örneğini çıkarabileceğine dair olan hükümde (Parasız olarak:) kaydinin bulunması fazla oldu
ğu gibi (Suretleri bulunmadığı takdirde parası Kendisine ait olmak üzere) tabirinin de yerinde 
olmadığı görüldüğünden bu kayitler kaldırılarak yerlerine (Lüzum gördüklerinin ve bunlara ait 
vesikaların birer örneğini çıkarabilir) ibaresinin konulması muvafrk görülmüştür. 

îktısat encümeninin 9 ncu maddesine nazaran Adliye .encümeninin 9 ncu maddesi ihtiyaca ve 
işin. icaplarına daha uygun bulunmak: itibarile bu maddSenin ele alınması muvafık görülmüş ye an
cak ihtilâfların hâkim sıfatile resen halletmek salâhiyetini haiz bulunan kadastro mahkemesi hâ
kiminin bu madde mucibince kurulacak kadastro ve tahrir komisyonumda aza sıfatile bulunması 
reyini daha evvel ihsas etmek gibi esaslı mahzuru dai bulunduğundan bu maddedeki (B) fıkrası 
kaldırılmıştır. 

Kadastro komisyonlarına gelecek ihtilâfların pek azı fennî işlere müteallik bulunacağına ve 
lüziMB. gördükçe o mıntakada bulunan fen memurlarından birisinin komisyona iltihak ettirilmesi 
surâtile işin netieelendirilmesi mümkün bulunduğuna göre kadastro komisyonunda müstakillen 
bir fen memuru bulundurulması bütçeye fazla külfet tahmili itibarile fazla görülerek maddenin 
(D)fıikrası da bu esas dairesinde değiştirilmiştir.. 

Kadastro mektebinden mezun olmakla beraber bu kanunun nesrinden evvel uzun müddet ka
dastro işlerinde çalışmış, muvaffakiyet ve ehliyeti .görülmüş olan iyi ve tecrübeli unsurlardan da is
tifade edilmesini temin için (kanunun neşri tarihinden evvel ve en aşağı beş sene kadastro hizme
tinde bulunanların) (C) fıkrasındaki, kayitten istisnasına dair muvakkat bir madde konması fay
dalı görülmüştür. 

Kadastro memurlarının da maaşatm tevhit ve teadül/ü hakkındaki kanun hükümlerine tâbi olma 
larına dair olan ve encümenimizde bulunan lâyihada kadastro memurlarının evsaf ve tayin usul
lerine dair kayitler mevcut olmasına binaen İktisat encümeninin 13 üncü maddesinin sonundaki 

(S. Sayısı : 30) 



(diğerleri tapo ve kadastro umum müdürlüğünce tayin olunur) fıkrası kaldırılmıştır. 
14 üncü maddenin nihayetine eklenmesi lâzım geldiği halde basma hatası olarak yazılmadığı 

anlaşılan (Belediye ve köy kanunları mucibince sınırları önce tayin edilmiş ise öylece kabul 
olunur) fıkrası ilâve edilmiştir. 

İktisat encümeninin 22 inci maddesinde Devlet hususî mülkiyetinde olup ammenin istimaline tah
sis kılınan topraklardan yer işgal edenlerin tasarruf müddetleri on seneye varmayanların borçlan
dırmak ve on seneyi geçmiş ise borçlandırılmayarak namlarına kaydedilmesine dair olan (01) fıkrası, 
kabul edildiği takdirde bu fıkranın ihtiva ettiği hüfcmdin ormanlar ve çiftliklerle arsalar hakkında da 
tatbikini ieafc edeceğinden maksada tamamen aykırı düşen bir vaziyetin huıdusuna mahal kalmamak 
üzere (G) fıkrası kaldırılmış ve ayni sebeple şehir ve kasaba veya köy ahalisine mahsus meralarla 
umuma mahsus harman yerlerinden fuzulen açılan yerler hakkında (G-) fıkrası mucibince lfiuamele 
yapılacağına dair olan İktisat encümeninin 23 ııeü ımad'desi de çıkarılmıştır. 

Bu kânunun nasıl tatbik edileceği bir nizamname ile gösterilecektir tarzındaki Adliye encümeninin 
44 neü maddesi daha keskin ifadeyi taşıdığından İktısad encümeninin 45 nci maddesine terciha değer 
görülmüş ve 45 nci madde yerine Adliye encümeninin 44 neü maddesi alınmıştır 

İktısad encümeninin 46 nci maddesinde bahsolunan hükmün nizamname ile konulması muvafrk ola
cağından ayrı bir madde halinde yazılmasına lüzum görülmemiş ve madde çıkarılmıştır. 

Muvakkat ikinci maddede sözü geçen tapu ve kadastro umum müdürlüğü merkez memurları ile 
tapu müdür ve başkâtib ve memurlardan sicilli mazbut olanların lüzumu halinde tapu ve tahrir komis
yon ve postalarında istihdamları için müdürü umumiye mezuniyet verildiği takdirde bu memurlâTm 
aşıl vazifeleri müteessir olacağı gibi diğer devairin de ayni suretle mezuniyet almalarına yol açacağı 
ve bunlara maaşlarından maada ayrıca harcırah ve yol masrafı verilmesi de bir çok masrafı istilzam 
edeceği cihetle buna mahal kalmamak üzere bu madde kaldırılmış ve yukarıda bahsolunduğu üzere 
kadastro hizmetinde en aşağı beş sene bulunmuş olanların 9 ncu maddenin (O) fıkrasındaki kayitten 
istisna edilmelerine dair olan hüküm muvakkat ikinci madde olarak yazılmıştır. 

Bu günkü kadastro heyetleri teşkilâtının bu kanuna uygun olarak yeniden yapılması icab edeceğine 
göre kanunun neşri tarihinden bir ay sonra muteber olması lüzumlu görülmüş ve madde o suretle değiş
tirilmiştir. 

İktısad encümeninin diğer maddeleri aynen ve cüzî ibare değişiklMerile onaylanmış ve bu esas da
hilinde yeniden hazırlanan kanun lâyihası müstaeelen ye tercihan müzakere edilmek dileğile Umumî 
heyetin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe sunulmuştur. 

Reis ReisV. M. M. Kâ, 
Burdur İsparta Bayazıt Balıkesir Bursa Çorum 

M.Ş.Özkan M. ÜnscU thsan Enver Dr. O. Kagraman Mustafa 

Elâziz Gisresun Kayseri Mardin Manisa* Srvas 
H. Taksin Kâzım Akay A. Hilmi R. Erten M.Turgut Rasim 

Srvas Yozgat 
Remzi Çiner 8. t çöz 
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HÜKÜMETİN TEKLİF t 

Kadastro ve taJırir kamıtiM • 

MADDE 1 — Kadastro, gay
rimenkul emvalin hukukî ve 
ehndesî va^et ler ini- tesbit ve 
vergi kıymetlerini irae eder. 

MADDE â — Kadastro ya
pılacak m enatikt a Harita mü
düriyeti umumiyesi nirengi ve 
poligon- tesisatı yapmamış ise 
harita müdüriyeti umumiyesi! e 
bilmuhabere işbu ameliyat Ta
pu ve kadastro müdüriyeti 
umumiyosinee yapılır. 

MADDE 3 — İcra Vekilleri 
Heyetince tensib edilecek ma
hallerde kadastro ameliyatı ien-
niyesi eşhası hükmiye veya fer-
diyeyc müstakillen veya Hükü
metle müştereken ifa edilmek 
üzere ihale edilebilir. 

MADDE 4 — Tapu ve ka
dastro müdüriyeti umumiyesi 
bilumum devairi resmiye ile 
şehremanetleri ve belediyeler 
ve idarei hususiyeler ve müesse-
sat ve eşhas tarafından yaptırıl
mış ve yaptırılacak plân ve ha
ritalardan lüzum gördüğü
nün vesaiki lâzimesile bi
rer suretini meccanen al
mak ve suretleri bulunma
dığı takdirde masarifi nıüdü-

DAHÎLÎYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

MADDE 1 — Kadastro gay
rimenkul malların hukukî ve 
heudesî vaziyetlerini taslbit eder 
ve gösterir. 

MADDE 2 -—Kadastro ya
pılacak mıntakalarda JHarita 
umum müdürlüğü nirengi ve 
poligon tesisatı yapmamış ise 
Harita umum müdürlüğü ile 
bilmuhabere işbu ameliyat Ta
pu ve kadastro umum müdür
lüğünce yapılır. 

MADDE 3 — İcra Vekilleri 
Heyetince tensilb edilecesk yer
lerde jkadastro fennî ameliyatı 
müstaMllen veya Hükümetle 
müşterelken ifa edilmek üzere 
hükmî ve ferdî eşhasa ihale 
edilebilir. ; - . " - • . 

MADDE 4 — Tapu ve ka
dastro umum müdürlüğü res
mî ve hususî idare, müessese ve 
şahıslar tarafından yaptırılan 
plân ve haritalarla vesikalardan 
birer suretini meoeanen alabi
lir. Suretleri bulunmadığı tak
dirde masrafları kendisine aid 
olmak üzere istinsah edebilir. 
Ancak askerlikçe mahrem sa
yılan harita ve plânlar bu hü
kümden müstesnadır. 

( S . Sayısı : 30) 

ADLÎYE ENCÜMENİNİN 
TADİLİ 

Kadastro ve tahrir Jcanunu 
lâyihası 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Gayrimenkul 
malların 'kadastrosu yapılır. An
cak Maliye vekâleti icap eden 
yerlerde tahrir yapabilir. 

MADDE 2 — Kadastro yapı
lacak mıntakalarda Harita umum 
müdürlüğünce nirengi ve poli
gon tesisatı yapılmamış ise bu 
tesisat tapu ve kadastro umum 
müdürlüğü tarafından yapılır. 

MADDE 3 — İcra Vekilleri 
Heyetince tensip edilecek yerler
de kadastro fennî ameliyatı müs
takillen veya Hükümetle müşte
reken ifa edilmek üzere hükmî 
ve ferdî eşhasa ihale edilebilir. 

MADDE 4 — Tapu ve kadas
tro umum müdürlüğü bütün res
mî daireler ve belediyeler ve hu
susî idareler ve müesseseler ve 
şahıslar tarafından yaptırılmış 
veya yantırılacak plân ve hari
talardan lüzum, gör düğünü vesi-
kalarile birer suretini parasız 
alır. Suretleri bulunmadığı tak
dirde masrafı kendisine ait ol
mak üzere birer örneğini çıkar
tabilir. 



MALİYE ENCÜMENİNİN TA
DİLİ 

Kadastro ve tapu tahrir kanu
nu lâyihası 

Umumî hükümler 

MADDE 1 — Gayrimenkul 
malların kadastrosu yapılır. 
Ancak Maliye vekâleti icap e-
den yerlerde tapu tahriri yapa
bilir. 

MADDE 2 — Kadastro yapı
lacak mmtakalarda harita u-
mum müdürlüğünce nirengi ve 
poligon tesisatı yapılmamış ise 
ibu tesisat tapu ve kadastro u-
mum (müdürlüğü tarafından ya
pılır. 

MADDE 3 — İcra Vekilleri 
Heyetince münasip görülecek 
yerlerde kadastro fennî ameli
yatı müstakillen veya Hükümet
le müştereken yapılmak üzere 
hakikî veya hükmî şahıslara 
ihale edilebilir. 

MADDE 4 — Tapu ve kadas
tro umum müdürlüğü bütün 
resmî daireler ve belediyeler 
ve hususî idareler ve müessese
ler ve şahıslar tarafından yap
tırılmış veya yaptırılacak plân 
ve haritalardan lüzum gördüğü
nü vesikalarile birer suretini pa
rasız alır. Suretleri bulunmadığı 
takdirde masrafı kendisine ait 
olmak üzere birer örneğini çı
karabilir. Askerî kanunların 
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İKTISAT ENCÜMENININ 

TADÎLÎ 

Kadastro ve tapu tahriri ka
nunu lâyihası 

MADDE 1 — Kadastro gay
rimenkul mallarının hukukî ve 
hendesi vaziyetlerini tespit eder 
ve gösterir. 

MADDE 2 — Gayrimenkul 
malların kadastrosu yapılır. 
Ancak Maliye vekâleti belediye 
hudutları haricinde olmak üze
re lüzum gördüğü yerlerde bu 
kanunun hükümlerine tevfikan 
kadastro ve tahrir komisyonları 
ve postaları marifetile tapu 
tahriri yapabilir. Tahrirde 
plân yapılamaz. 

MADDE 3 — Kadastro ya
pılacak mmtakalarda Harita 
umum müdürlüğünce kadastro 
nirengi ve poligonu yapılmamış 
ise bu tesisat tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü tarafından 
yapılır. 

MADDE 4 — Maliye encü
meninin üçüncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 5 — Maliye encü
meninin dördüncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE ENCÜMENİNİN 
DEĞİŞTİRMESİ 

Kadastro ve taptı trıhriri kamunu 
lâyihası 

MAjDDE 1 — Kadastro, gay
rimenkul malların hukukî ve 
hendesî vaziyetlerini tesbit eder 
ve gösterir. 

MADDE 2 — Gayrimenkul 
malların kadastrosu yapılır. An
cak Maliye vekâleti belediye sı
nırları dışında olmak üzere lü
zum gördüğü yerlerde bu kanu
nun hükümlerine uygun ola
rak kadastro ve tahrir komis
yonları ve postaları marifetile 
Tapu tahriri yapabilir. Tahrir
de plân yapılmaz. 

MADDE 3 — Kadastro yapı
lacak mmtakalarda Harita 
ıımtıtm müdürlüğünce kadastro 
nirengi ve poligonu yapılmamış 
ise bu tesisat Tapu ve kadastro 
umum müdürlüğü tarafından 
yapılır. 

MADDE 4 — İcra Vekilleri 
Heyetince münasib görülecek 
yerlerde kadastronun fennî ame
liyatı müstakillen veya Hükü
metle müştereken yapılmak 
üzere hakikî veya hükmî şahıs
lara ihale edilebilir. 

MADDE 5 — Tapu ve kadas
tro umum müdürlüğü bütün 
resmî daire ve belediyeler ve hu
susî idareler ve müesseseler ve 
şahıslar tarafından yaptırılmış 
veya yaptırılacak olan ve Hari
talardan lüzum gördüklerinin 
ve bunlara aid vesikaların bi
rer örneğini çıkarabilir. Aske
rî kanunların -müstahkem ve 
mahrem mevkilere aid hükümle
ri mahfuzdur. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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riyeti umumiyeye ait olmak 
üzere istinsah etmek hakikini 
haizdir. 

MADDE 5 — Şehremaııetleri 
ile devain ibelediye ve idarei hu-
susiyeler şehir ve kasaba ve 
karyeler haritalarının tersimi 
için ihzar edecekleri mukavele 
ve şartnameleri evvelemirde tet
kik için Tapu ve kadastro mü
düriyeti umunıiyesiıııe gönder
meğe ve müdüriyeti umumiye 
tetlkikatını bir ay zarfında ik
mal ve itirazını dermeyan et
meğe meehurdur. 

Bu müddet zarfında tetıki'katı 
ikmal olunmayan mukavele ve 
şartnameler devairi aidesince 
kaıbul ve teati olunabilir. 

MADDE 6 — Kadastro masa
rifinin yüzde ellisi belediyeler
ce temin olunan şehir ve kasa
balar eshaıbı tercihi haizdirler. 
Kadastrosu icra edilmekte olan 
kaza dahilinde henüz sırası gel
meyen çiftliklerin kadastro ma
sarifi kamilen ajshabınca deruh-
de ve temin edildiği takdirde 
müdüriyeti umumiyenin tensibi 
ile kadastrosu icra okunabilir. 
tşlbu masarif, memurin ve müs
tahdeminin mukannen üeuratı 
ile yol masraflarını ihtiva eder. 
Gerek belediyelerce, ıgerek as-
halbınca bu suretle verilecek me-
•baliğ Hazineye irad kaydolunur. 

MADDE 7 — îşbu kanun 
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MADDE 5 — Kadastro mas
raflarının yüzde ellisi belediye
lerce temin olunan şehir ve ka-
salbalarm kadastrolan takdimeıı 
yapılabilir. Bu kadastro mın-
takasına dahil olupta henüz sı
rası gelmeyen çiftliklerin ka
dastro masrafları kamilen sa
hiplerince temin edildiği tak
dirde Umum müdürlüğün ten
sibi ile kadastrosu icra oluna
bilir. Bu masraflar memur ve 
(müstahdemlerin kadroda gös
terilen ücretlerile harcırahların
dan ibarettir. Gerek şehir ve 
kasaba belediyelerinden ve 
gerek çiftlik sahiplerinden alı
nacak paralar Hazineye irad 
kaydolunur. 

MADDE 6 — Bu kanun mu
cibince teşekkül eden komisyon 
ve postalar ellerinde mahallî 
en büyük mülkiye memurunun 
vesikası bulunmak şartile keşif, 
mesaha ve kadastroya aid sair 
tetkikat icrası için meskenlerle 
bilûmum gayrimenkul mallara 
girebilirler. Mümanaat vukuun
da komisyon veya posta reisi
nin talebi üzerine mahallî zabı
tasından bir zat ile muhtar ve
ya ihtiyar meclisi azasından 
biri bulunduğu halde bu yerle
re girmeğe salâhiyettardırlar. 
Gayrimenikul malların ne suret
le kullanıldığını bildirmeğe ve 
istenilen her türlü malûmatı 
vermeğe alâkadarlar mecibur-
dur. 

MADDE 7 — Yeniden nere-

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 5 — Kadastro mas
raflarının yüzde ellisi belediye-

I leree temin olunan şehir ve kasa-
! baların haritaları önce yapıla

bilir ve kadastrosu icra edilmek
te olan kaza dahilinde henüz 
sırası gelmeyen çiftliklerin bü
tün masrafları sahiplerince de
ruhte ve temin edildiği takdir
de umum müdürlüğün tensibi!e 
kadastro yapılabilir. 

Bu masraflar memur ve müs
tahdemlerin ücretlerile yol harç-
1 arını ihtiva edt-r. Gerek bele
diyelerce gerek sahiplerince bu 
suretle verilecek paralar Hazi-

eye irat kaydolunur. 

MADDE 6 - • Bu kanun mu
cibince teşekkül eden komisyon 
ve postalar ellerinde o yerin en 
büyük mülkiye memurunun ve
sikası bulunmak şartile keşif, 
mesaha ve mutlak surette tet
kikat icrası için meskenlerle bü
tün gayrimenkul mallara gündüz 
girebilirler. Mümanaat vukuun
da komisyon veya posta reisinin 
talebile o yerin zabıta memuru 
ve muhtar veya ihtiyar heyetle
rinden bir aza ile birlikte mes
kenlere girmeğe salahiyetlidir
ler. 

Gayrimenkul malları ne su
retle kullanıldığını bildirmeğe 
ve istenilen her türlü malûmatı 
vermeğe alâkadarlar mecburdur. 

Birinci fasıl 

Teşkilât 

MADDE 7 — Tapu ve kadas-



Mal. E. 

müstahkem ve mahrem mevki
lere ait hükümleri mahfuzdur. 

MADDE 5 — Kadastro mas
raflarının yüzde ellisi belediye
lerce temin olunan şehir ve ka
sabaların haritaları önce yapı
labilir. Ve kadastrosu yapılmak
ta olan kaza içinde henüz sırası 
gelmiyen çiftliklerin bütün 
masrafları sahiplerince deruh-
de ve temin edildiği takdirde 
umum müdürlüğün tensibi ile 
kadastrosu yapılabilir. 

Bu masraflar memur ve müs
tahdemlerin ücretlerile yol-
ıharçlannı ihtiva eder. Gerek 
belediyelerce gerek sahiplerin
ce bu suretle verilecek paralar 
Hazineye irat kaydolunur. 

MADDE 6 — Bu kanun muci
bince teşekkül eden komisyon ve 
postalar ellerinde o yerin en bü
yük mülkiye memurunun vesi
kası bulunmak şartile keşif, me
saha ve mutlak surette tetkikat 
icrası için meskenlerle bütün 
gayrimenkullere gündüz girebi
lirler. Mümanaat vukuunda ko
misyon veya posta reisinin tale-
bile o yerin zabıta memuru ve 
belediyeden bir zat veya ihtiyar 
meclislerinden bir aza ile bir
likte meskenlere girmeğe salahi
yetlidirler. 

Gayrimenkul malların ne su
retle kullanıldığını bildirmeğe 
ve istenilen her dürlü malû
matı vermeğe alakalılar mec
burdur. 

Birinci fasıl teşkilât 

MADDE 7 — Tapu ve kadas-
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MADDE 6 — Maliye encü
meninin beşinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Maliye encü
meninin altıncı maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 8 — Maliye encü-

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 6 — Kadastro mas
raflarının yüzde ellisi »belediye
lerce temin olunan şehir.ve ka
sabaların haritaları önce yapı
labilir ve kadastrosu yapıl
makta olan kaza içinde henüz 
sırası gelmeyen çiftliklerin bü
tün masrafları sahiplerince der-
uhde ve temin edildiği takdirde 
umum müdürlüğün tensibi ile 
kadastrosu yapılabilir. 

Bu masraflar memur ve müs
tahdemlerin ücretlerile yol harç
larını ihtiva eder. Gerek bele
diyelerce gerek sahiplerince bu 
suretle verilecek paralar Hazi
neye irad kaydolunur. 

MAjDDE 7 — Bu kanun mu
cibince teşekkül eden komisyon-
ve postalar ellerinde o yerin 
en büyük mülkiye memurunun 
vesikası bulunmak şartile keşif, 
mesaha ve mutlak surette tetki
kat icrası için meskenlerle bü
tün gayrimenkullere gündüz 
girebilirler. Mümanaat vuku
unda komisyon veya posta reisi
nin talebile o yerin zabıta me
muru ve belediyeden bir zat ve
ya ihtiyar meclislerinden bir 
aza ile birlikte meskenlere gir
meğe salahiyetlidirler. 

Gayrimenkul malların ne su
retle kullanıldığım bildirmeğe 
ve istenilen her türlü malûmatı 
vermeğe alâkalılar mecburdur. 

MADDE 8 — Tapu ve kadas-



Hü. 

mucibince müteşekikil komisyon 
v>e postalar keşif ve mesaha ve 
alelıtlak; tıetkilkat icrası için lü
zumu halinde meskenler de da
hil olduğu halde (bilûmum gay
rimenkul emvale girebilirler. 
Mümanaat vukuunda usulü 
mevzuasına tevfikan girmeğe 
salâhiyettardırlar. Gayrimenkul 
emvalin sureti istimalile bedeli 
icarlarının miktarlarını bildir
meğe ve istenilen her türlü ma
lûmatı ita etmeğe alâkadarlar 
mecburdur. 

MADDE 8 — Mahallî Hükü
met rüesa vıe memurini kadas
tro işleri için azamî teshilât ve 
muavenet etmekle mükelleftir. 

Birinci fasıl 

Teşkilât hakkındadır 

MADDE 9 — Kadastro mü
düriyeti umuımiyesinin teklifi ü-
zerine ıher sene yeniden nereler
de kadastro yapılması lâzım-
geldiğini Maliye vekâleti tayin 
edecektir. 

Keza müdüriyeti umumiyenin 
teklifi üzerine Maliye vekâletin
ce bütçeye mevzu tahsisat mik
tarı tecavüz edilmemek üzere 
icaJb eden mahallelide hu (kanuna 
göre teşkilât icrası veyahud 
kadroya ilâveler yapılması ca
izdir. 
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lerde kadastro yapılması lâ-
zımgeldiğini Kadastro umum 
müdürlüğünün teklifi üzerine 
Maliye vekâleti tayin eder. 

Umum müdürlük (bütçesine 
konulan tahsisat miktarı teca
vüz 'edilmemek üzere icalb eden 
mahallerde bu kanuna göre teş
kilât icrası veyahud kadroya 
ilâveler yapılması caizdir. 

Fasıl: 1 

Teşkilât 

MADDE 8 — Kadastro icra
sına başlanılan mıntakada ka
dastroya müteallik işler Umum 
müdürlükçe tayin edilerek bir 
müdür tarafından idare olunur. 

MADDE 9 — Kadastro mm-
takalarında müdürün riyaseti 
altında aşağıdaki zatlerden 
mürekkeb bir komisyon teşkil 
olunur: 
A - Reis: Kadastro müdürü, 
B - Aza: Kadastro hâkimi, 
C - Aza: Tasarruf işlerine vâ

kıf bir memur, 
D - Aza: Mühendis veya fen 

memuru, 
E - Aza: Belediye teşkilâtı 

olan yerlerde belediye hududu 
dahili için belediye meclislerin
ce ve 'belediye teşfkilâtı olmayan 
yerlerde ihtiyar heyetlerince 
seçilecek iki kimse. 

Ad. E. 

tro umum müdürlüğünün tekli
fi üzerine her sene yeniden ne
relerde kadastro ve tahrir ya
pılması lâzım geldiğini Maliye 
vekâleti tayin eder ve keyfiyet 
umum müdürlükçe ve. mahallî 
Hükümetçe gazete ile ve gazete 
olmayan yerlerde mutat şekil
lerle nihayet bir ay içinde halka 
ilân olunur ve ilân tarihinden 
itibaren iki ay geçmedikçe ka
dastro ve tahrir muamelesine 
başlanılamaz. 

MADDE 8 — Kadastro ve 
tahrir icrasına başlanılan mınta
kada kadastroya ve tahrire mü
teallik işler umum müdürlükçe 
tayin edilerek J bir müdür tara
fından idare olunur. 

MADDE 9 — Kadastro ve 
tahrir mmtakalarında müdürün 
reisliğinde aşağıdaki zatlerden 
bir komisyon toplanır: 

A) Müdür, 
B) Kadastro mahkemesi hâ

kimi, 
C) Kadastro mektebinden me

zun olupta kadastro işlerinde en 
az beş sene istihdam olunmuş 
bir zat, 

D) Fen memuru, 
E) Belediyesi olan yerlerde 

belediye meclislerince, olmayan 
yerlerde ihtiyar meclislerince se
çilecek iki zat, 

F) Lüzum görülen yerlerde 
bir orman fen ve evkaf memu
ru. 

( S , Sayısı: 30) 
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tro umum müdürlüğünün tek
lifi üzerine yeniden nerelerde 
kadastro ve tahir yapılması lâ
zım geldiğini Maliye vekâleti 
tayin eder ve keyfiyet umum 
müdürlükçe ve mahallî hükü
metçe gazete ile gazete olmayan 
yerlerde mutat şekillerde niha
yet bir ay içinde halka ilan o-
lunur ve ilân tarihinden itibaren 
iki ay geçmedikçe kadastro ve 
tahrir muamelesine başlanıla-
maz. 

MADDE 8 — Kadastro ve 
tahrir yapılmağa başlanan her 
mıntaka veya kısımda kadas
tro ve tahrire müteallik işler bir 
müdür tarafından idare olunur. 

MADDE 9 — Kadastro ve 
tahrir mıntakalarında her kı
sım için müdürün reisliğinde 
aşağıdaki komisyon toplanır: 

A - Müdür, 
B - Kadastro mahkemesi hâ

kimi, 
C - Tapu ve kadastro işlerinde 

en az beş sene istihdam olunmuş 
bir zat ( Hizmetler müsavi ol
duğu takdirde yüksek mektep 
veya kadastro mektebi mezun
ları tercih olunur.) 

D - Belediyesi olan yerlerde 
belediye meclislerince olmayan 
yerlerde ihtiyar meclislerince 
seçilecek iki zat, 

E - Mirî ormanların tesciline 
alâkadar sıfatile bir orman fen 
memuru, 

îk. E. 

meninin yedinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 9 — Maliye encü
meninin sekizinci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Kadastro ve 
tahrir mıntakalarında her kı
sım için kadastro mahkemesi 
hâkiminin reisliğinde aşağıdaki 
komisyon toplanır. 

A - Kadastro mahkemesi hâ
kimi, 

B - Müdür, 
C - Tapu ve kadastro işlerin

de en az beş sene istihdam olun
muş bir zat ( Hizmetler müsavi 
olduğu takdirde yüksek mektep 
veya kadastro mektebi mezun
ları tercih olunur). 

D - Belediyesi olan yerlerde 
belediye meclislerince ©hnıy&n 
yerlerde ihtiyar meclislerince 
seçilecek iki zat,. 

Mirî ormanlara veya evkafa 
taallûk eden işlerde alakadar sı-

B. E. 

tro umum müdürlüğünün tekli
fi üzerine yeniden nerelerde ka
dastro ve tahrir yapılması lâ-
zımgeldiğini Maliye vekâleti ta
yin eder ve keyfiyet umum 
müdürlükçe ve mahallî Hükü
metçe gazete ile, gazete olmayan 
yerlerde mutat şekillerde niha
yet bir ay içinde halka ilân 
olunur, ve ilân tarihinden iti
baren iki ay geçmedikçe kadas
tro ve tahrir muamelesine baş-
lanılamaz. 

Birinci fasıl 
Teşkilât 

s 
MADDE 9 — Kadastro ve 

tahrir yapılmaya başlanan her 
mıntaka veya kısımda kadastro 
ve tahrire müteallik işler bir 
müdür tarafından idare* olunur. 

MADDE 10 — Kadastro ve 
tahrir mıntakalarında müdürün 
reisliğinde aşağıdaki zatlerden 
bir komisyon toplanır. 

A - Müdür, 
B - Kadastro mektebinden 

mezun olupta kadastro işlerinde 
en az ıbeş sene istihdam olunmuş 
bir zat, 

C - Komisyonca görülecek lü
zum üzerine komisyona iltihak 
ettirilecek fen memuru, 

D - Belediyesi olan yerlerde 
belediye meclislerince, olmayan 
yerlerde ihtiyar meclislerince se
çilecek iki zat, 

E - Lüzum görülen yerlerde 
bir orman fen ve evkaf memuru, 
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MADDE 10 — Kadastro ic
rasına başlanılan mmtakada ka
dastroya müteallik işler müdü
riyeti umumiyece tayin edile
cek bir müdür tarafından ida
re olunur. Müdürün vazife ve 
salâhiyeti ' Maliye vekâletince 
bir talimatname ile tayin oluna
caktır. 

MADDE 11 — Kadastro nım-
takalarında müdürün riyaseti 
altında aşağıdaki zatlerden mü-
rekikeb 'bir komisyon teşkil olu
nur, 

A - Reis, müdür 
B - Aza, bakim 
G - » tasarruf isterine vâkıf 

bir ızat 
D - •» Mühendis 
H - * Şehremaneti ve 'beledi

ye teşkilâtı olan ma
hallerde şehremaneti 
ve .belediye hududu 
dâhili için. 

Cemiyeti umumiyei belediye
den ve belediye meclislerine ve 
şehremaneti ve belediye teşkilâtı 
olmayan yerlerde ihtiyar mec
lislerince intilhab edilecek iki 
zat. 

Ve aza lüzum görülen yerler
de bir evkaf memuru. 

MADDE 12—Komisyon ade
di mürettebin nısfından fazla-
sile teşekkül eder. Tesavii ara 
vukuunda reisin bulunduğu ta
raf tercih olunur. 

MADDE 13 — Kadastro mah
kemesi hâkimin riyasetinde iki 
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MADDE 10 — Komisyon mü-
retteb adedin yarısından bir 
fazlasile teşekkül eder. Reyler 
müsavi gelince reisin bulundu
ğu taraf tercih olunur. 

MADDE 11 — Kadastro mah
kemesi ; hakimin riyasetinde 
komisyonun mansub azaların
dan iki zatin iltihakile teşek-
ikül eder. 

MADDE 12 — Kadastro ko
misyonlarının emrine işe göre 
ve lüzumu kadar başkaca ta
sarruf ve fen memurları ve kâ
tipler verilir. Bunlardan ihti
yaca göre bir veya müteaddid 
posta teşkil edilir. Tasarruf ve 
fen memurlarına icabına göre 
'komişyon*da veya postalarda iş 
verilebilir. 

MADDE 13 — Hâkim en az 
beş sene hukuk mahkemesi reis-

Ad. E. 

MADDE 10 — Azasının ya
rısının bir fazlası bulunmadık
ça komisyon toplanamaz. Rey
lerde tesavi olursa reisin bulun
duğu taraf üstün sayılır. 

MADDE 11 — Kadastro mah
kemesi tek hâkim ile kurulur. 

MADDE 12 — Kadastro ko
misyonlarının emirlerine işleri
ne göre lüzumu kadar tapu ve 
fen memurları ve kâtiplerden 
postalar verilir. 

MADDE 13 — Hâkim en az 
beş sene hukuk mahkemesi reis» 
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MADDE 10 — Azanın yarı-
sından bir fazlası bulunmadıkça 
komisyon toplanamaz. Reylerde 
tesavi olursa reisin bulunduğu 
taraf üstün sayılır. 

MADDE 11 — Kadastro mah
kemesi tek hâkim ile kurulur. 
Kadastro mahkemelerine ait iş
ler Adliye müfettişleri tara
fından teftiş olunur. Bu tef
tiş raporunun bir sureti de ka
dastro umum müdürlüğüne ve
rilir. Teftiş raporları üzerine 
ieap eden muamele Adliye ve
kâletince tayin olunur. Lüzu
mu halinde tapu ve kadastro u-
mum müdürlüğü de mahkeme
nin idarî işleri hakkında kendi 
müfettişlerine teftiş yaptırır. 

MADDE 12 — Kadastro ko
misyonlarının emirlerine işleri
ne göre lüzumu kadar tapu ve 
fen memurları ve kâtiplerden 
postalar verilir. 

MADDE 13 — Hâkim en az 
beş sene hukuk mahkemesi re-

Ik. E. 

fatile bir orman fen memuru 
veya bir evkaf memuru. 

MADDE 11 — Maliye encü
meninin onuncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Maliye encü
meninin on birinci maddesi 
atynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Maliye encü
meninin on ikinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Maliye, encü
meninin on üçüncü maddesi ay-

B. E. 

MADDE 11 — Azanın yarısın
dan bir fazlası bulunmadıkça ko
misyon toplanamaz. Reylerde 
tesavi olursa reisin bulunduğu 
taraf üstün sayılır. 

MADDE 12 — Kadastro mah
kemesi tek hâkim ile kurulur.. 
Kadastro mahkemelerine ait iş
ler Adliye müfettişleri tarafın
dan teftiş olunur. Bu teftiş ra
porunun bir sureti de Kadastro 
umum müdürlüğüne verilir. Tef
tiş raporları üzerine icap eden 
muamele Adliye vekâletince ta
yin olunur. Lüzumu halinde 
Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü de mahkemenin idarî işleri 
hakkında kendi müfettişlerine 
teftiş yaptırır. 

MADDE 13 — Kadastro ko
misyonlarının emirlerine, işleri
ne göre lüzumu kadar Tapu ve 
fen memurları ve kâtiplerden 
postalar verilir. 

MADDE 14 — Hâkim en az 
beş sene hukuk mahkemesi reis-
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mansub azanın iltihaıkile teşek
kül eder. 

MADDE 14 — Kadastro ko
misyonlarının emirlerine, işe gö
re, lüzumu kadar tapu ve fen me
murları ve ketebeden mürekkeb 
postalar tefrik olunur. 

MADDE 15 — Hâkim; lâakal 
beş sene hukuk mahkemesi riya
set ve azalıklarında bulunmuş 
zevattan olmak üzere Adliye ve
kâletince ve evkaf memuru Ev
kaf müdüriyeti umumiyesince, 
diğerleri Tapu ve kadastro mü
düriyeti umumiyesince tayin 
olunur. 

Tasarruf işlerine vâkıf olacak 
zatin mekâtibi âliyeden veya ka
dastro mektebinden mezun olmuş 
veyahud tapu ve evkaf işlerinde 
bulunarak kâfi derecede vukuf 
peyda etmiş bulunması lâzımdır. 

MADDE 16 — Kadastronun 

Da. E. 

lik ve azalıklarında bulunmuş 
zatlerden olmak üzere Adliye 
vekâletince ve diğerleri Tapu ve 
kadastro umum müdürlüğünce 
tayin olunur. 

Tasarruf memurunun yüksek 
mekteplerden veya kadastro 
mektebinden mezun olması ve
yaihud tapu ve vaikrf işlerinde 
bulunarak kâfi derece vukuf 
peyda etmiş bulunması lâzım
dır. 

MADDE 14 — Kadastronun 
nerelerde ve ne zaman tatJbIkı
na başlanacağı memleketin her 
tarafında mahallî hükümetleri 
marif etile bir ay müddet ınii-
teaddid defalar gazete ile ve 
gazete bulunmayan yerlerde 
mutad usul dairesinde ilân edi
lir. Son ilân tarihinden iki ay 
geçmedikçe kadastro muamele
sine başlanılmaz. 

Fasıl: 2 

Tahdit 

MADDE 15..—• Kadastrosun a 
başlanan şehir ve kasaba ve 
köylerin ve bunların hududu 
içinde olmayan ormanlarla çift
liklerin köy ve belediye kanun
larındaki tarif dairesinde sı
nırlan tayin olunarak icab eden 
noktalarda sabit alâmetler vü-
eude getirilir. Bu sınırlar köy 
ve belediye kanunları mucibin
ce evvelce tayin edilmiş ise ay
nen kabul olunur. 

MADDE 16 — İk i veya daha 

Ad. E. 

lik veya azalıklarında bulun
muşlardan Adliye vekâletince 
ve memuru Evkaf umum mü
dürlüğünce ve orman fen me
muru Ziraat vekâletince ve di
ğerleri Tapu ve kadastro umum 
müdürlüğünce tayin olunur. 

Fasıl: 2 

Tahdit 

MADDE 14 — Kadastrosuna 
başlanan şehir, kasaba ve köyle
rin ve bunların huduru dahi
linde olmayan ormanlarla çift
liklerin belediye ve köy kanun
larındaki tarifat dairesinde sı
nırları tayin olunur. 

Belediye ve köy kanunları 
mucibince sınırları önce tayin 
edilmişse öylece kabul olunur. 

MADDE 15 — iki veya daha 
ziyade şehir ve kasaba veya 
köy ahalisine müştereken terk 
ve tahsis edilmiş olan mera, ko
ru ve baltalıkların kabil olur ve
ya ihtiyar meclisleri de razi olur
sa, taksim olunup o suretle zap
tı yapılır. 

MADDE 16 — Bir adada bir-
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islik veya azalıklarmda bulmı- j nen kabul edilmiştir. 
muş-ve sicilinde hükmî ve ida
rî hiç bir ceza geçmemiş olanlar 
dan Adliye vekâletince ve di
ğerleri, tapu ve kadastro umum 
müdürlüğünce tayin olunur. 

İkinci fasd tahdit 

MADDE 14 — Kadastrosu
na başlanan şehir, kasaba ve 
köylerin ve bunların hududu 
içinde olmayan ormanlarla çift
liklerin belediye ve köy kanun
larındaki tarifler dairesinde 
sınırları tayin olunur. 

MADDE 15 — iki veya daha 
ziyade şehir ve kasaba veya köy 
ahalisine müşterek terk ve tahsis 
edilmiş olan mera, koru ve 
baltalıkların taksimi kabil olur 
ve belediye ve ihtiyar meclisleri 
de razı olursa, taksim olunup 

o suretle zabtı yapılır. 

MADDE 16 — Bir adada 

İkinci fasıl tahdit 

MADDE 15 — Maliye encü
meninin on dördüncü maddesi-
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Maliye encü 
meninin on beşinci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Maliye encü-
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lik veya azalrklarında bulunmuş 
ve sicilline hükmî ve idarî hiç 
bir ceza geçmemiş olanlardan 
Adliye vekâletince seçilir. 

İkinci fasıl 

Tdhdid 

MADDE 15 — Kadastrosuna 
başlanan şehir, kasaba ve köyle
rin ve bunların hududu içinde ol
mayan ormanlarla çiftliklerin be
lediye ve köy kanunlarındaki ta
rifler dairesinde sınırları tayin 
olunur. 

Belediye ve ko> kanunlarına 
göre sınırları önce tayin edil
miş ise öylece ikabul olunur. 

MADDE 16 — İki veya daha 
ziyade şehir ve kasaba veya 
koy ahalisine müştereken terk 
ve ta'hsis edilmiş olan mera, ko
ru ve baltalıkların taksimi kabil 
olur ve ıbelediye ve ihtiyar (mec
lisleri de razı olursa, taksim olu-
nu'b o suretle zaptı yapılır. 

/ 

MADDE 17 — Bir adada bir-
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nerelerde tatbikatına başlanaca
ğı memleketin her tarafından 
mahallî hükümetleri marifeti le 
iki ay evvel ilân edilecektir, 

İkinci fasıl 

Talıdid hakkındadır 

MADDE 17 — Kadastrosuna 
başlanılan şehir ve kasaba ve 
köylerin ve bunların hududu da
hilinde olmayan ormanlar ile 
çiftliklerin köy kanunundaki ta-
rifat dairesinde sınırları tayin 
olunarak iciaib eden noktalarda 
sabit alâmetler vücude getirilir. 
Köy kanunu mucibince sınırlan 
evvelce tayin edilmiş ise aynen 
kabul olunur. 

MADDE 18 — İki veya daha 
ziyade kasaba veya karye aha
lisine müştereken terk ve tah
sis edilmiş olan mera, koru, ve 
baltalıklar kabili kısmet olur ve 
ihtiyar meclisinin rızası mun
zam olursa köy kanunu muci
bince taksim olunub zabıtname
ye o suretle derecdilir. 

MADDE 19 — Bir adada bir
den fazla mahalle mevcud oldu
ğu takdirde işbu mahalleler bire 
irca olunacağı gibi bir ada bir 
kaç, mahalle arasında müşterek 
okluğu takdirde dahi ihtiyaç. 
ve münasebet nazarı dikkate 
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ziyade şehir ve kasaba veya 
•köy ahalisine müştereken terk 
ve tahsis edilmiş olan mera, 
koru ve baltalıkların taksimi 
kabil olur ve ihtiyar heyetleri 
razi oluma belediye ve köy 
kanunlarına göre taksim olunup 
zaıbrtnanıeye o suretle yazdır. 

MADDE 17 — Kadastro mm-
takasında bulunan her mülkün 
mahallinin icabına uygun vası
talarla sahibi tarafından tah-
did edilmesi ieab eder. Talıdid 
keyfiyeti on beş gün evvel res
mî veya mahallî gazeteler ve 
müteamel usul ve vasıtalarla 
ilân ettirilir. 

MADDE 18 — Postaların 
mülk sahiplerine dağıtaeağr be
yannameler alâkadar ve taleb 
vukuunda namlarına izafeten kâ
tipler tarafından bir ay zarfında 
doldurulacak ve bunlara vesika
ların aslı veya postalardaki ta
sarruf memurlarınca tasdik edil
miş suretleri bağlanmış olduğu 
halde postalara verilecektir. Be
yannamelerde alâkadarların im
za veya mühürleri bulunur. 

MADDE 19 — Kadastro ko
misyonlarının 12 ııei maddeye 
göre teşkil edeceği bir veya bir 
kaç posta aşağıda gösterildiği gi
bi faaliyete başlar: 

A - Postalar ihtiyar heyeti ya-
hud aralarından seçecekleri en 
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den ziyade mahalle bulunursa 
bunlardan bir mahalle yapılır. 
Bir ada birden fazla mahalleler 
arasında müşterek ise ihtiyaç ve 
münasebetine göre bir mahalle
ye mal edilir. 

MADDE 17 — Kadastro mın-
takasında sınırları belli olmayan 
her gayrimenkulun köşe nokta
larına, sahipleri tarafından ma
hallinin icabına uygun işaretler 
konur. 

Bu mıntakalarda tahdidin baş
layacağı on beş gün evvel ma
hallî gazetelerle ve olmayan 
yerlerde mutat şekillerle ilân 
edilir. 

MADDE 18 — Postalar gay
rimenkul sahiplerine beyanna
meler dağıtır. Bunlar sahipleri 
ve isterlerse posta kâtipleri ta
rafından bir ay içinde dolduru
lur. Beyannamelerde varsa vesi
kaların aslı veya postalar tara
fından tasdik olunmuş suretleri 
iliştirilir. 

Beyannameler alâkalılar tara
fından imza ve yazı bilmeyen
lerin koyacakları işaret muhtar 
tarafından tasdik edilir. 

MADDE 19 — Kadastro pos
taları aşağıda gösterildiği üzere 
çalışır. 

A) Postalar ihtiyar meclisi 
veya aralarından seçecekleri en 
az iki kişi ile ve varsa alâkalı 
veya mümessilleri hazır olduğu 
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birden ziyade mahalle bulunur
sa bunlardan bir mahalle yapı-. 
lir. Bir mahalle en az yüz gay
rimenkul bulunur. Belediye mec
lisleri zaruret halinde bunu 
azaltabilir. Bir daha birden 
fazla mahalleler arasında müş
terek ise ihtiyar ve münasebeti
ne göre bir mahalleye mal edi
lir. 

MAıDDE 17 — Kadastro 
mmtakasmda sınırlan belli ol
mayan her gayrimenkulun köşe 
noktalarına, sahipleri tarafın
dan mahallin icabına uygun işa
retler konur. 

Bu mıntakalarda tahdidin 
ibaşlryaeağı 15 gün evvel ma-
ıhallî gazetelerle ve olmayan 
yerlerde mutat şekillerle ilân 
edilir. 

MADDE 18 — Postalar gay
rimenkul sahiplerine beyanna
meler dağıtır. Bunlar sahipleri1 

ve isterlerse posta kâtipleri ta
rafından bir ay içinde dolduru
lur. Beyannameler varsa vesika
ların aslı veya postalar tara
fından tasdik olunmuş suret
leri iliştirilir. 

Beyannameler alâkalılar ta
rafından imza olunur. Yazı bil
meyenlerin ıkoyâeaklan işaret 
muhtar tarafından tasdik edi
lir. 

MADDE 19 — Kadastro pos
t a l a n aşağıda gösterildiği üzere 
çalışır. 

A - Postalar belediye veya 
ihtiyar meclisi tarafından vu-
Ikuf erbabı olarak seçilecek en 
&z iki kişi ile ve varsa alâka-
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meninin on altıncı maddesi ay
nen ktabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Maliye encü
meninin on yedinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 — Maliye encü
meninin on sekizinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Maliye encü
meninin on dokuzuncu maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E, 

den ziyade mahalle 'bulunursa 
bunlardan bir mahalle yapılır. 
Bir mahallede en az yüz gayri
menkul bulunur. Belediye mec
lisleri zaruret halinde bunu a • 
zaltabilir. Bir ada birden fazla 
mahalleler arasında müşterek 
ise ihtiyaç ve münasebetine gö
re bir mahalleye mal edilir. 

MADDE 18 — Kadastro mm
takasmda sınırları ıbelli olma
yan her gayrimenkulun köşe nok
talarına, • sahipleri tarafından 
mahallin icabına uygun işaret
ler ıkonur. , z 

Bu mıntakalarda tahdidin 
başlayacağı 15 gün evvel mahal
lî gazetelerle ve olmayan yer
lerde mutad şekillerle ilân edi-
lir " 

MADDE 19 — On üçüncü 
maddede söylenen postalar gay
rimenkul sahiplerine beyanna
meler dağıtır. Bunlar sahipleri 
ve isterlerse posta kâtipleri ta
rafından bir ay içinde dolduru
lur. Beyannamelere varsa vesi
kaların aslı veya postalar ta
rafından tasdik olunmuş suret
leri iliştirilir. 

Beyannameler alâkalılar tara
fından imza olunur. Yazı bil-
miyenlerin (koyacakları işaret 
muihtar tarafından tasdik edi
lir. 

MADDE 20 — Kadastro pos
taları aşağıda gösterildiği üzere 
çalışır. 

A - Postalar belediye veya 
ihtiyar meclisi tarafından vukuf 
erfbabı olarak seçilecek en az iki 
.kişi ile ve varsa alâkalıları 
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alınmak şartile meclisi umumî 
veya encümeni vilâyetten mün-
tahab bir memur huzurile bir 
mahalleye malolunur. Bu gibi 
ahvalde tanzimi lâzımgelen za
bıtnameler taallûkuna göre be
lediyeler ile köy ihtiyar mec
lisleri ve alâkadaran tarafından 
tasdik olunduktan sonra komis
yonlarca tetkik ve tesıbit olunur. 

% 

MADDE 20 — Devlet hudu
duna temas eden sınırlar İcra 
Vekilleri Heyetinin karan da
iresinde tahdid olunur. 

/ 

MADİDEL 21.-7- Kadastro » 
takasında her mülkün sabit ve 
muayyen alâmetle ve mahallinin 
icabına uygun vesait ile sahibi 
tarafından tahdid edilmesi ieab 
eder. Bu alâmetler, mümkün 

Da. E. 

azdan iki zat ile alâkadar veya 
vekilleri veyahud veli ve vasile
ri hazır olduğu halde beyanna
melerde yazılı her parçanın hu
dudunu tetkik ve tatbik eder. 
Hudud ve tasarruf ça ihtilâf ve 
mübayenet olmadığı takdirde be
yannameler ihtiyar heyetinden 
hazır bulunanlar tarafından tas
dik olunur. 

B - Tahdid sırasında alâka
darlar arasında hudud veya ta
sarruf ihtilâfı olursa postalar 
münazaalı kısmı sabit işaretler 
dikilerek bu nişan noktalarına 
göre krokide gösterdikten sonra 
meselenin komisyonca hallerile-
ceğini beyannameye yazıb alâka
darlara imza ettirilir 

C - Her hangi bir sebeple be
yannameleri alâkadarlar tarafın
dan doldurulamayan veya iade 
edilmeyen veya edilemeyen yer
ler bitişik veyahud civarında gay
rimenkul mallar sahipleri tara
fından da imza ve ihtiyar heyet
lerince tasdik olunacak şahadet
namelere göre tahdid olunur. 

MADDE 20 — Girintili ve çı
kıntılı olan sınırlar ve küçük 
parçalar ve dağınık tarlalar alâ
kadarların rızalarile tadil ve 
tevhid olunur. Bu muameleler
den hare ve resim alınmaz. 

Fasıl : 3 

Tasarruf tetkikleri 

MADDE 2 1 — Beyannameler 
postalar tarafından komisyona 
verilir ve komisyonlar aşağıda 
gösterildiği gibi tetkik ve mua
mele yaparlar: 

A - Tetkikleri semt ve mevki 

Ad. E. 

halde beyannamelerde yazılı her 
parçanın hududunu tetkik ve 
tatbik eder. Hudut ve tasarruf
ça aykırılık yoksa beyannameler 
ihtiyar meclisinden hazır bulu
nanlar tarafından tasdik olunur. 

B) Tahdit sırasında alâkalı
lar arasında hudut veya tasar
ruf ihtilâfı olur ve araları bu
lunamazsa postalar ve ihtilaflı 
noktayı sabit işaretler dikerek 
krokide gösterirler ve bunun ko
misyonca halledileceğini beyan
nameye yazıp alâkalılara imza 
ettirirler. 

C) Her hangi bir sebeple be
yannameleri müddetinde geri ve
rilmeyen gayrimenkuller vukuf 
erbabının vereceği malûmat üze
rine postalarca tetkik ve tahdit 
olunur. 

MADDE 20 — Girintili ve çi-
kıntılı olan sınırlar ve küçük 
parçalar ve dağınık tarlalar alâ
kalıların rızalarile -değiştirilir 
ve birleştirilir. 

Fasıl: 3 

Tasarruf tetkikleri 

MADDE 21 — Beyannameler 
dosyasile beraber postalar tara
fından komisyona verilir ve ko
misyonlar aşağıda gösterilen iş
leri yapar. 

A) Komisyon tetkiklerine 
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Man veya mümessilleri hazır 
olduğu halde beyannamelerde 
yazılı her parçanın hududunu 

'tetkik: ve tatbik eder. Hudut 
ve tasarrufça aykırılık yoksa 
beyannameler vukuf erbabı ta
rafından tasdik olunur. 

B - Tahdit sırasında alâkalı
lar arasında hudut veya tasar
ruf ihtilâfı olup ve araları bu
lunamazsa postalar bu ihtilaflı 
noktayı sabit işaretler dikerek 
krokide gösterirler ve bunun 
,komisyonca halledileceğini be
yannameye yazıp alâkalılara 
imza ettirirler. 

C - Her hangi bir sebeple be
yannameleri müddetinde ger 
verilmeyen gayrimenkuller vu-. 
kuf erbabının, vereceği malûmat 
üzerine postalarca tetkik ve 
tahdit olunur. 

D - O-ayrimenkuUerin yolla
ra, meydanlara, mesire mahalle
rine tesadüf eden kısımları i-
çin belediyeden musaddak çap 
jauslası gösterenlerin beyanna
melerine «işaret edilir. Bunlar 
için ^belediyelerden tahdit iht 
lâfı olup olmadığı sorulmaz. 

MADDE 20 — Girintili ve çı
kıntılı olan sınırlar ve küçük 
parça, arsa ve dağınık tarlalar 
alâkalıların rızalarile değiştiri
lir. Ve birleştirilir. 

Bu muamelelerden har,ç ve re 
sim alınmaz. 

Üçüncü fasıl: Tasarruf tetkikleri 

MADDE 21 — Beyanname
ler dosyasile beraber postal ar 
tarafından komisyona verilir ve 
şksojmjsyonlar aşağıda gösterilen 
işleri yapar. 

A - Komisyon tetkiklerine 

îk.*E. 

MADDE 21 — Maliye encü
meninin yirminci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasd tasarruf tetkikleri 

MADDE 22 A - ^ Maliye en
cümeninin 21 inci maddesinin 
(A) fıkrası aynen, kabul edil
miştir. 

B - Maliye encümeninin yir
mi birinci maddesinin (B) fık-

B. E. 

veya mümessilleri hazır olduğı 
halde beyannamelerde yazılı h-e: 
parçanın hududunu tetkik ve ta 
bik eder., Hudud ve tasarrufç 
aykırılık yoksa beyannamete:. 
vukuf erbabı tarafından -tasdi! 
olunur. 
• B - Tahdid sırasında alâkalı 
lar arasında hudud veya tasar 
ruf ihtilâfı olur ve araları bu 
lunamazsa postalar bu ihtilâf! 
noktayı sabit işaretler dikere. 
krokide gösterirler, ve bunun ko 
misyonca halledileceğini beyan 
nameye yazıb alâkalılara imza et 
tirirler. 

C - Müddetinde her hangi bi: 
sebeple beyannameleri geri veril 
meyen gayrimenkuller vukuf er 
babının vereceği malûmat üze 
rine postalarca tetkik ve tahdi-
olunur. 

D - Gayrimenkullerin yollan 
meydanlara, mesire mahallerin 
tesadüf eden kısımları için bele 
diyeden musaddak çap pusulam 
gösterenlerin beyannamelerin 
işaret edilir. Bunlar için bele 
diyelerden tahdid ihtilâfı olu 
olmadığı sorulmaz. 

MADDE 21 — Girintili ve çı 
kıntılı olan sınırlar ve küçük par 
ça,. arsa ve dağınık tarlalar alâ 
kakların rızalarile değiştirili 
ve birleştirilir. 

Bu muamelelerden harç ve re 
sim alınmaz. 

Üçüncü fasıl 

Tasarruf tetkikleri 

MADDE 22 — Beyanname 
ler dosyası ile beraber postala 
tarafından komisyona verilir v 
•komisyonlar aşağıda gösterile: 
işleri yapar. 

A - Komisyon tetkiklerin 
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olan mahallerde devamlı kalacak 
surette konulacaktır. 

Tahdid keyfiyeti on beş gün 
evvel resmî veya mahallî gaze
teler ve mûteanıil usul ve vesa
it ile ilân ettirilecektir; 

— 38 — 
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ve mahalle itibarile icra etmekle 
mükellef olan komisyon hangi ta
rihte nereleri tetkik edeceğini 
tetkik tarihinden en az beş gün 
evvel münasib vesait ile mevziî 
olarak ilân eder ve keyfiyeti ihti
yar" heyetine bildirir» 

B - Alâkadarlar tetkik sırasın
da hazır bulundukları takdir
de muamele geciktirilmeyib be
yanname mündericatına ve bağ
lı vesikalara göre komisyonun 
varacağı kanaat dairesinde gay
rimenkul malın sahibini tayin 
ve kayid muamelesini yapar, 

C - Vesikaları olmayan be
yannameler için ihtiyar heyetin-
pe verilecek izahat veyapılacak 
tetkiklerin hâsıl edeceği kanaat 
dairesinde sahipleri namına ka
yid muamelesi yapılır. 

D - Gayrimenkul mal tapu si-
cillindeki sahibi namına kaydo
lunur. 

E - Tef evvüz veya tedavül ta-
rikile temellük edegeldiği gös
terilen vesikalar ile yahud ihti
yar heyeti ve vukuf erbabının 
tasdikile meydana çıkan gayri
menkul mallar esasen tapu sene
dine bağlı ve temellük müdde
tinin müruru zaman haddine va-
rıh varmadıklarına bakılmaya-
rak sahibi namına kaydolunur. 

Alâkadaran tarafından iddia 
vukuunda 4 neü fasılda yazılı 
hükümlere göre mesele hallolu-
nur. 

F - Devlete intikal eden mah-
lûl gayrimenkul mallar üzerin
de aynî ve şahsî haklar taallûk 
etmiş ise umumî hükümler da
iresinde mahfuz olub ona gö
re kay di yapılır. 

G - Hâli araziden olmayan bir 
gayrimenkul Devlete aid iken 
fuzulî zaptedilipte tasarruf 
müddeti on seneye baliğ olma-

.(S. Sayısı : 30) 
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semt, mevki ve mahalle itibarile 
başlar. îşe başlamadan en az on 
beş gün evvel mutat vasıtalarla 
hangi tarihlerde neleri tetkik 
edeceğini o yerde ilân eder ve 
ihtiyar meclis ve heyetlerine de 
halber verir. 

B) Alâkalılar tetkik sırasında 
hazır bulunmazlarsa iş gecikti-
rilmeyip beyanname ve bağlı ve
sikalara ve komisyonun varacağı 
kanaate göre gayrimenkul analın 
sahibi tayin eder ve kaydini ya
par. 

C) Vesikaları olmayan beyan
nameler üzerine ihtiyar heyetin
ce verilecek izahat ve yapılacak 
tetkiklerin hâsıl edeceği kanaat 
dairesinde sahipleri namma ka-
yit muamelesi yapılır. 

D) Gayrimenkul mal tapu» 
teseilindeki sahibi namına kay-. 
dolunur. 

E) Tefevvüz* veya tedavül ta-
rikile temellük edilegeldiği, ve
sikalar ile yahut ihtiyar, meclis/ 
veya heyeti ve vukuf erbabının! 
sözlerile anlaşılan gayrimenkul 
mallar esasen tapu senedine bağ
lı olup olmadığına v^ tasarruf 
müddetinin müruru zaman had
dine varıp varmadığına bakış
mayarak sahibi namına kaydb^ 
lunur. 

Alâkalılar tarafindan iddia vu
kuunda 4 üncü fasılda yazılı hü
kümlere göre mesele Ihallolunur. 

F) Üzerinde başkasının aynî 
veya şahsî haklan olan bir gayri
menkul mahlûl oldukta bu hak
lar mahfuz kalmak üzere Devlet 
namına kaydolunur. 

G) Devletin hususî mülkiye
tinde olup ammenin istimaline 
tahsis olunmayan arazi füzulen 
zaptedilipte tasarruf müddeti 
on seneye varmış ise işgale baş-
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semt, mevki ve mahalle itibarile 
başlar. îşe başlamadan en az on 
beş gün evvel mutat vasıtalarla 
hangi tarihlerde nereleri tetkik 
edeceğini o yerde ilân eder ve 
belediyeye ve ihtiyar meclisine 
de hafoer verir. 

B - Alâkalılar tetkik sırasın
da hazır bulunmazlarsa iş geçik-
tirilmeyip beyanname ve bağlı 
vesikalara ve komi-; 
racağı kanaate göre gayrimen
kul malın sahibi tayin edilir. 
Ve kaydi yaprlır. 

C - Vesikaları olmayan be
yannameler üzerine vukuf erba
bınca verilecek izahlarla yapı
lacak tetkiklerden alınacak ka
naate göre, sahipleri namrna 
gayrimenkulun kaydi yaprlır. 

D - Gayrimenkul mal tapu 
sieillindeki sahibi veya varisle
ri namına kaydolunur. Bu gay
rimenkul üzerinde aynî veya 
şahsî bir hak mevcut ise veya 
aile yurdu tesis edilmiş ise key
fiyet sicille kayit ve şerh olu
nur. 

E - Tefevvüz veya tedavül 
tarikile temellük edilegeldiği 
vesikalar ile yahut vukuf erba

bının sözlerile anlaşılan gjr---'" 
menkul mallar esasen tapu se
nedine bağlı olup olmadığına 
ve tasarruf müddetinin müruru 
zaman haddine varıp varmadı
ğına bakılmıyarak sahibi namı
na kaydolunur. 

Alakalılar tarafından i 
vukuunda dördüncü fasılda ya
zılı hükümlere göre mesele hal-
lolunur. 

F - Üzerinde başkasının ay
nî veya şahsî haklan olan bir 
gayrimenkul -mahlûl oldukta 
bu haklar mahfuz kalmak üze
re Devlet namına kaydolunur. 

G - Devletin hususî mülkiye-
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rası aynen kabul edilmiştir. 
C - Maltiye encümeninin yir

mi birincini maddesinin (O) fık
rası aynen kabul edilmiştir. 

D - Maliye encümeninin yir
mi birinci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

E - Maliye encümeninin yir
mi birinci maddesinin (E) fık
rası aynen kabuL edilmiştir. 

P - Maliye encümeninin yir
mi birinci maddesinin (F) fık
rası aynen kabul edilmiştir. 

G - Devletin hususî mülkiye
tinde olup ammenin istimaline 
tahsis kılmmıyan topraklardan 
yer işgal edenlerin tasarruf 
müddetleri on seneye varmadığı 
takdirde bütün topraklan mec
muu iskân haddini geçmezse bu 
yerler şağıll erine 2510 numaralı 
kanun hükümlerine göre borç
landırılarak ve on seneyi geç
mişse borçlandırılmaksızın na
mına kaydolunur. îskân had
dinden fazla miktarları Devlet 
namına kaydolunur. 

H - Devletin hususî mül
kiyetinde olmayup Devlet ma
li sayılan ve ammenin hizmeti
ne tahsis olunmıyan ham top
rağı açıp işgal edenlere bütün 
toprakları mecmuu iskân had
dini geçmezse bu yerler ken
dilerine parasız terk olunarak 
namlarına tescil olunur. Fazla
ları Devlet namına kaydolunur. 
Ancak dağlık ve taşlık ve pır
nallık olupta iman için masraf 
ve emek sarfederek meydana 
getirilmiş arazi ile bağ ve mey
velik haline konulmuş toprak
ların miktarı ne olursa olsun 
imar edene parasız terk oluna
rak namlarına tescil olunur. 

I - Maliye encümeninin yir
mi birinci maddesinin (I) fık
rası aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

semt, mevki ve mahalle itibarile 
başlar îşe başlamadan en az 15 
gün evvel mutad vasıtalarla han
gi tarihlerde nereleri tetkik ede
ceğini o yerde ilân eder ve bele
diyeye ve ihtiyar meclisine de ha
ber verir. 

B - Alâkalılar tetkik sırasın
da hazır bulunmazlarsa iş ge-
ciktİTİlmeyip beyanname ve bağ
lı vesikalara ve komisyonun va
racağı kanaate göre gayrimen-
kul malın sahibi tayin edilir ve 
kaydi yapılır. 

C - Vesikaları olmayan be
yannameler üzerine vukuf er
babınca verilecek izahlarla yapı
lacak tetkiklerden alınacak ka
naate göre, sahipleri namına 
gayrimenkulun kaydi yapılır. 

D - Gayrimenkul mal tapu si
cillindeki sahibi veya varisleri 
namına kaydolunur. Bu gay
rimenkul üzerinde aynî veya 
şahsî bir hak mevcud ise veya 
aile yurdu tesis edilmiş ise key
fiyet sicille kayit ve şerholu-
nur. 

E - Tefevvüz veya tedavül 
tarikile temellük edilegeldiği ve
sikalar ile yahut vukuf erbabı
nın sözlerile anlaşılan gayri
menkul mallar esasen tapu se
nedine bağlı olup olmadığına ve 
tasarruf müddetinin müruru za
man haddine varıp varmadığına 
bakılmayarak sahibi namına 
kaydolunur. 

Alâkalılar tarafından iddia 
vukuunda 4 ncü fasılda yazdı 
hükümlere göre mesele hallolu-
nur. 

F - Üzerinde başkasının aynî 
veya şahsî hakları olan bir gay
rimenkul mahlûl oldukta bu 
haklar mahfuz kalmak üzere 
Devlet namına kaydolunur. 

G - Devletin hususî mülkiye-
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MADDE 22 — Postaların 
mülk sahiplerine tevzi edece-
çeği beyannameler alakadarı 
ve taleb vukuunda namlarına 
izafeten kâtipler veya Hükü
metçe mükellef tutul aeak olan
lar tarafından bir ay zarfında 

Da, E.J 

.ııirş- ise teffizinde memnu mm-
takadan olmak veya civarındaki 
tariasız zürraa tevdii icab etmek 
gibi bir mahzur» olmadığı takdir
de işgal zaıaaîSındâki muham> 
men kıymeti zilyedine-borç kay
dolunarak namına kaydolunur. 

H - Sahlbb bulunmayan ve 
yapılan tahkife ve ilânlara rağ
men hiç bir türlüuididif sobket-
meyen gayrimenkul mallar Dev
let namına kaydolunur. Bu 
malların on seneye kadar 
hükmen müstafeakkı; çıktığı tak
dirde namına kaydı tashih olu
nur ve satılmış ise bedeli veri
lir. Her iki surette Devlete hiç 
bir türlü masraf ve ödeme düş
mez» 

MADDE 22— Teeavüzıvarid 
olmayan tabii «veya sunî fakat 
esaslı veya eskidenleri mukar-r 
rer ve müteayyen^olarak tanın
mış olan hudutlar içinde, ta-> 
sarraf olunan gayysmemkul mal
ların mesaha; neticesinde taay-

Ad. E, 

landığı zamanki değer' bahası 
şağiline ıborç kaydolunarak na
mına tescil olunur. 

K) Devletin hususi mülkiye*. 
tinde olmayan ve ammeni»; isti* 
maline tahsis * edilmemiş bulunan 
araziyi tecavüzle imar edenle
rin tasarruf müddetleri on sene
ye varmış ise 4eğer^ > paha aran
ın adan namlarına kaydolunur. 
Bu müddet on seneden- az iseıiki 
yüz dönüme kadarı teaavüz ve 
imar edenin o kasaiba ve köyde; 
arazisi varsa iki yüz'dönümü 
dolduracak -miktarı parasız ve 
ziyadesi işgale başlandığı za
manki değer pahası borç kaydo
lunarak namına ıteseil olunur. 

1) Yapılacak ilânlar ve tah
kik üzerine sahibi (bulunamayan 
gayrimenkuller Devlet namına 
kaydolurnır. Bu malların on se
neye kadar hükmen* -müstahak-
ki eıkttit takdirde *naınına.kaydi 
teshil ve satılmış ise- bedeli; ve
rilir. 

MADDE 22 — Mera ve har
man yeri gibi şehir ve kasaba ve 
koy ahalisine tahsis olunan yer
lere vuku hulan tecavüz uzun 
müddet devam etse hile hüküm
süz olup geçer, eski: haline geti
rilir. 

(S. Saym•:>30) 
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tinde olup ammenin istimaline 
tahsis olunmayan yerler fuzu-
len işgal edilip de tasarruf müd
deti on seneye varmamış ise 
değer pahası şağiline borç kay
dolunarak namına tescil olu
nur. 

Şagil bu bedel ile almaktan 
istinkâf ederse mezkûr arazi 
Devlet namına kaydedilir. Ham
dan açılan mahallerde kiymct 
arazi işlenmezden evvelki vazi
yete göre tayin olunur. 

H - Devletin hususî mülkiye
tinde olmayan ve ammenin is
timaline tahsis edilmemiş bulu
nan araziyi tecavüzle imar eden
lerin tasarruf müddetleri on se
neye vanmiş ise değer baha 
aranmadan namlarına kaydo
lunur. Bu müddet on seneden 
az ise 200 dönüme kadarı; te
cavüz ve imar edenin o kasaba 
ve köyde arazisi varsa 200 dö
nümü dolduracak miktarı pa
rası?; ve ziyadesi için o mahal
lin yüzde yirmi beşi ve bu ma
hal kütük ve ağaç dikilerek 
bağ ve bahçe ittihaz edilmiş ise 
vergi kîymetinin yüzde sekizi 
değer paha olarak borç kaydo-
lunup namına tescil olunur. 

t - yapılacak ilânlar ve tah
kik üzerine sahibi bulunamayan 
gayrîmenkuller Devlet namma 
kaydolunur. Bu malların on se
neye kadar hükmen müstahak-
<kı çıktığı takdirde namına kay-
di tasıhih edilir ve satılmış ise 
bedeli verilir. 

MADDE 22 — Şehir ve kasaba 
veya köy ahalisine mahsus me
ralarla umuma mahsus harman 
yerlerinden fuzulen açılan yer
ler hakkında da 21 inci mad
denin (H) fıkrasına göre mu
amele olunur. Ancak geri kalan 
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MADDE 23 — Şehir ve kasa
ba veya köy ahalisine mahsus 
meralarla umuma mathsus har
man yerlerinden füzulen açılan 
yerler hakkında yirmi ikinci 
maddenin (G) fıkrasına göre 
muamele olunur. Ancak geri 

B. E. 

tinde olmayıp Devlet malı sa
yılan ve ammenin hizmetine tah
sis olunmayan ham toprağı açıp 
işgal edenlere bütün toprakla
rın mecmuu iskân haddini geç
mezse bu yerler kendilerine pa
rasız terkolunarak namlarına 
tescil olunur. Fazlaları Devlet 
namına kaydolunur. Ancak 
dağlık ve taşlık ve pırnallık 
olupta imarı için masraf ve 
emek sarfedere'k meydana geti
rilmiş arazi ile bağ ve meyvalık 
haline konulmuş toprakların 
mibtarı ne olursa olsun imar 
edene parasız terkolunarak nam
larına tescil olunur. 

H - Yapılacak ilânlar ve tah-
ıkik üzerine sahibi bulunamayan 
gayrimenkuller Devlet namına 
kaydolunur. Bu malların on se
neye kadar hükmen müstahakkı 
çıktığı takdirde namına kaydı 
tasıhih edilir. Ve satılmış ise be
deli verilir. 

MADDE 23 — Hükümetçe hu
dut üzerine yapılmış olan satış
larda hududun tecavüz suretile 
büyütülnıediği anlaşılırsa mikta
ra bakılmaksızın hududa itibar 
olunur. Eğer satış miktar üze
rine yapılmış ise miktar mute-

( S. Sayısı : 30 ) 
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imlâ edilecek ve bunlara vesi
kanın aslı veya musaddak su
retleri raptedilmiş olduğu hal
de postalara tevdi olunacaktır. 
Beyannamelerde alâkadarların 
imza veya mühürleri 'bulunur. 

MADDE 23 — Kadastro 
komisyonlarının 14 ncü madde 
mucibince teşkil edeceği bir ve
ya nıüteaddid postalar suveri 
atiye veçhile faaliyete başlar: 

A - Postalar ihtiyar meclisi 
veyahud aralarından müntehab 

— 42 — 
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yün eden miktarı tasarruf ve
sikalarında yazılı miktardan 
fazla dahi olsa sahibi namına 
kaydolunur. 

MADDE 23 — öteden/beri 
kimsenin tasarrufuna girmemiş 
ve işlenmemiş ve kasaha ve 
köylerin umumî menfaatlerine 
terkedllmemiş hâli arazi on se
neden fazla müddetle işgal ve
ya imar edenlere parasız olarak 

Ad. E. 

MADDE 23 — Hükümetçe 
yalnız miktar üzerine satılmış 
ve senet veya kayitlerinde bu 
suretle gösterilmiş gayrimenkul 
malların miktarlarından zuhur 
eden fazla kısım satıldığı tarih
ten itibaren tasarruf müddeti 

( S. Sayısı : 30 ) 
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arazi ahalinin meradan veyahut 
mera dahilindeki sulardan is
tifadesini güçleştirirse veya bu 

» ihtiyaç başka suretle temin edi
lemez veya meralara geçit yer
lerini tazyik ederse bu ihtiyaç 
nisbetindeki arazi ile orman ve 
baltalıklardan açılan arazi ka
dastro mahkemesi karan ile 
eski haline irca edilir. 

MADDE 23 — Hükümetçe 
hudut üzerine yapılmış olan sa
tışlarda hududun tecavüz sure-
tile bütünlenmediği anlaşılırsa 
miktara bakılmaksızın hududa iti
bar olunur. Eğer satış miktar 
üzerine yapılmışsa miktar mu-

- 4 3 — 
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kalan arazi ahalinin mera ihti
yacını temine kâfi değil ve ya
hut açılan yerler bu arazinin 
meradan ve yahut mera dahi
lindeki sulardan istifadesini 
güçleştirirse veya bu ihtiyaç 
başkat suretle temin edilemez ve 
yahut meraların geçit yerlerini 
tazyik ederse tasarruf müddet
leri ne olursa olsun bu ihtiyaç 
nisbetinde ki arazi ile orman 
ve baltalıklardan açılan arazi 
kadastro mahkemesi kararilc es
ki haline irca edilir. 

MADDE 24 — Maliye encü
meninin yirmi üçüncü maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

herdir. Hükümetçe yalnız mik
tar üzerine satılmış ve kayitla-
nnda ıbu suretle gösterilmiş olan 
gayrimenkul analların miktarın
da zuhur edecek fazla kısım 
yüzde onu geçmiyorsa zilyedi 
namına parasız kaydolunur. Yüz
de onu geçiyorsa ihale veya 
teffiz tarihinden itibaren tasar
ruf müddeti on seneye varma
mış ise fazlası için rayice göre 
değer bahası takdir edilerek zil
yedine teklif ve kabul ederse 
'kendisine borç kaydolunur. An
cak mübadil, muhacir ve mülte
cilere ve 341 senesi muvazenei 
umumiye kanununun 23 ncü 
maddesinin (A) fıkrası muci
bince topraksız halka tevzi ve 
teffiz ve temlik edilmiş olan 
gayrimenkul mallarda zuhur 
eden fazlalık bu ıhükümden müs
tesna olup ıbümesaha taayyün 
edecek: fazla miktar 1331 ve 1771 
ve 1866 numaralı kanunlara 
göre «muamele gönmek üzere zil
yetleri namına kaydolunur. Eş
has tarafından*yalnız miktar 
üzerine satılmış olan ıgayrimen-
kullerin senedinde yazılı mik
tardan naksan veya fazla zu/hur 
eden kısım hakkında alâkalılar 
tarafından komisyona müraea-
atle bir idbdia vaki olmazsa 
noksan veya fazlasına bakılmak
sızın zilyedi namına kaydolu-

' nur. Bir iddia vaki olupta iki 
taraf ta uyıtşamazlarsa ıkeyfiyet 
.kadastro mahkemesince umumî 
hükümler dairesinde hallolunur. 

MADDE 24 — Değer ıbahalar 
belediyelerce veya ihtiyar mec
lislerince seçilmiş en az iki vu-
ıkuf ehline takdir ettirildikten 
ve, bu bedelin itidali belediye 
veya ihtiyar meclisince tasdik 
edildikten sonra komisyonlarca 

.(S. Sayıs ı ; 30). • 
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lâalkal iki zat ile alâkadar veya 
vekilleri veyahud veli ve vasi
leri hazır olduğu halde beyan
namelerde yazılı her parçanın 
hududunu tatbik eder. Münaza-
alı mahallerde sabit işaretler 
rekz ve bunlara bağlıyarak 
bağlandığı nişan noktalarını 
muhtevi krokisini tersim eyler. 
Hudud ve tarifçe ihtilâf ve mu-
bayenet olmadığı takdirde be
yannameler ihtiyar meclisinden 
hazır bulunanlar tarafından 
tasdik olunur. 

B - Tahdid sırashıda alâka-
daran beyninde hudud veya ta
rifeden mütevellid ihtilâf (mev
cut olduğu takdirde postalar 
aralarını bulmağa gayret eder. 
İtilâf halinde bir zabıtname 
tanzim olunarak alâkadaran ile 
ihtiyar meclisince tasdik olu
nur. Alkadaran iddialarında ıs
rar eyledikleri surette postalar 
münazaalı kısmı krokide gös
termek suretile meselenin ko
misyonca halledileceğini beyan
name yazıb alâkadarana imza 
ettirir. 

C - Her hangi bir sefoeb ile 
beyannameleri alâkadaran ta
rafından imlâ ve iade olunma
yan veya olunamayan mahaller 
bitişik veyahud civarındaki gay
rimenkul emval ashabı tarafın
dan imza ve ihtiyar meclisince 
tasdik olunacak şahadetnamele
re binaen tahdid olunur. 

MADDE 24 — Karışık olan 
hudutlar, alâkadaranın rızalarile 
tadil ve ıslah edilir. Bu muame
lât bir gûna harç ve rüsuma tâ
bi değildir. 

Da. E. 

bırakılır. Bu müddet on sene
den az ise iki yüz dönümü ve
ya kendisine aid arazinin iki 
yüz dönüme iblâğı için lâzım-
gelen kısmı bedelsiz ve fazlası 
bedeii misli ile zilyedine verilir. 

MADDE 24 — Şehir ve kasa
ba veya köy ahalisine mahsus 
meralardan fuzulen açılan yer
ler hakkında da 23 ricü madde
ye göre muamele olunur. Ancak 
geri kalan arazi ahalinin mera 
ihtiyacını temine kâfi değil ve-

Ad. E. 

on seneye varmamış ise satış za
manındaki bedele nazaran işbu 
fazlaya isabet eden miktarı zil
yedine teklif ve kabul ederse 
kendisine borç kaydolunur. 

Ancak mübadil, muhacir, mül
tecilere ve 341 senesi muvaze-
nei umumiyek anununun 23 ün
cü maddesinin (A) fıkrası veç
hile topraksız halka tevzi ve tef-
fiz ve temlik edilmiş olan gay
rimenkul mallar bu hükümden 
müstesna olup bilmesaha teayün 
edecek miktar bilâhare 1331, 
1771 numaralı kanunlara göre 
muamele görmek üzere sahip
leri namına kaydolunur. 

MADDE 24 — Değer paha 
ihtiyar meclisi veya heyetlerin
ce seçilmiş en az iki vukuf eh
line takdir ettirildikten ve bu 
bedelin itidali ihtiyar meclisi 
veya heyetlerince tasdik edil
dikten sonra komisyonlarca da 

.(S. Sayısı : 30) 
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teberdir. Hükümetçe yalnız 
.miktar üzerine satılmış ve ka
yıtlarında bu suretle gösterilmiş 
olan gayrimenkul malların mik
tarında zuhur edecek fazla kı
sım yüzde onu geçmiyorsa zil
yedi namına parasız kaydolu
nur. Yüzde onu geçiyorsa ihale 

veya tefviz, tarihinden itibaren 
tasarruf müddeti on seneye var
mamış ise fazlası için araziye . 
göre de£t±r bahası takdir edile
rek zilyedine teklif ve kabul, 
ederse kendisine borç kaydolu
nur. Ancak mübadil, muhacir 
ve mültecilere ve 341 senesi mu-
vazenei umumiye kanununun 23 
üncü maddesinin (A) fıkrası mu
cibince topraksız halka tevzi ve 
tef f iz ve temlik edilmiş olan gay
rimenkul mallarda zuhur eden 
fazlalık bu hükümden müstesna 
olup bilmesaha taayyün edecek 
fazla miktar 1331 ve 1771 ve 
1866 numaralı kanunlara göre 
muamele görmek üzere zilyetleri 
namına kaydolunur. Eşhas ta
rafından yalnız miktar üzerine 
satılmış olan gayrimenkullerin 
senedinde yazılı miktardan nok
san veya fazla zuhur eden kısım 
hakkında alâkalılar tarafından 
komisyona müracaatle bir iddia 
vaki olmazsa noksan veya fazla
sına bakılmaksızın zilyedi namı
na kaydolunur. Bir iddia vaki 
olup ta iki taraf ta uyuşamazlar-
sa keyfiyet kadastro mahkeme
since umumî hükümler dairesin
de hallolunur. 

MADDE 24 — Değer baha
lar belediyelerce veya ihtiyar 
meclislerince seçilmiş en az iki 
vukuf ehline takdir ettirildikten 
ve bedelin itidali belediye veya 
ihtiyar meclisince tasdik edil
dikten sonra komisyonlarca da 

- 4 8 -
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MADDE 25 — Maliye encü
meninin yirmi dördüncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

B. E. 

da mutedil görülürse teffiz mu
amelesi yapılır. 

Komisyon takdir edilen bedeli 
mutedil görmezse o yer halkın
dan üç kişilik yeni vukuf erbabı 
intinab eder. Bunların takdir 
edeceği değer baha addedilir. 
Alâkalıların değer baha için ver
gi temyiz komisyonlarına müra
caat hakları mahfuz olup bu mu
amele tesciline mâni teşkil etmez. 

MADDE 25 — Komisyonlar 
tasarruf hakları tesbit ve kadas
trosu ve tahriri ikmal olunan yer
lerin plânları ile her hangi par
çanın kimlerin namına kaydo-
lunduğunu ve tahakkuk ettirilen 
kadastro ve tahrir resimlerinin 

.(S. Sayısı.: 3Û). 
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Tetkikatı tasürrufiye hakkındadır 

MADDE 25 — Beyanname
ler postalar tarafından komis
yona verilir ve komisyonlar ber-
veçhi ati tetkikat ve, muamelâtı 
ifa ederler: 

A - Tetkikatı semt ve mevki 
ve mahalle itibarile icra etmekle 
mükellef olan komisyon hangi ta
rihte, ; nereleri tetkik edeceğini 
tetkik tarihinden en az üç gün 
evvel münasib vesait ile mevziî 
olarak ilân ve keyfiyetten ihti
yar meclislerini haberdar eyler. 

B - Alâkadarlar tetkikat sıra
sında hazır bulundukları takdir
de muamele tehir olunmayıb be
yanname mündericatma ve mer-

. but vesaik ve ihtiyar meclisinin 
beyan ve tasdiklerine göre ko
misyon hâsıl edeceği kanaat dai
resinde gayrimenkul malın sahi
bini tayin ve muamelei kaydiye
sini icra eder. 

C - Vesaiki olmayan beyanna
meler için ihtiyar meclisince ve
rilecek izahat ve yapılacak tetki-
katm hâsıl edeceği intibaat dai-
res.T;de eshabı namına muamelei 
kaydiye yapılır. 

D - Gayrimenkul mal tapu se
nedi ibraz eden sahibi namına 
kaydolunur. 

— 4 6 -
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yahut açılan yerler bu arazi
nin meradan veyahut mera da
hilindeki sulardan istifadesini 
güçleştirirce veya bu ihtiyaç 
başka suretle temin edilemez 
ise bu ihtiyaç nisbetinde'ki ara
zi ile orman ve baltalıklardan 
açılan arazi kadastro mahke
mesi kararile eski haline irca 
edilir. 

MADDE 25 — Hükümetçe 
miktar üzerine satılmış ve se-
ned veya kayitlerinde bu su
retle gösterilmiş gayrimenkul 
malların miktarlarından zuhur 
eden fazla kısım satıldığı tarih
ten itibaren tasarruf müddeti 
on seneye varmamış i»e satış 
zamanındaki bedele nazaran 
işbu fazlaya isabet eden mikta
rı zilyedine teklif ve kabul 
ederse kendisine borç kaydo
lunur. 

Ancak mübadil, muhacir, mül
tecilere ve 341 senesi muvazene! 
umumiye kanununun 23 ncü 
maddesinin (A) fıkrası veçhile 
topraksız halka tevzi ve teffiz 
ve temlik edilmiş olan gayri
menkul mallar bu hükümdeıı 
müstesna olup bilmesaha taay
yün edecıek miktar bilâhare 
1331, 1771 numaralı kanunlara 
göre muamele görmek ü^ere sa
hipleri namına kaydolunur. 

.( S. Sayısı : 30 ) 
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mutedil görülürse teffiz mua
melesi yapılır. 

Komisyon takdir edilen be
deli mutedil görmezse o yer 
halkından üç kişilik yeni vu
kuf erbabı intihap eder, bun
ların-takdir edeceği değer paha 
katidir. 

MADDE 25 — Komisyonlar 
tarafından tasarruf hakları tes-
bit ve kadastrosu ve tahriri ik
mal olunan yerlerin plânları ile 
her hangi parçanın kimlerin 
namına kaydolunduğunun ve 
tahakkuk ettirilen kadastro ve 
tahrir resminin miktarını gös
terir cetveller alâkadarların öğ
renmesi için mahalle ve köyle
rin herkes tarafından görüle
bilecek yerlerine iki ay müd
detle asılır ve keyfiyet mutat 
şekillerle ayrıca ilân olunur. 
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mutedil görülürse teffiz muame
lesi yapılır. 

Komisyon takdir edilen bedeli 
mutedil görmezse o yer halkın
dan üç kişilik yeni vukuf erba
bı intihap eder. Bunların tak
dir edeceği değer baha addedi
lir. Alâkalıların değer baha için 
vergi temyiz komisyonlarına mü
racaat haklan mahfuz olup bu 
muamele tesciline mâni teşkil 
etmez. 

MADDE 25 — Komisyonlar 
tasarruf hakları tesbit ve ka
dastrosu ve tahriri ikmal olunan 
yerlerin plânları ile her hangi 
parçanın kimlerin namına kay-
dolunduğunu ve tahakkuk ettiri
len kadastro ve tahrir resimleri
nin miktarını gösterir cetveller 
alâkadarların öğrenmesi için 
mahalle veya köylerin herkes ta
rafından görülebilecek yerlerine 
iki ay müddetle asılır ve keyfi
yet mutat şekillerle ayrıca ve 
varsa mahallî gazete ile ilân olu
nur. 

MADDE 26 — Maliye encü
meninin yirmi beşinci maddesi 
aynen kabul edilmiştir. 

miktarını gösterir cetveller alâ
kadarların öğrenmesi için ma
halle veya köylerin herkes tara
fından ıgörülebüeeek yerlerine iki 
ay müddetle asılır ve keyfiyet 
mutad şekillerle ayrıca ve varsa 
mahallî gazete ile ilân olunur. 

MADDE 26 — Bu cetvellerin 
asılması şahsen tebliğ hükmün
dedir. O şehir veya köyde bu
lunanlar tarafından yukarıki 
maddede yazılı müddet içinde ve 
bulunmayanlar tarafından o şe
hir veya köyde kadastro heyet
lerinin işleri bitinceye kadar vu
ku bulacak iddia ve ihbarlar ve 
bir hatadan doğan teklif er 'komis
yonlarca alâkalıların müdafaala
rı dahi dinlenip tetkik edildikten 
sonra iktizasına göre muamele 
düzeltilir ve karar alâkalılara 
tebliğ olunur. Tebliğ tarihinden 
itibaren 15 gün içinde bu karar 
aleyhine kadastro mahkemesine 
müracaat olunabilir. 

Müddet geçince cereyan ede
cek muamelenin ve tetkika tâbi 
olupta neticelenmemiş olanlar
dan maadasının vaziyetlerinin 
katileşt iğini gösterir bir zabıt
name yapılarak komisyon azası 
tarafından imza edilir. 

Askı müddeti içinde müracaat 
etmeyenlerin müracaat hakları 
mahfuz olup bunların gayrimen-
kulleri için yapılan muamele, hi
lafı hükmen sabit oluncaya ka
dar, katidir. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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H - Tefevvüz veya tedavül 
tariklerile temellük edilegeidi-
ğini mübrez vesaikle yahud ihti
yar meclisi ve erbabı vukufun 
tasdikile tebeyyün eden gayri
menkul mallar esasen tapu sene
dine merbut ve müddeti temellü
kün müruru zaman haddine ba
liğ olub olmadıklarına bakılmaya-
rak sahibi namına kaydolunur. 
Alâkadaran tarafından iddia vu
kuunda dördüncü fasılda mün-
deriç ahkâma tevfikan mesele hal 
ve intaç olunur. 

V - Bilâvaris vefat edenlerin 
terkeyledikleri ve gayrin hakkı 
taallûk etmeyen gayrimenkul 
emval Devlet namına kaydolu
nur. 

Z - Gayrimenkul mal Devlete 
aid iken fuzulî zaptedilib te müd
deti tasarruf on seneye baliğ ol
mamış ise teffizinde mahzur ol
madığı takdirde zamanı işgalin
deki evsafını kıymeti hazırası 
zilyedine zimmet kaydolunarak 
namına tescil olunur. 

H - Sahibi bulunmayan ve 
vukubulan tahkikat ve ilânata 
rağmen bir gûna iddia, sepket-
meyen gayrimenkul malların 
Devlet namına kaydi icra olu
nur. işbu malların on seneye 
kadar hükmen müstehakkı zu
hur eylediği takdirde namına 
kaydi tashih ve satılmış ise bede
li ita olunur. Her iki surette 
Devlete bir ıgûna masraf ve taz
minat terettüb etmez. 

MADDE 26 — Tecavüz varid 
olmayan tabiî veya sunî fakat 
esaslı veya minelkadim muhar
rer ve müteayyen olarak tanm-

MADDE 26 — Bedeli misil
ler ihtiyar heyetlerince seçilmiş 
en az iki vukuf ehline takdir 
ettirildikten ve bu bedelin iti-

( S. Sayısı : 30) 

MADDE 26 — Bu cetvellerin 
asılması şahsan tebliğ hükmün
dedir. Yukanki maddeye yazı
lı müddet içinde vuku bulacak 



Mal. E. îk. E. B. E. 

MADDE 26 — Cetvellerin a-
sılması şahsen tebliğ hükmünde
dir. O şehir veya köyde bulu
nanlar tarafından yukanki mad-

Dördüncü fasıl 

İhtilâfların halli 

MADDE 27 — Maliye endi- MADDE 27 — 22 nei madde-
meninin yirmi altıncı maddesi niıı (A) fıikrasına göre yapıla-
aynen kabul edilmiştir. ' ! eak ilândan s-onra ve ilânda ya

zılı yerlerde gayrimenıkul mal-

( S. Sayısı : 30 ) 



mış olan hudutlar dahilinde ta
sarruf olunan gayrimenkul em
valin bilmesaha tayini miktarı 
vesaiki tasarrufiyesinde muhar
rer miktardan fazla dahi olsa sa
hibi namına kaydolunur. 

MADDE 27 — Sahipsiz arazii 
haliyeye gerek tecavüz gerek doğ
rudan doğruya ihya suretile ta
sarruf eden eşhası ferdiye işbu 
arazi müddeti tasarrufları on se
neye baliğ olmuş ise bedeli mi
sil aranılmaksızın mutasaffıfı 
namına kaydolunur. Müddeti 
tasarruf on seneye baliğ olma
dığı takdirde iki yüz dönümüne 
kadarı ve şayed mütecavizin o 
kasaba veya karyede arazisi bu
lunduğu halde iki yüz dönümü 
ikmal edecek miktarı meecanen 
ve ziyadesi bedeli misli ile teffiz 
olunur. 

— 50 — f 
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dali ihtiyar heyetlerince tasdik 
edildikten sonra komisyonlarca 
da mutedil görülür ise teffiz 
muamelesi yapılır. 

MADDE 27 — MülMyeti şa
hıslara veya menfaatleri umu
ma aid olan mera ve baltalık 
gibi yerlerden başka eskidenle
ri sahipsiz tanınmış olan yerler 
belediye hududu içinde ise bele
diyelere, köy hududu içinde ise 
köylerin manevî şahsiyeti namı
na kaydolunur. 

Ad. E. 

iddia ve ihbarlar ve bir hata
dan doğan teklifler komisyon
larca alâkalıların müdafaaları 
dahi dinlenip tetkik edildikten 
sonra iktizasına göre muamele 
düzeltilir ve karar alâkalılara 
tebliğ olunur. Tebliğ tarihin
den itibaren on beş gün içinde 
bu karar aleyhine kadastro mah
kemesine müracaat olunabilir. 

Müddet geçince cereyan eden 
muamelenin ve tetkike tâbi olup-
ta neticelenmemiş olanlardan 
maadasının vaziyetlerinin kati-
leştiğini gösterir bir zabıtname 
yapılarak komisyon azası tara
fından imza edilir. 

Askı müddeti içinde müraca
at etmeyenler hakkındaki mua
mele hilafı hükmen sabit olunca
ya kadar katidir. 

Fasıl : 4 

ihtilâfların halli 

MADDE 27 — 21 inci mad
denin (A) fıkrasına göre yapı
lacak ilânı müteakip ve ilânda 
yazılı mahallerde gayrimenkul 
mallara taallûk ve kadastroyu 
ve tahriri alâkadar eden her tür
lü itilâfların halli kadastro mah
kemelerine aittir. Mahkemeler
ce görülmekte olan veya yüksek 
salahiyetli mahkemelerden bo
zularak iade kılınan bu gibi hu
suslara ait dava evrakı da resen 
kadastro mahkemesine devrolu-
nur. 

Kadastro mahkemesi devrolu-
nan dava evrakını kaldıkları 

( S. Sayısı : 30 ) 
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dede yazılı müddet içinde ve (bu
lunmayanlar tarafından o şehir 
veya köyde kadastro heyetleri
nin işleri bitinceye kadar vuku 
bulacak iddia ve ihbarlar ve bir 
hatadan doğan teklifler komis
yonlarca alakalıların müdafaa
ları dahi dinlenip tetkik edil
dikten sonra iktizasına göre mu
amele düzeltilir. Ve karar alâ
kalılara tebliğ olunur. Tebliğ 
tarihinden itibaren on beş gün 
içinde, bu karar aleyhine kadas
tro mahkemesine müracaat olu
nabilir, 

Müddet geçince cereyan ede
cek muamelenin ve tetkika tâbi 
olupta neticelenmemiş olanlar
dan maadasının vaziyetlerin kat-
ileştiğini gösterir bir zalbıtna-

- me yapılarak komisyon azası ta
rafından imza edilir. 

Askı müddeti içinde müraca
at etmiyenlerin müracaat hak
lan mahfuz olup bunların gay
ri menkulleri için yapılan mua
mele hilafı hükmen sabit olun
caya kadar katidir. 

Dördüncü Fasıl 

ihtilâfların halli 

MADDE 27 — 21 nci maade-
nin (A) fıkrasına göre yapıla
cak ilândan sonra ve ilânda ya
zılı yerlerde gayrimenkul mal
lara taalluk eden, kadastroyu ve 
tahriri alâkalandıran her türlü 
ihtilâfların halli kadastro mah
kemelerine aittir. Mahkemeler
ce görülmekte olan veya yüksek 
salahiyetli mahkemelerden bo
zularak iade kılınan bu gibi hu
suslara ait dava evrakı da resen 
kadastro mahkemesine devrolu-
nur. 

Kadastro mahkemesi devrolu-
nan dava evrakrnı kaldıkları nok 

— 51 
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Dördüncü fasıl 

ihtilâfların halli 

MADDE 28 — Maliye tencü-
meninin 27 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. E. 

lara taallûk eden, kadastroyu 
ve tahriri alâkalandıran her 
türlü ihtilâfların halli kadas
tro mahkemelerine aittir. Mah
kemelerce görülmekte olan ve
ya yüksek salahiyetli mahkeme
lerden bozularak iade kılınan 
bu gibi hususlara ai(t dava ev-
rakı da resen kadastro mahke
mesine devrolunur. 

Kadastro mahkemesi devro-
lunan dava evrakını kaldıkları 
noktadan ve bozularak iade 
edilenleri bozma sebeplerine 
göre tetkik ve fasleder. 

Kadastro mahkemelerinin 
verdiği hükmün yüksek salahi
yetli mahkemece bozularak ia
desi zamanında komisyonlar o 
yer mahkemesinin kaza hududu 
dışına çıkmış ise bu davaya û 
yerin salahiyetli mahkemesi bu 
kanun hükmüne göre bakar. 

MADDE 28 — Komisyonla
rın faaliyet mıntakası içinde 
kaza yolu ile taksini icrası sulh 
mahkemelerine aittir. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 28 — Kasaba ve kar
ye ahalisine mahsus meralardan 
fuzulen ağdan yerler hakkında 
dahi 27 nei madde mucibince 
muamele olunur. Ancak bakiye 
kalan arazi ahalinin ihtiyacını 
temine kâfi değilse veya bu ih
tiyaç diğer suretle temin edil
mezse ihtiyaç nisbetindeki ara
zi ile orman ve baltalıklarda açı
lan arazi hali sabıkına irca olu
nur. 

MADDE 29 — Hükümetçe 
miktar üzerine teffiz kılınmış ve . 
bu suretle sened veya kayitlerin-
de gösterilmiş olan gayrimen- | 
kuj. emvali» miktarlarından zu- | 
hur eden ̂ fazlft teMz tarihinden 
bilitibar müddeti tasarruf on se
neye baliğ olraaııpş ise te£fiz za- , 
manındaki bedele nazaran işbu 
fazlaya isabet eden miktar zilye- ' 
dine teklif ve kabul eder ise zil
yedine zimmet kaydolunur. 

Ba.4B. 

MADDE 28 — Komisyonlar 
tarafından tasarruf haklan tes-
bit ve kadastrosu ikmal olunan 
yerlerin plânları ile her hangi 
parçanın kimlerin namına kay-
doluınduğunu ve tahakkuk etti
rilen kadastro resminin mikta-
rınr gösterir cetveller alâkadar
ların öğrenmesi için mahalle 
ve köylerin herkes tarafından 
görülebilecek yerlerine bir ay 
müddetle asılır ve keyfiyet ay
rıca ilân olunur. 

MADDE 29 -^ Bu cetvellerin 
asdması şa^tean tebliğ hüıkmün-
dedii'. Yııkanski maddede yazdı 
müddet içinde vuku bulacak 
iddia ve ihbarlar ve bir hatayı 
görmekten ctoğan teklifler ko
rnişonlarda alâkadarların müda
faaları dahi dinlenip tetkik edil
dikten sonra iktizasına göre 
muamele düzeltilir ve icab 
ederse hükmen neticelendirilir. 

Müddet geçince cereyan eden 
muamelenin ve tetkika tâbi 
olupta neticelenmemiş olan 
gayrimenkul mallardan maa
dasının vaziyetierinin katileşti-
ğini gösterir bir zabıtname ya
pılarak komisyon azası tarafın
dan imza edilir. 

Askı müddeti içinde müracaat 

(S. Sayısı : 30) 
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noktadan ve bozularak iade edi
lenleri bozma sebeplerine göre 
teiMk ve faakder. 

Kadastro mahkemelerinin ver
diği hükmün yüksek salahiyetli 
mahkeme bozularak iadesi zama
nında komisyonlar o yer mahke
mesinin kaza hududu dışına çık
mış ise davaya o yerin salahi
yetli mahkemesi bakar. 

MADDE 28 — Komisyonların 
faaliyet mmtakası içinde kazaen 
taksim icrası sulh mahkemele
rine aittir. 

MADDE 29 — Kadastro mah
kemesine müracaat istida ile ola
bileceği gibi ifade zaptettirmek 
suretile de olabilir. 

Bu mahkemelerde tahrirî teb
ligat usulü cereyan etmez. 

Alâkalılar arasında tasarruf 
ehliyetini hak olmayanlar bulu
nur ve bunların veli veya vasi
leri de olmazsa kadastro ve tah
rir muamelelerine münhasır ol
mak üzere kadastro hâkimi tara
fından kendilerine vasi nasbo-
lunur. 



lAak E. 

tadan ve bozularak iade edilen
leri bozma sebeplerine göre tet
kik ve fasleder. 

Kadastro mahkemelerinin ver
diği hükmün yüksek salahiyetli 
mahkemece bozularak iadesi za-
manmdakomisyonlar o yer mah -
kemesinin kaza hududu dışına çı
kmış ise bu davaya o yerin sa
lahiyetli mahkemesi bu kanun 
hükmüne göre bakar. 

MADDE. 28 — Komisyonların 
faaliyet ınıntakası içinde ka
zaen taksim icrası sulh mahke
melerine aittir. 

MADDE 29 — Kadastro mah
kemesine müracaat istida ile o-
labilefieği gibi ifade zabtettir-
mıek sur etile de olabilir. 

Taraflardan her ıbiri diledik
lerini vekil tayin edebilirler. 

Bu mahkemelerde tahrirî teb
ligat usulü cereyan etmez. 

Alâkalılar arasında tasarruf 
ehliyetini haiz olmayanlar bulu
nur ve bunlarm veli veya va
sileri de olmazsa kadastro ve tah
rir muamelelerine münhasır ol
mak üzere kadastro hâkimi ta
rafından kendilerine vasi naalbo-
lunur. 

- m 
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MADDE 29 — Maliye encü
meninin 28 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 30 — M*liye encü
meninin 29 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 29— Kadastro mah
kemesine müracaat istida ile 
olabileeeği gibi ifade zaptettir-
mek şuretile de olabilir. 

Taraflardan her biri diledik
lerini vekil tayin edebilirler. 

Bu mahkemelerde tahrirî teb
ligat usulü cereyan etmez. 

Alâkalılar arasında tasarruf 
ehliyetini haiz olmayanlar bu
lunur ve bunların veli veya va
sileri de olmazsa kadastro ve 
tahrir muamelelerine münhasır 
olmak üzere kadastro hâkimi 
tarafından kendilerinte vasi nas 
bölünür. 

MADDE 30 — Kadastrc 
ınahkemıesi ihtilâf halinde bu
lunanları sulha davet eder. Mu
vafakat etmezlerse nihayet bir 
hafta içinde hakem tayin etme
lerini bildirir. Buna da razı ol
mazlarsa ihtilâfı hükmen halle
der. 

(S. Sayısı: 30) 
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MADDE 30 — Bedelâtı misli
ye ihtiyar ımeelislerinee mün-
tahab en az iki etfbabı vukufa 
takdir ettirildikten ve itidali 
mezkûr meclislerce tasdik olun
duktan sonra komisyonlarca 
bittetkik mutedil görülür ise tef-
fiz muamelesi icra olunur. 

MADDE 31— komisyonlar 
tarafından hukuku tasarrufiyesi 
tesbit ve kadastrosu ikmal olu
nan mahallerin plânlar ile hangi 
parçaların kimlerin namına 
kaydolunduğu ve kıymetlerle 
tahakkuk ettirilen rüsumun mitk 
tarım mübeyyin cetveller alâka-
daranca husulü malûmat için 
mahalle veya köylerin herkes ta
rafından görülecek mevkilerine 
ıbir ay müddetle talik olunacak 
ve keyfiyeti talik ayrıca ilân 
edilecektir. 

— 54 — 
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etmeyenler hakkında muamele 
katiyet kesbedip keyfiyet kaziyei 
muhkeme teşkil eder. 

Fasıl: 4 

Ihtüâflann halli 

MADDE 30 — Kadastro mah
kemesini nei maddenin (A) fık
rasına göre yapılacak ilânı mü
teakip o mahallerde veraset, hu
dut, aidiyet ve iştirak gibi gay
rimenkul mallarm tasarrufundan 
doğan ve kadastroyu alâkadar 
eden münazaa ve ihtilâfları hal
ledecektir. Bu gibi hususlara ait 
olarak aslî mahkemelerce görül
mekte olan veya nakzan temyiz 
mahkemesinden iade kılınan da
vaların evrakı resmen veya ta-
leb üzerine bu mahkemelerden 
kadastro mahkemesine devrolu-
nur. 

Kadastro mahkemesi devrolu-
nan dava evrakını kaldıkları nok
tadan ve nakzedilerek iade edi
lenleri nakız sebeplerine göre tet
kik ve fasleder. 

MADDE 31 — Komisyonların 
faaliyet mmtakası içinde kazaen 
taksim icrası kemakân sulh mah
kemelerine aittir. Mahkemeler 
taksimi yapılacak olan yerlerin 
tasarruf halleri halikında kadas
tro komisyonundan malûmat alır 
ve kroki veya haritası suretini 
ister. 

Ad. E. 

MADDE 30 — Kadastro mah
kemesi ihtilâf halinde bulunan
ları sulha davet eder. Muvafa
kat etmezlerse nihayet üç gün 
içinde hakem tayin etmelerini 
bildirir. Buna da razı olmazlar
sa ihtilâfı hükmen halleder. 

MADDE 31 — Dahiliye en
cümeninin 34 üncü maddesi ay
nen 

(S. Sayısı : 30) 
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MADDE 30 — Kadastro mah
kemesi ihtilâf halinde-bulunan
ları sulhe davet eder. Muva
fakat etmezlerse nihayet bir haf
ta içinde hakem tayin etmeleri
ni bildirir. Buna da razı olmaz
larsa ihtilâfı hükmen halleder. 

MADDE 31 — Aralarında 
sulhu kararlaştıranların mahke
mece ifadeleri dinlenir ve ka
rarlaştırdıkları müsalâha şekli 
tesbit olunarak altı alâkadarlara 
mühürlettirilip veya imza ettiri
lip veyahut parmak bastı
rıldıktan sonra tasdik edilir ve 
kayit muamelesi ona göre yapı
lır. Bu sulhnameler ilân mahi
yetinde olup iki taraf için kati
dir. 

— 55 
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MADDE 31 — Mtaliyo encü
meninin 30 uncu maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Maliye encü
meninin 31 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. E. 

MADDE 31 — Aralarında 
sulhu kararlaştıranların mah
kemece ifadeleri dinlenir ve ka
rarlaştırdıkları musaleha şekli 
tesbit olunarak altı alâkadarla
ra mühürlettirilip veya imza 
ettirilip veyahut parmak bastı-. 
rıldıktan sonra tasdik edilir ve 
kayit muamelesi ona göre ya
pılır. Bu sulhnameler ilâm ma
hiyetinde olup iki taraf için 
katidir. 

MADDE 32 — Taraflar ha
kem tayinine muvafakat eyle
dikleri takdirde aşağıda göste
rildiği üzere muamele olunur: 

1 - Tahkim keyfiyeti yazılı 
bir mukaveleye veya kadastro 
mahkemesince ifadelerine göre 
tutulacak bir zabıtnameye müs
tenit olacaktır. 

2 - Hakem seçmekte iki taraf 
uyuşamazsa mahkeme en az üç 
kişiden mürekkeb hakem seçe
cektir. 

3 - Hakemler işe başlamazdan 
evvel mahkeme huzurunda ye
min ederler. 

4 - Hakemler kendilerine ve
rilen evrak üzerine 15 gün için 
de kararlarını verirler. Bu müd-

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 32 — İşbu cetvelle
rin taliki şahsen tebliğ hükmün
de addolunacak ve balâdaki 
müddet zarfında vuıkn ıbulacak 
müddeiyat ve ihbara!, bir hata-
yi müşahededen mütevellid tek
lif at komisyonlarca alâıkadarla-
rırı müdafaatt dahi istin]a ve 
tetkik olunarak iktizasına göre 
muamele ıslah ve ledelhaee 
hükmen intaç edilir. 

Müddetin in'kızasmda cere
yan eden muameleyi haki ve 
tetkik ata tâbi olupta netice
lenmemiş olan gayrimenkul mal
lardan maadasının vaziyetleri 
kesıbi katiyet eylediğini mü-
beyyin bir zabıtname tanzim 
olunarak komisyon azası tara
fından imza olunacajktır. 

Dördüncü fasıl 

İhtilâfın sureti halime dmr 

MADDE 33 — Kadastro mah
kemesi yirmi beşinci maddenin 
(A) fıkrası mucibince yapıla
cak ilânı ımiiteakib o mahaller
de tayini veraset hududu aidi
yet ve iştirak gibi gayrimen
kul malların tasarrufundan mü
tevellid ve kadastroyu alâkadar 
eden müuazaat ve ihtilâf atı hal
ledecektir. 

MADDE 32 — Şifahen ileri 
sürülen iddialar ve müdafaalar 
kadastro mahkemelerince zapto-
lunacak ve iki taraftan her biri 
dilediklerini vekil tayin edebile
ceklerdir. Alâkadarlar arasında 
tasarruf ehliyetini haiz olmayan
lar bulunur ve bunların veli 
veya vasileri de olmazsa kadas
tro muamelelerine münhasır ol
mak üzere komisyon hâkimi tara
fından kendilerine vasi nasbolu-
nur. 

MADDE 32 — Taraflar ha
kem tayinine muvafakat eyledik
leri takdirde aşağıda gösterildi
ği üzere muamele olunur. 

1 - Tahkim keyfiyeti yazılı 
bir mukaveleye veya kadastro 
mahkemesince ifadelerine göre 
tutulacak bir zabıtnameye müs
tenit olacaktır. 

2 - Hakem seçmekte iki taraf 
uyuşamazsa mahkeme en az üç 
kişiden mürekkep hakem seçe
cektir. 

3 - Hakemler işe başlamazdan 
evvel mahkeme huzurunda ye
min ederler. 

4 - Hakemler kendilerine ve
rilen evrak üzerine on beş gün 
içinde hükümlerini verirler. Bu 
müddeti kâf gelmezse mahkeme
ce münasip müddet verilir. 

5 - Hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 527 nci madde
sinde yazılı hallerde hakemler 
kadastro mahkemesine müra
caat ederler. 

MADDE 33 — Taraflar sul
be ve tahkime yanaşmazlarsa 
mahkemece davet olunarak dava 
rüyet ve fasıl ve verilecek hü
küm alâkalılara tefhim olunur. 

Belediye veya köy hudutları
na taallûk eden hükümler ma
hallî Hükümet ile alâkadar olan 
belediyelere ve ihtiyar meclisi 
veya heyetlerine tebliğ olunur. 

MADDE 33 — Kadastro mah
kemesi ihtilâflar ve münazaala
rın halli için aşağıda gösterile
ceği gibi muamele yapar: 

1 - İhtilâf ve münazaa halin
de bulunan kimseler ve alâkadar 
olanlar önce sulha davet edile
cektir 

2 - Doğrudan doğruya sulh 
yapmayanlara üç gün içinde mah-

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 32 — Taraflar ha
kem tayinine muvafakat eyle
dikleri takdirde aşağıda göste
rildiği üzere muamele olunur: 

1 - Tahkim keyfiyeti yazılı bir 
mukaveleye veya kadastro mah
kemesince ifadelerine göre tutu
lacak bir zabıtnameye (müstenit 
olacaktır. 

2 ^ Hakem seçmekte iki taraf 
uyuşamazsa mahkeme en az üç 
kişiden, mürekkep hakem seçe
cektir. 

3 - Hakemler işe başlamaz
dan evvel mahkeme huzurunda 
yemin ederler. 

4 - Hakemler kendilerine ve
rilen evrak üzerine on beş gün 
içinde kararlarını verirler. Bu 
müddet kâfi gelmezse mahkeme
ce münasip müddet verilir. 

5 - Hukuk usulü muhakeme
leri kanununun 527 nci madde
sinde yazılı hallerde hakemler 
(kadastro mahkemesine müracaat 
ederler. 

MADDE 33 — Taraflar sulbe 
veya jtahkime yanaşmazlarsa 
mahkemece davet olunarak dava 
rüyet ve fasıl ile verilecek hü
küm alâkalılara tefhim olunur. 

Belediye veya koy hudutlarına 
taalluk eden hükümler mahallî 
Hükümet ile alâkadar olan bele
diyelere ve ihtiyar meclislerine 
tebliğ olunur. 

— m -
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MADDE 33 — Maliye encü
meninin 32 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Maliye encü
meninin 33 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

B, E. 

d<et kâfi gelmezse mahkemece 
münaaib müddet ^verilir. 

5 - Hukuk ugulü mu&akeme-
leri kanunusun 527 nci madde
sinde yazdı hallerde; hakemler 
kadastro mabkemesine> müraca
at ederler. ' 

MADDE 33 — Taraflar sulha 
veya tahkime yanaşmazlarsa 
mahkemece davet olunarak da
va rüyet ve fasıl ile verilecek 
hüküm alâkalılara tefiıim olu
nur. 

Belediye veya köy hudutları
na taalluk eden hükümler ma
hallî (hükümet ile alâkadar olan 
belediyelere ve ihtiyar meclis
lerine tebliğ olunur. 

MADDE 34 — Kadastro mah
kemesi davalara bu kanunda 
yazılı hükümlere ve yazılı olma
yan hallerde umumî hükümlere 
göre bakar. 

(S . Sayısı : 30 ) 
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Bu misillû hususata aid ola
rak mehakimi asliyeye derdes
ti rüyet bulunan veya nakzen 
mahkemei temyizden iade kılı
nan deavi evrakı kadastro mah
kemesince taleb ve* mehakimi ad
liyeden devir ve tevdi olunur. 
Kadastro mahkemesi devrolu-
nan deavi evrakını kaldıkları 
noktadan menkuzen iade edi
lenleri esbabı nabziyeye göre 
tetkik ve hal ve fasleder. 

MADDE 34 — Komisyonla
rın faaliyet mıııtakası dahilinde 
kazaen taksim icrası kemakân 
sulh mahkemelerine aittir. 

Mîehakim, taksimi icra edile
cek olan mahallerin ahvali ta-
samıfiyesi hakkında kadastro 
komisyonundan malûmat istih
sali ve kroki veya haritası su
retini taleb edecektir. 

— 58 — 
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keme azasından yahut dışarıdan 
müştereken bir veya daha ziya
de hakem tayin etmeleri teklif 
olunacaktır. 

3 - Evvelki fıkra mucibince 
muayyen günde hakem tayin edil
mediği takdirde münazaa mah
kemece 36 ncı madde mucibince 
hükmen f aslolunacaktır. 

MADDE 34 — Aralarında 
sulhu kararlaştıranların mah
kemece ifadeleri dinlenir ve ka
rarlaştırdıkları müsaleha şekli 
tesbit olunarak altı alâkadara 
lara mühürlettirilip veya imza 
ettirilip veyahut parmak bastı
rıldıktan sonra tasdik edilir ve 
kayid muamelesi ona göre yapı
lır. Bu sulhnameler hüküm ilâ
mı mahiyetinde olup iki taraf 
için katidir. 

Ad. E. 

MADDE 34 — Kadastro mah
kemesi davalara bu kanunda ya
zılı hükümlere ve yazılı olma
yan ihallerde umumî hükümlere 
göre bakar. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 34 — Kadastro mah
kemesi davalara bu kanunda ya
zılı hükümlere ve yazılı olmayan 
hallerde umumî hükümlere gö
re bakar. 

- ö d 
îk. E. 

MADDE 35 — Maliye encü
meninin 34 üncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

fc.fi, 

Beşinci fasıl 

Kadastro ve takrir resmi 

MADDE 35 — Kadastrosu 
yapılan gayrimenkulden vergi 
kıymetlerine göre aşağıdaki re
sim ve harçlar abnır: 

1 - Tetkik sırasında gösteri
len tapu senedi, kadastroca tes
cil yapılacak şahıs namma ya
zılı ise bindıe fbir buçuk, 

2 - Tetkik sırasında mülki
yeti üzerlerine tescil edilecek 
şahıslar namına tapu senedi ve
ya kaydi gösterilmediği takdir
de binde üç, 

3 - Tetkik sırasında görüle
cek senetsiz tasarruflarda ta
sarruf haricen yapılan alım sa
tımdan ve veraset vergisine tâ
bi olmayan hağışlamadan doğ
muş ise usulüne göre tahakkuk 
ettirilecek ferağ harcı alındık
tan sonra birinci fıkraya göre 
binde bir buçuk, 

4 - Senetsiz tasarruf intikal
den ise intikal harcı almmayıib 
yalnız ikinci fıkraya göre hare 
alınır. Kayid tashihinde ifraz ve 
taksim veya birliştirme muame
leleri için aynea hare ve resini 
tahakkuk ettirilmez. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 35 —- Kadastro 
mahkemelerince şifahen derme-
yan olunan müddeiyat ve mü-
dafaat zaptolunaeak ve tarafeyn
den her birisi dilediklerini ve
kil tayin edebileceklerdir. Alâ
kadarlar meyanında ehliyeti ta-
sarrufiyeyi haiz olmayanlar bu
lunur, ve bunların veli veya 
vasileri de olmaz ise kadastro 
muamelâtına münhasır olmak 
üzere komisyonların hâkimi ta
rafından kendilerine vasi nasbo-
luıror. 

MADDE 36 — Kadastro mah
kemesi ihtilâf at ve münazaâtın 
halli için bervoçhi iti muamele 
icra edslir: 

1 - thtîMf ve münazaa halin
de bısltmaît kimseler ve alâka
dar ©lanlar evvel • emirde sulha 
davet edilecektir. 

2 - Doğrudan doğruya sulh ya
pamayanlara üç gün zarfînda 
mahkeme azasından yahut ha
riçten müştereken bir hakem ta-

- 0 6 -
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MADDE 35 — Her iki taraf 
hakem tayinine muvafakat eyle
diği takdirde aşağıda gösterildi
ği üzere muamele olunacaktır: 

1 - Tahkim keyfiyeti yazılı 
bir mukaveleye veya kadastro 
mahkemesince ifadelerine göre 
tutulacak bir zabıtnameye müs
teniden olacaktır. 

2 - Hakem tayininde iki taraf 
uyuşamayıpta mahkemeye mü
racaat ederlerse mahkeme en az 
üç kişiden mürekkeb hakem he
yeti tayin edecektir. 

3 - Hakemler işe bşlamazdan 
evvel mahkeme huzurunda ye
min edeceklerdir, 

4 - Hakemler kendilerine veri
len evrak üzerine on beş gün için
de hükümlerini verirler. Bu 
müddet kâfi gelmezse mahkeme
ce münasib müddette uzatılır. 

5 - Tahkim müddeti zarfında 
iki tarafın muvafakati olmadık
ça hakemler azlolunamaz. 

6 - Hakemler aneak reddi ha
kim sebebile nihayet üç gün için
de reddolunabilir. 

7 - Hakem kararları katidir. 

MADDE 36 — İhtilâf sulh 
veya tahkim tarikile halledil
mediği takdirde veya hakem 
tayininde iki taraf on beş gün 
içinde uyuşamayıpta müttefikan 
hakem tayini için mahkemeye 
müracaat eylemedikleri takdirde 
mahkemece alâkadarlar davet 
olunarak dava rüyet ve fasıl 
ve verilecek hüküm alâkadar
lara tefhim olunur . 

Belediye ve köy hudutlarına 

(S . Sayısı : 30) 

A4.M. 

Fasıl : 5 

Tahrir 

MADDE 35 — Gayrimenkul 
mallar üzerindeki hakları tet
kik ve hak sahiplerini bu kanun 
hükümlerine göre tayin ve tes-
ıbit etmek maksadile Maliye ve
kâleti lüzum görülen yerlerde 
kadastro ve tahrir komisyonları 
ve postaları marifetile plânsız 
tahrir yapabilir. Bu komisyon
larda fen memuru bulundurma-
yabilir. 

Fasıl : C 

Kadastro ve tahrir resmi 

MADDE 36 — Kadastrosu 
yapılan gayrimenkulun vergi kıy
metlerinin binde üçü kadastro 
resmi ve bu kanuna tevfikan 
ibasit tahriri yapılan yerlerin 
vergi kıymetlerinin binde biri 
tahrir resmi olarak tahakkuk 
ettirilir. Bu resimler ve değer 
paha vergi ile birlikte ve mü
savi taksitlerle beş senede tahsil 
edilir. 

Tesbit muameleleri esnasında 



- 6 İ 
Mal. Ü. 

Beşinci fasıl 

Tapu'tahriri 

MADDE 35 — Gayrimenkul 
mallar üzerindeki hakları tetkik 
ve hak sahiplerini bu .kanun hü
kümlerine göre tayin ve tesbit 
etmek maksadile Maliye vekâleti 
lüzum görülen yerlerde kadastro 
ve tahrir komisyonları ve pos
taları marif etile plânsız tahrir 
yapabilir. Bu komisyonlarda 
fen memuru foulundurmayabi-
lir. 

îk. E. 

Altıncı fasıl 

Kadastro ve tahrir resmi 

MADDE 36 — Kadastrosu ya
pılan gayrimenkulden vergi kıy
metlerine göre aşağıdaki resim 
ve harçlar alınır: 

1 - Tetkik sırasında ibraz edi
len tapu, kadastroca tescil yapı
lacak şahıs namına yazılı ise bin
de bir buçuk, 

2 - Tetkik sırasında mülkiye
ti üzerlerine tescil edilecek şa
hıslar namına tapu veya kaydi 
ibraz edilemediği ve kayit bu-

Maliye encümeninin 
maddesi çıkarılmıştır. 

35 inci 

Beşinci fasıl 

kadastro ve tahrir resmi 

MADDE 36 — Kadastrosu 
yapılan gayrimenkulden ver
gi kiymetlerine göre aşağıdaki 
resim ve harçlar aknır. 

1 - ^Tetkik sırasında gösteri
len tapu senedi, kadastroca tes
cil yapılacak şahıs namına ya
zılı ise bir buçuk, 

2 - Tetkik sırasında mülkiyeti 
üzerlerine tescil edilecek şahıs
lar namına tapu senedi veya kay
di gösterilmediği takdirde binde 

( S. Sayısı : 30 ) 

B. E. 

MADDE 36 — (35) nci mad
de mucibince tahakkuk ettirile
cek kadastro harçları ile ferağ 
harcı ve bu kanunda yazılı de
ğer bahalardan tahakkuk eden 
Devlet alacakları birlikte ve 
müsavi taksitlerle beş senede 
tahsil edilir. 

Gayrimenkul malların tesbi-
tinden sonra başkasına bağışla
mada ve satışta bu resim ve 
değer bahalar bağışlayan ve 
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yin etmeleri teklif olunactktır. 
3 - Fıkrai sabıka mucibince 

muayyen günde hakem tayin 
edilmediği takdirde münazaa 
mahkemece 39 neu madde mu
cibince hükmen hal ve faslolu-
nacaktır. 

MADDE 37 — Beyinlerinde 
sulhu takarrür ettirenlerin mah
kemece ifadeleri istima ve karar
laştırdıkları şekli müsaleha tesbit 
olunarak ziri alâkadarana tah-
tim ve imza ettirildikten veya
hut parmak bastırıldıktan sonra 
tasdik edilecek ve muamelei kay
diye ona göre ifa kılınacaktır. 

Bu sulhnameler hüküm ilâmı 
mahiyetinde olup tarafeyn için 
hiç bir tariki kanuniyeye tâbi 
değildir. 

MADDE 38 — Hakem tayi
nine muvafakat edildiği takdir
de berveçhi âti muamele oluna
caktır : 

1 - Tahkim keyfiyeti tahrirî 
oir mukaveleye veya kadastro 
mahkemesince ifadelerine binaen 
;anzim edilecek bir zabıtnameye 
nüstenid olacaktır. 

2 - Hakem tayininde tarafeyn 

— 62 — 
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taallûk eden hükümler mahallî 
Hükümeti ile alâkadar olan 
belediyelere veya ihtiyar heyet
lerine tebliğ olunur. 

MADDE 37 — Alâkadarlar 
muhakeme gününde mazeretsiz 
gelmez veya mazeretini gösterir 
vesika göndermezlerse dava gi-
yaben rüyet olunarak hükme 
bağlanır. 

MAIDDE 38 — Giyabî ilâm
lara tebliğ tarihinden itibaren 
sekiz gün içinde kadastro mah
kemesi nezdinde itiraz edilebilir. 

Vicahî hükümler tefhim tari
hinden ve giyabî hükümleri havi 
ilâmlar itiraz müddetinin bit
mesinden itibaren on beş gün 
içinde temyiz edilebilir. Temyiz 
olunan ilâm nakzolunursa dava 

* 
{ S. Sayısı : 30 ) 

Ad. S. 

evvelce tarafeyn arasındaki 
muamelelerden doğan tasarruf 
sebeplerinden dolayı harç ve re
sim alınmaz. Şu kadar ki 14 
üncü madde mucibince yapılan 
ilândan sonra gayriresmî suret
te icra edilmiş olan (bu gibi mu
amelelerin tâlbi oldukları harç ve 
resimler almır. 

Gayrimenkul malların tesbi-
tinden sonra başkasına bağışla
mada ve satışta bu resim ve de
ğer pahalan bağışlayan ve sa
tandan peşin olarak tahsil edi
lir. Şayet bağışlayan veya sa
tın alan kabul ederse bu resim 
ve değer paha kendi tarafından 
ya peşin olarak veya taksitle 
tesviye olunabilir. 

MADDE 37 — Tetkik edilmek 
üzere kadastro mahkemelerine 
ve kadastro ve tahrir komisyon-
larile postalarına vaki olan itiraz 
ve iddialara ait evrak ile beyan
nameler ittihaz olunacak idarî 
ve kazaî kararlar ve icra edile
cek tebligat ve çıkarılacak kayit 
suretleri ve verilecek kadastro 
haritaları ve emsali bilûmum ev
rak damga resmi ile sair harç ve 
resimlerden muaftır. 

MADDE 38 — Bina ve arazi 
tahrir komisyonlarınca vergi is
tifasına matrah olarak takdir 
edilmiş olan kıymetlerle gayri-
safi iratlar kadastro ve tahrir 
komisyonlarınca aynen kayit ve 
kabul olunarak kadastro veya 
tahrir resmi tahakkuk ettirilir. 
Kıymet veya irat tayin edilme
miş olan yerler ise kadastro ve 
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lunamadığı takdirde binde üç. 
3 - Tetkik sırasında görülecek 

senetsiz tasarruflarda tasarruf, 
haricen yapılan alım satımdan 
ve veraset vergisine tâbi olma
yan bağışlamadan doğmuş ise 
usulüne göre tahakkuk ettirile
cek ferağ harcı alındıktan sonra 
birinci fıkraya göre binde bir 
buçuk. 

Senetsiz, tasarruf intikalden 
ise intikal harcı alınmayıp yal
nız ikinci fıkraya göre kadas
tro harcı alınır. 

Kayit tashihinde, ifraz ve 
taksim veya birleştirme muame
leleri için ayrıca harç ve resim 
tahakkuk ettirilmez. 

MADDE 37 — (36) ncı mad
de mucibince tahakkuk ettirile
cek kadastro harçları ile ferağ 
harcı ve bu kanunda yazılı de
ğer pahalardan - tahakkuk eden 
Devlet alacakları birlikte ve 
müsavi taksitlerle beş senede tah
sil edilir. 

Gayrimenkul malların tes-
bitinden sonra başkasına bağış
lamada ve satışta bu resim ve de
ğer pahalar bağışlayan ve sa
tandan peşin olarak tahsil edi
lir. Şayet bağışlanan veya sa
tın alan kabul ederse bu resim 
ve değer paha kendi tarafından 
ya peşin olarak veya taksitle tes
viye olunabilir. 

MADDE 38 — Tetkik edilmek 
üzere kadastro mahkemelerine ve 
kadastro ve tahrir komisyonla
rına vaki olan itiraz ve iddiala
ra ait evrak ile beyannameler ve 
ittihaz olunacak idarî ve kazaî 
kararlar ve icra edilecek tebli
gat ve kadastro hâkimi tarafın
dan verilen veraset senetleri ve 
çıkarılacak kayit suretleri ve ve-

— 63 — 
tk. E. 

üç, 
3 - Tetkik sırasında görülecek 

senetsiz tasarruflarda tasarruf 
haricen yapılan alım satımdan 
ve veraset vergisine tâbi olmı-
yan bağışlamadan doğmuş ise 
usulüne göre tahakkuk ettirile
cek ferağ harcı alındıktan son
ra birinci fıkraya göre binde bir 
buçuk, 

4 - Senetsiz tasarruf intikal
den ise intikal harcı alınmayıp 
yalnız ikinci fıkraya göre harç 
alınır. Kayit tashihinde ifraz ve 
taksim veya birleştirme muame
leleri için ayrıca harç ve resim 
tahakkuk ettirilmez. 

MADDE 37 — Maliye encü
meninin 37 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Maliye encü
meninin 38 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 30 ) 

B. E. 

satandan peşin olarak tahsil 
edilir. Şayed bağışlanan veya sa
tın alan kabul ederse bu resim 
ve değer baha kendi tarafın
dan ya peşin veya taksitle tes
viye olunabilir. 

MADDE 37 — Tetkik edil
mek üzere kadastro mahkeme
lerine ve kadastro ve tahrir ko
misyonlarına vaki olan itiraz 
ve iddialara aid evrak ile be
yannameler ve ittihaz olunacak 
idarî ve kazaî kararlar ve icra 
edilecek tebligat ve kadastro 
hâMımi tarafından verilen vera
set senetleri ve çıkarılacak ka
yit suretleri ve verilecek ka
dastro haritaları ve emsali bi
lûmum evrak damga resmile 
sair hare ve resimlerden muaf
tır. 

MADDE 38 — Bina ve ara
zi tahrir komisyonlarınca ver
gi istifasına matrah olarak tak
dir edilmiş olan kıymetlerle 
gaynisafi iratlar kadastro ve 
tahrir komisyonlarınca aynen 
kayit ve kabul olunarak ka
dastro ve tahrir resmi tahakku
kuna esas tutulur. 

Kadastro ve tahrir sırasında 
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uyuşamayıpta mahkemeye müra
caat ederlerse mahkeme en az 
üç kişiden m ürekkeb hakem he
yeti tayin edecektir, 

3 - Hakemler kendilerine tevdi 
olunan evrak üzerine on beş gün 
zarfında hükümlerini verirler. 
Bu müddet kifayet etmediği su
rette mahkemece münasib suret
te temdid edilebilir, 

4 - Tahkim müddeti zarfında 
iki tarafın muvafakati olmadık
ça hakemler azlolunur, 

5 - Hakemler ancak reddi hâ
kim sebeplerîle nihayet üç. gün 
zarfında reddolunabilirler, 

6 - Hakem kararları katidir. 

MADDE 39 — İhtilâf, sulh 
veya hakem tariki]e halledilcme-
diği veya hakem tayininde tara
feyn uyuşamayıpta müttefikan 
hakem tayin için mahkemeye mü
racaat eyledikleri takdirde müd-
deinin talebi üzerine mahkemece 
alâkadaran davet olunarak dava 
fasıl, niyet ve verilecek hüküm 
alâkadarana tefhim olunacaktır. 

MADDE 40 — Müddeialeyh 
muhakeme gününde biiâmazeret 
gelmez veya mazeretini mübeyyiıı 
vesika göndermez ise dava gıya
ben rüyet olunarak hükme rap-
tolunur. Otuz ikinci maddedeki 
talik müddeti zarfında dahi mü-
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ayni kadastro mahkemesinde gö
rülür. 

Şayed komisyon münazaalı 
gayrimenkulun tâbi okluğu ma
hallî mahkemesinin kaza hudu
du dışına çıkmış ise davaya ma
hallî mahkemesi bakar, ttiraz 
ye temyiz vukuunda kati karar 
tebliğine kadar hiç bir muamele 
yapılmaz. 

MADDE 39 — Kadastro mah
kemeleri davaları işbu kanunda 
yazılı usul ve hükümler daire
sinde görür. Bu kanunun sustu
ğu hususlarda umumî hükümler 
caridir. 

Fasıl : 5 
Tahrir 

MADDE 40 — Gayrimenkul 
mallar üzerindeki hakları tet
kik ve hak sahiplerine bu ka
nun hükümlerine göre tayin ve 
tesbit etmek maksadile Maliye 
vekâleti lüzum görülen mahal
lerde tahrir komisyonları anari-

Ad. E. 

tahrir resmi tapu harcına esas 
olan kıymetler üzerinden tahak
kuk ettirilir. 

Fasıl : 7 

Müteferrik maddeler 

MADDE 39 — Kadastro ve 
tahrir ameliyesi dolayısile mad
deten zarara uğradıklarını iddia 
edeceklerin tahakkuk eyleyecek 
zararları komisyonca tesbit olu
narak hükme muhtaç olmaksızın 
kadastro veya tahrir tahsisatın
dan tazmin edilir. 

MADDE 40 — Kadastro ve 
tahrir ameliyesine ait işaretler 
kaste makruıı olmayarak bozul
duğu veya yerlerinin değiştiril
diği komisyon nezdinde tahak
kuk eylediği takdirde masrafları 
müsebbiplerine ait olmak üzere 

( S. Sayısı : 30 ) 
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rileeek kadastro haritaları ve 
emsali bilûmum evrak damga 
resmi ile sair harç ve resimler
den muaftır. 

MADDE 39 — Bina ve arazi 
tahrir komisyonlarınca vergi is
tifasına matrah olan takdir edil
miş olan kıymetlerle gayrisafi 
iratlar kadastro ve tahrir komis
yonlarınca aynen kayit ve kabul 
olunarak kadastro veya tahrir 
komisyonlarınca aynen kayit ve 
kabul olunarak kadastro veya 
tahrir resmi tahakkukuna esas 
tutulur. 

Kadastro ve tahrir sırasında 
kıymeti malûm olmayan gayri-
menkullerin kıymetleri ait ol
duğu vergi kanunlarındaki usule 
göre tayin edilir. 

Yedinci fasıl 

Müteferrik maddeler 

MADDE 40 — Kadastro ve 
tahrir ameliyesi dolayısüe mad
deten zarara uğradıklarını iddia 
edeceklerin tahakkuk eyleyecek 
zararları komisyonca tesbit olu
narak hükme muhtaç olmaksı
zın kadastro veya tahrir tahsi-
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MADDE 39 — Maliye encü
meninin 39 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Altmcı fasıl 

müteferrik maddeler 

MADDE 40 — Maliye encü
meninin 40 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. E. 

kıymeti malûm olmayan gayri-
menkullerin kıymetleri aid ol
duğu vergi kanunlarındaki usu
le göre tayin edilir. 

Altmcı fasıl 

Müteferrik maddeler 

MADDE 39 — Kadastro ve 
tahrir ameliyesi dolayısüe mad
deten zarara uğradıklarını id
dia edeceklerin tahakkuk eyle
yecek zararları (komisyonca tes
bit olunarak hüfeme muıhtae ol
maksızın kadastro veya tahrir 
tahsisatından tazmin edilir. 

MADDE 40 — Kadastro ve 
tahrir ameliyesine aid işaretler 
kasta makrun olmayarak bozul
duğu veya yerlerinin değiştiril
diği komisyon nezdinde tahak
kuk eylediği takdirde (masraf
ları müsebbiplerine aid olmak 

( S. Sayısı : 30 ) 
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racaat etmezlerse muamele kati
yet kesbeder. 

MADDE 41 — Gıyabî ilâm
lar tarihi tebliğinden itibaren se
kiz gün zarfında kadastro mah
kemesi nezdinde kabili itirazdır. 
Vicahi hükümler tefhim tarihin-' 
den ve gıyabî hükümleri havi 
ilâmlar itiraz müddetinin hita
mından itibaren on beş fün zar
fında kabili temyizdir. 

İlâmı mübellâğ nakzolunursa 
dava ayni kadastro mahkemesin
de rüyet olunur. Şayet komis
yon münaziünfihin tâbi olduğu 
mahallî mahkemesinin Tmdudu 
kazaiyesi • haricine çtkmış ise da
vaya mahallî mahkemesi bakar. 
itiraz ve temyiz vukuunda kati 
karar tebliğine kadar bir guna 
'-muamele icra olunmaz. 

MADDE 42— Kadastro mah
kemeleri davaları işbu kanunda 
mezkûr usul ve ahkâm dairesin
de rüy et eder. Bu kanunun sa-
kit olduğu hususâtta ahkâmı 
umumîye caridir, 

Üçüncü fasıl 

Tahrir hakkındadır 

MADÎ5E 43 — Maliye vekâ
leti lüzum görülen mahallerde 
âtideki komisyonlar marifetile 
seri bir surette ta&rir icrasına 
lö^Undur. 
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îetile basit tahrir icrasına me
zundur. Basit tahrirde plân ve 
mesaha yapılmaz. 

MADDE 41 — Tahrir komis-
yonalrç bir tasarruf memurile 
mahallî Hükümetince seçilmiş 
bir zatten ve bir belediye veya 
köy mümessilinden mürekkep
tir. Bu memur ve mümessillerin 
vasıfları ile tayin ve intihapları 
13 ncü madde hükümlerine tâ
bidir. Lüzum görülen yerlerde 
tahrir komisyonlarına mühendis 
veya fen meımuru ilâve olunur. 

Beyannamelerin doldurulma -
sı için Hükümetçe icabında di
ğer memurlar mükellef tutula-

ar 

bilir. 

MADDE 42 — Tahrir komis
yonlarının emirlerinde işe göre 
ve lüzumu kadar tasarruf ve fen 
memurları ve kâtipler bulunur. 
Bunlara kadastro postalarının 
vazife ye salâhiyetleri verilir. 

MADDE 43 — Tahririn esası 
alâkadarların dolduracakları be
yannameye istinad eder. 

Ad, E. 

yeniden yapılır. 

MADDE 41 — Gayriresmî su
rette eşhas tasarrufuna geçiril
diği tesfoit olunan gayrimenkul-
lerden başkasına istenilen ma
hallerin muameleleri, masraf
ları alâkadarlara ait olmak üze
re 17 nei maddeye göre takdi-
men ilân olunarak müddet bitin
ce muarız çıkmazsa muamelesi 
yapılır. 

MADDE 42 — Kadastro ve 
tahrir sırasında bulundurulacak 
ihtiyar meelisi veya feeyetlerîle 
vukuf erbabına çaiıştıfciaiH gün
ler için icra YskillGri Heyetin
ce tayin olunacak miktarda yev
miye verilir. 

MADDE 43 — Bu 4anunun 
tatbikmda' güçlük çıkaranlar ve 
hile buda katanlar ve tahrif ya
panlarla kanunun yüklediği va
zifeyi yapmaktan kaçanlar hak
kında usulü dairesinde bir zabıt 

(S. Sayısı : 30) 
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satından tazmin eçlilir. 

MADDE 41 — Kadastro ve 
tahrir ameliyesine ait işaretler 
kasta makrun olmayarak bozul
duğu veya yerlerinin değiştiril
diği komisyon nezdinde tahak
kuk «yjediği takdirde masrafla
rı müsebbiplerine ait olimî̂ k üze
re yeniden yağdır. 

MADDE 42 — Gayriresmî su
rette eghas tasarrufuna geçiril
diği tesbit olunan gayrimenikul-
lerden ba^aşpoıa devredilmek 
istenilen mahallerin muameleli 
ri, masrafları alâkadarlara ait 
olmak üzere 17 nci maddeye gö
re takdimen ilân olunarak müd
det bitince muarız çıkmazsa mu
amelesi yapılır. 

MADpE 43 — Kadastro ve 
tahrir sırasında bulundurulacak 
vukuf erbabına çalıştıkları gün
ler için îcra Vekilleri Heyetince 
tayin olunacak miktarda yevmi
ye verilir. 

- 6 7 -
tk. E. 

MADDE 41 — Maliye encü
meninin 41 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MIADDE 42 — Maliye encü
meninin 42 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 43 — MaUye encü
meninin 43 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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üzere yeniden yapılır. 

MADDE 41 — Geyriresmi su
rette eşhas tasarrufuna geçiril
diği tespit olunan gayrknen-
ıkullerden başkasına devredil
mek istenilen mahallerin mua
meleleri, masrafları, alâikadar-
lara ait olmak üzere 18 nci 
maddeye göre takdimen ilân 
olunarak müddet bitince mua
rız çıkmazsa muamelesi yapılır. 

MADDE 42 — Kadastra ve 
tahrir sırasında bulundurula
cak vuıkuf erbabına çalıştıkları 
günler için icra Vekilleri heye
tince tayin olunacak miktarda 
yevmiye verilir. 
• Komisyon ve posta memurla-
rmın merkezlerinden ayrı ve 
nakliye vasıtasına ihtiyaç olan 
yerlerde çalıştıkları günler için 
mutat nakliye vasıtalarının üc
reti verilir. Nakliye vasıtalarının 
tayini ve ücretin rayice göre 
takdiri mahalli belediyesine ait
tir. 

MADDE 43 — Bu kanunun 
tatbikatında güçlük çıkaranlar 
ve hile hud'a katanlar ve tah
rif .yapanlarla kanunun yüklet
tiği vazifeyi yepmaktan kaçan
lar hakkında usulü dairesinde 



Hü. 

MA/DDE 44 -—' Tahrir komis
yonları berveçhi ati zevattan mü
rekkeptir: 

1 - Tasarruf işlerine vâkıf bir 
;zat, 

2 - Tahriri icra kılınacak olan 
mahalle şehremaneti ve belediye 
teşkilâtı olan mahaller hududu 
dahilinde ise cemiyeti umumiyei | 
belediye meclislerince ve şehre- i 
maneti ve belediye teşkilâtı 
olmayan yerlerde ihtiyar mec
lislerince müntahab erbabı vu
kuftan iki kişi lüzum görülen 
mahallerde tahrir heyetine mü
hendis yahut ımeasah tayin olu
nur. 

MADDE 45 — Tahrir komis
yonlarının emirlerine işe göre 
lüzumu kadar tasarruf memuru 
ve kâtipten mürekkeb postalar 
tefrik olunur. Bunlara kadas
trodaki postalara verilen vazife 
ve salâhiyet verilir. 

MADDE 46 — Tahrir bu ka
nun mucibince beyanname ahzi 
esasına müsteniden icra olunur 
ve tahriri müsakkafat ve arazi 
heyetlerinin tesbitatından da 
istifade edilir . 

— 68 — 
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MADDE 44 — Gayrimenkul 
mallar üzerindeki hakları tetkik 
ve aid oldukları ciheti tayin ve 
teslbit hususunda plân ve mesa
ha müstesna olmak üzere bu ka
nun ahkâmına göre nmamele 
olunur. 

MADDE 45 — Tasarruftan 
doğan münazaa ve ihtilâflar 
sulhan halledilmezse heyetin 
tahkik ve tetkikleri neticesin* 
göre hâsıl ettiği kanaat derce-
diknıek suretile bir zabıtname 
tuitularaik hükme raptolunmaık 
üzere müteferri evrakile birlik
te aslî mahkemeye verilir. 

MADDE 46 — Münazaalı 
olan yerler hakkında verilecek 
hükümler katiyet ıkesbedinceye 
kadar hiç bir türlü tasarruf 
muamelesi yapılmaz. Ancak 
zilyedin istimal ve intifa hakkı 
mahfuzdur. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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varakası tutularak kanunî taki
bat yapılmak üzere müddeiumu
miliğe yollanır. 

MADDE 44 — Bu kanunun 
nasıl tatlbik edileceği bir nizam
name ile gösterilecektir. 

MADDE 45 — Kadastro fenni 
ameliyatının usul ve şekilleri İc
ra Vekilleri Heyeti kararile tes-
bit olunur. 

MADDE 46 — 5 şubat 1928 
tarihli emvali gayrimenkulenin 
tahdit ve tahriri hakkındaki 
muvakkat kanun ile 10 nisan 
1340 tarih ve 474 numaralı ka
nunun 6, 7 ve 8 inci maddeleri 
ahkâmı mülgadır. 
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Komisyon ve pk>sta memurla-
rinin merkezlerinden ayrı ve nak
liye vâsıtasına ihtiyaç olan yer
lerde çalıştıkları günler için mu
tat nakliye vasıtalarının ücreti 
verilir. Nakliye vasıtalarının ta
yini ve ücretin rayice göre tak
diri mahallî belediyesine aittir. 

MADDE 44 — Bu kanunun 
tafcbikmda güçlük çıkaranlar ve 
hile huda katanlar ve tahrif ya
panlarla kanunun yüklettiği va
zifeyi yapmaktan kaçanlar hak-

jkında usulü dairesinde bir zabıt 
varakası tutularak kanunî taki
bat yapılmak üzere müddeiumu
miliğe yollanır. 

MADDE 45 — Bu kanunun 
nasıl tatbik edileceğine dair bir 

; nizamname yapılabilir. 

MADDE 46 — Kadastro fen
nî ameliyatının usul ve şekilleri 
icra Vekilleri Heyeti kararile 
tesbit olunur. 

Ik E. 

MADDE 44 — Maliye encü
meninin 44 üncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

Maliye encümeninin 45 inci 
, maddesi çıkarılmıştır. 

MADDE 45 — Bu kanunun 
hükümleri kadastro ve tapu 
tahriri yapılan yerlerde tatbik 
olunur. 

MADDE 46 — Maliye encü
meninin 46 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

bir zabıt varakası tutularak ka
nunî takibat yapılmak üzere 
(müddeiumumiliğe yollanır. 

MADDE 44 — Bu kanumır 
nasıl tatbik edileceği bir nizam
name ile gösterilecektir. 

MADDE 45 — Bu kanunu 
(hükümleri kadastro ve tar 
taihriri yapılan yerlerde tatbi 
olunur. 

MADDE 46 — 5 şubat 135 
tarihli emvali gayrimenıkulen 
tahdit ve tahriri hakkında 
•muvakkat kanun ile 10 nisı 
1340 tarih ve 474 numaralı 1 
nunun 6 ncı maddesi büfen 
mülgadır. Mezkûr madde 
gösterilen heyet bu kanunun 
ncu maddesine göre teşkil '; 

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 47 — Gayrimenkul 
allar üzerindeki hakları tet
ik ve ciheti aidiyetini tayin 
3 tesbit hususunda plân ve me-
ha müstesna olmak üzere bu 

anun ahkâmına tatbiki muame-
ı olunur. 

MADDE 48 -— Tasarruftan 
ütevellit münazaa ve ihtilâflar 
Ihan halledilımezse heyetin 
.ticei tahkikat ve tetkikatı-
„ göre hâsıl ettiği kanaat 
srcediknek suretile bir zabit
ime tanzim olunarak hükme 
ptölunmak üzere evrakı mü-
ferriasile 'birlikte mahkemei 
liyeye tevdi edilir. 

— n-
Da. E. Ad. E. 

Kadastro ve tahrir resmi 

MADDE 47 — Kadastrosu 
yapılan gayrimenkulun vergi 
kıymetlerinin hinde üçü kadas
tro resmi ve bu kanuna tevfikan 
basit tahriri yapılan yerlerin 
vergi kıymetlerinin binde biri 
tahrir resmi olarak tahakkuk 
ettirilir. Bu resimler ve bedeli 
misiller vergi ile birlikte ve mü
savi taksitlerle (beş senede tah
sil edilir. 

Tesibit muameleleri esnasın
da evvelce tarafeyn arasındaki 
muamelelerden doğan tasarruf 
sebeplerinden dolayı hare ve 
resim alınmaz. Şu kadar :ki 14 
neü madde mucibince yapılan 
ilândan sonra geyrirestmî suret
te icra edilmiş bu gibi muame
lelerin tâbi oldukları hare ve 
resimler alınır. 

Gayrimenkul malların tespi
tinden sonra başkasına bağışla
mada ve satışta bu resim ve be
deli misiller bağışlayan ve sa
tandan peşin olarak tahsil edi
lir. Şayet kendisine bağışlanan 
veya satın alan kabul ederse 
bu resim ve bedeli misil kendi 
taraflarından ya peşin olarak 
veya taksitle tesviye okunabilir. 

MADDE 48 — Tetkik edil
mek üzere kadastro mahkeme
lerine ve kadastro ve tahrir ko-
misyonlarile postalarına vaki 
olan itiraz ve iddialara aid 
evrak ile beyannameler ittihaz 
olunacak idarî ve kazaî kararlar 
ve icra edilecek tebligat ve çıka
rılacak kayid suretleri ve verile
cek kadastro haritaları ve emsa
li bilûmum evrak damga resmi 
ile sair hare ve resimlerden mu-

( S . Sayıs ı : 30) 
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MADDE 47 — 5 şubat 1328 
tarihli emvali gayrimenkulenin 
tahdit ve tahriri hakkındaki mu
vakkat kanun ile 10 nisan 1340 
tarih ve 474 numaralı kanunun 
6 neı maddesi hükmü mülgadır, 

Mezkûr maddede gösterilen he
yet bu kanunun 9 uncu madde
sine göre teşkil kılınır. 

MADDE 48 — Kanunu mede
ninin ve borçlar kanununun me
riyetinden evvel vuku bulan 
mülkiyet ve tasarruf tahavvül-
leri, hâdisenin vaki olduğu za
rtanda meri bulunan kanun ve 
hükümlere tâbidir. 

-71 
tfe-E. 

MADDE 47 — Maliye encü
meninin 47 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. E. 

lmır. 

MADDE 47 — Kanunu mec 
ninin ve borçlar kanununu: 
meriyetinden evvel vuku bula: 
mülkiyet ve tasarruf ta'ha. 
vülleri, hâdisenin vaki olduğ 
zamanda meri ıbıılunan kanu: 
ve hükümlere tâbidir. 

MADDE 48 — Maliye encü
meninin 48 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

(S. Saym: 30) 
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•* MADDE 49 — Munaziunfih 
olan mahaller (hakkında verile
cek hükümler kesbi katiyet edin-
ciye kadar bir gûna tasarruf 
muamelesi yapılamaz. 

— 72 -
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Altıncı fasıl 

Kadastro ve tahrir hakkındadır 
MADDE 50 — Kadastrosu 

icra kılınan gayrimenkul em
valin teayyün edecek vergi ıkıy-
metlerinin yüzde biri ve tahrir 
yapılan mahallerin yüzde yarımı 
nisbetinde kadastro ve tahrir 
resmi tahakkuk ettirilir. İşbu 
rüsum ve bedelâtı misliyeye ver -
gi ile ibirlikte tekasiti mütesa-
viye ile beş senede tahsil edile
cektir. Muamelâtı tesbitiye es
nasında evvelce tarafeyn arasın
daki muamelâttan mütevellid 
esbabı tasarrufiyeden dolayı 
hare ve rüsum alınmıyacaktır. 
Şu kadar ki on altıncı madde 
mucibince yapılan ilândan son
ra sureti geyriresmiyede icra 
edilmiş olan bu gibi muamelâtın 
tâbi oldukları harç ve rüsum is
tifa olunur. Gayrimenkul emva
lin tesıbitinden sonra ahara hibe 
ve beyinde işbu rüsum ve bede
lâtı misliye valhiıb ve bayia aid 
olub müşteri ve mevhuıbünleh 
aralarındaki itilâf üzerine rüsu
mu mezkûre ve bedelâtı misliye 
müşteri ve mevhubünlehler ta
rafından dahi ya peşin olarak 
veya taksit ile tesviye olunabilir. 

aftır. 

MADDE 49'— Müsakkafat ve 
arazi tahrir komisyonlarınca ver
gi istifasına matrah olarak tak
dir edilmiş olan kıymetlerle ıgay-
risafi iratlar kadastro ve tahrir 
komisyonlarınca aynen kayid ve 

kabul olunarak kadastro veya tah
rir resmi tahakkuk ettirilir. Kıy
met veya irad tayin edilmemiş 
olan yerler ise kadastro ve tah
rir resmi tapu harema esas olan 
kıymetler üzerinden tahakkuk 
ettirilir. 

Fasıl : 7 

Müteferrik maddeler 
MADDE 50 — Kadastro ve 

tahrir ameliyesi dolayısile mad
deten zarara uğradıklarını iddia 
edeceklerin tahakkuk eyleyecek 
zararları komisyonca tesbit olu
narak hükme mühtac olmaksızın 
kadastro veya tahrir tahsisatın
dan tazmin edilir. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 51 — Kadastro mah-, 
keme ve tahrir komisyon ve pos-
talarınca tetkik olunacak itira-
zat ve (müstediyata aid evrak ile 
ıbeyannameler ittihaz olunacak 
idarî ve kazaî mukarrerat ve 
icra edilecek tebligat ve ihraç 
olunacak kayid suretleri ve ve
rilecek kadastro haritaları ve 
emsali bilûmum evrak damga 
resmi ile sair hare ve rüsumdan 
müstesnadır. 

Müteferrika, 

MADDE 52 — Her sene tat
bik ve icra edilecek kadastro 
ve tahrir ameliyatı için bütçeye 
va.zolun.acak tahsisataan senesi 
içinde sarf edilmeyen miktarı 
müteâkib senelere devrolumır. 

MADDE 53 — Tahriri mü
sakkafat ve arazi komisyonla
rınca vergi istifasına matrah 
olarak takdir edilmiş olan kıy
metler ile gayrisafi iratlar ka
dastro ve tahrir komisyonların
ca aynen kay id ve kabul olu
narak tahrir resmi tahakkuk 
ettirilir. Kıymet veya irad tayin 
edilmemiş olan mahallerde ka
dastro ve tahrir resmi hare is
tifasına eses olan kıymetler 
üzerinden tahakkuk ettirilir. 

MADDE 54 —Kadastro ame
liyesi dolayiBİle maddeten zara
ra uğradıklarını iddia edecek
lerin tahakkuk eyleyecek zara
rı komisyonca tesbit olunarak 
tazmin edilir. 

Bu ameliyeye aid işaretlerin 
kas|a makrun olmayarak imha 
edildiği komisyon nezdinde ta-

Da. E. 

MADDE 51 — Kadastro ve 
tahrir ameliyesine aid işaretler 
kaste makrun olmayarak bozul
duğu veya yerlerinin değiştiril
diği komisyon nezdinde tahak
kuk eylediği takdirde masrafları 
müsebbiplerine aid olmak üzere 
yeniden yapılır. 

j&â.M. 

MADDE 52 — G-ayriresmî su
rette eşhas tasarrufuna geçirip 
diği tesbit olunan gayrimenkul-
İcrden başkasına devredilmek is
tenilen mahallerin muameleleri 
masrafları alâkadarlara aid ol
mak üzere 17 nei maddeye göre 
takdimen ilân olunarak müdde
tin bitiminde muarız çıkmazsa 
muamelesi yapılır. 

MADDE 53 — Kadastro ve 
tahrir sırasında kullanılacak ih
tiyar heyetlerile vukuf erbabına 
çalıştıkları günler için îcra Ve
killeri Heyetince tayin olunacak 
miktarda ücret verilir. 

MADDE 54 — Bu kanunun 
tatbikında güçlük çıkaranlar ve 
hile ve hud'a katanlar ve tahrif 
yapanlarla kanunun yüklediği 
vazifeyi yapmaktan kaçanlar hak
kında usulü dairesinde bir zabıt 
varakası tutularak kanunî taki
bat yapılmak üzere müddeiumu
miliğe yollanır. Memurlara ta : 

( S . Sayısı : 30 ) 

http://va.zolun.acak


ti*L E, 

— % — 
Ik, E. B. E. 

( S. Sayısı : 30) 



Hü. 
— 76 — 

Da. E. Ad. U. 

hakkuk eylediği takdirde mas
raf müsebbiplerine aid olmak 
üzere yemden ihdas olunur. 
kasd sabit olursa 57 nci madde 
mucibince ayrıca takibatı ka
nuniye yapılır. 

MADDE 55 — Sureti gayri 
resmiyede uhdei tasarrufa ge
çirildiği kayid ve tesfcit olunan 
gayriımenlkullerden ahara dev
redilmesi istenilen mahallerin 
muameleleri masarifi alâkadar
lara aid olmak üzere 21 nci 
madde mucibince takdimen ilân 
olunarak müddetin inkızasmda 
muarız zuhur etmediği surette 
muamelesi icra olunur. 

MADDE 56 — Kadastro ve 
tahrir sırasında istihdam olu
nacak ihtiyar meelislerile er-
baibı vukufa çalıştıkları günler 
için icra Vekilleri Heyetince 
tayin olunacak miktarda ücret 
verilir. 

MADDE 57 — Bu kanunun 
tatbikında mümanaat ve müş
külât ihdas ve hile ve huda is
timal ve tahrifat irtikâb eden
lerle kanunun tahmil ettiği va
zifeyi icradan istinkâf eyleyen
ler hakkında alelûsul bir zabıt 
varakası tutularak mütecasir 
ve maznunları hakkında taki
batı kanuniye icra ve muhake
meye verilmek üzere müddeiu
mumiliğe tevdi olunur. Memu
rine taallûk eden zabıtnameler 
memurin kanunu ahkâmına tev-
fiki muamele edilmek üzere ma
hallinin en büyük memuruna 
tevdi edilir. 

MADDE 58 — Kadastro ve 
tahririn sureti icrası ve eşkâli 
ayrı ayrı nizamnamelerle tayin 
olunacaktır. 

allûk eden zabıtnameler memu
rin muhakemat kanunu hüküm
lerine göre muamele edilmek üze
re mahallinin en büyük mülkiye 
memuruna verilir. 

MADDE 55 -— Bu kanunun 
nasıl tatbik edileceği bir nizam
name ile gösterilecektir. 

MADDE 56 — Kadastro fennî 
ameliyatının usul ve şekilleri İc
ra Vekilleri Heyeti kararile tes-
bit olunur. 

MADDE 57 — 5 şubat 1928 
tarihli emvali gayrimenkulenin 
tahdid ve tahriri hakkındaki mu
vakkat kanun ile 22 nisan 1341 
tarihli ve 658 numaralı kadas
tro kanunu ve 10 nisan 1340 ta
rih ve 474 numaralı kanunun 6, 
7 ve 8 nci maddeleri ahkâmı mül
gadır. İlga edilen bu maddelerde 
zikredilen hükümler işbu kanu
nun ahkâmına tevfik olunur. 

( S. Sayısı : 30 ) 
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MADDE 59 — Kadastro me-
sahatının icrası için muktazi 
esasat ve kadastro ve harita ve 
paftalarının tanzim ve tersimi 
için yapılacak ameliyatı fenni-
yenin usul ve eşkali ve tarzı tat
biki îcra Vekilleri Heyeti kara-
rile tayin olunur. 

MADDE 60 — 5 şubat 1328 
tarihli kanunu muvakkat ile 
nisan 1341 tarihli kadastro ka
nunu ahkâmı mülgadır. 

MADDE 61 — işbu kanun 
neşri tarihinden itibaren meri-
yülieradır. 

MADDE 62 — işbu kanunun 
ahkâmını icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

16 - V - 1928 
Bş. V. Ad. V. 
îsmet M. Esat 

Da. V. 
Ş, Kaya 
Mal. V. 

Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. 

M. Necati 

M. M. V. 
M. Abdülkalîk 

Ha. V. 
Dr. T. Rüştü 

Ik. V. Na. V. 
M. Rahmi Behiç 

S. I. M. V. 
Dr. Refik Bf. 

imzada bulunmadı. 

Dav E. 

MADDE 58 — Bu kanun neş
ri tarihinden muteberdir, 

MADDE 59 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur. 

MİL 

MADDE 47 — Bu kanun nes
ri tarihinden muteberdir. 

MADDE 48 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya icra Vekil
leri Heyeti memurdur 

( S. Sayısı ;: 30 ) 



Mal E. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Bu kanunun meriyetinden ev
vel tahakkuk ettirilmiş bütün ka
dastro ve tahrir harç ve resim
lerinden 1934 malî senesi ile onu 
takip eden senelere ait taksitler, 
bu kanunda yazılı mabetlere in
dirilerek tahsil edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Tapu ve kadastro umum müdü
rü; umum.müdürlük merkez me
murları ile tapu müdürü, başkâ
tip ve memurlarından sicilleri 
mazbut olanları lüzumu halinde 
kadastro ve tapu tahrir komis
yon ve postalarında müdür, aza 
veya posta memuru sıfatile istih
dam etmeğe mezundur. Bu su
retle bulunduğu memuriyet ma
hallinden başka yerlere nakledi
lenlere harcırah ve ikamet yev
miyesi verilir. 

MADDE 49 — Bu kanun neş
rinden muteberdir. 

MADDE 50 — Bu kanun hü
kümlerini icraya icra Vekilleri 
Heyeti memurdur. 

— 79 — 
Ik. E. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Maliye eneümetninin birinci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Maliye encümeninin 2 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Maliye encü
meninin 49 uncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 50 — Maliye encü
meninin 50 inci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

B. E. 

MUVAKKAT MADDE 1 — 
Bu kanunun meriyetinden ev
vel tahakkuk ettirilmiş bütün 
kadastro ve tahrir harç ve re
simlerinden 1934 mali senesi ile 
onu taikib eden senelere aid 
taksitler, bu kanunda yazılı nis
ibetlere indirilerek: tahsil edilir. 

MUVAKKAT MADDE 2 — 
Bu kanunun neşri tarihinden 
evvel en aşağı beş sene kadas
tro hizmetinde bulunanlar 10 
ncu maddenin (B) fıkrasındaki 
kayitten müstesnadır. 

MADDE 48 — Bu kanun neş
rinden bir ay sonra muteberdir. 

MADDE 49 — Bu kanunun 
hükümlerini icraya îcra Vekil
leri heyeti memurdur. 

( S. Sayısı : 30 ) 




