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1 — SABIK ZABIT HULASASI 

Hasan Beyin riyasetlerile aktolunarak Menemen 
kazasile Manisa ve Balıkesir merkez kazalarında ilân 
edilmiş olan idarei örfiyenin Balıkesir ve Manisa mer
kez kazalarından kaldırılarak yalnız Menemen kazasına 
münhasır olmak üzere 8 marta kadar temdidine müte
dair Başvekâlet tezkeresi okunup kabul edildikten sonra 
nakliye vasıtaları kanununa merbut cetvellerin ve Tah
lisiye İdaresi teşkilât kanununun 3 üncü maddesinin 
tadillerine, ziraatte kullanılan bazı maddelerin gümrük 

resminden istisnalarına, seyyar küçük sıhhat memur
larına hayvan yem bedeli verilmesine dair kanun lâyi
halarının ikinci müzakereleri icra ve kabul edildikten 
sonra pazartesi günü toplanılmak üzere celse tatil olun
du. 

Reis Vekili Kâtip Kâtip 
Tokat Yozgat 

Haian 8. T&vfik Avni 

2 — SUALLER 

1 — Denizli Mebusu Mazhar Müfit Beyin, son zar 
manlarda Ankarada görülen kara humma hastalığı hak
kında ne gibi tedabir ittihaz edildiğine dair şifahî sual 

takriri Sıhhat ve İçtimaî Muavenet Vekâletine havale 
edilmiştir. 

HAVALE E D ÎL E N EVRAK 

Lâyihalar 
1 — Adliye ve İktisat Vekâletleri 1930 senesi büt

çelerinde 20 000 liralık münakale yapılması hakkında 
kanun lâyihası ( Bütçe Encümenine ) 

2 — Ceza kanununun 160 inci maddesinin değiştiril
mesi hakkında kanun lâyihası ( Adliye Encümenine ) 

3 — Ceza muhakemeleri usulü kanununun 128, 148 ve 
154 üncü maddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun 
lâyihası ( Adliye Encümenine ) 

4 — Hudut ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğü 
1928 senesi hesabı kafisi hakkında kanun lâyihası (Di
vanı Muhasebat Encümenine ) 

5 — İhtira beratı kanununa bir madde tezyili hak
kında kanun lâyihası ( İktisat, Maliye, ve Bütçe Encü
menlerine ) 

6 — İspirto ve İspirtolu İçkiler İnhisarı İdaresinin 
1929 senesi hesabı kafisi hakkında kanun lâyihası (Di
vanı Muhasebat Encümenine ) 

7 — Memurin kanununun bazı maddelerinin tadili 
hakkında kanun lâyihası ( Dahiliye ve.Memurin Kanunu 
Muvakkat ve Bütçe Encümenlerine) 

8 — Millî Müdafaa Vekâletile Askerî Fabrikalar U-
mum Müdürlüğü 1930 senesi bütçelerinde 3.9 586 lira
lık münakale yapılması hakkında kanun lâyihası ( Büt
çe Encümenine ) 

9 — Radyo kanunu lâyihası ( Millî Müdafaa, Da
hiliye, İktisat, Adliye ve Bütçe Encümenlerine ) 

10 — Tahlisiye Umum Müdürlüğü müstahdeminine 
verilecek tayin ve elbise bedelleri hakkında kanun lâ
yihası ( İktisat ve Bütçe Encümenlerine ) 

11 — Türkiye Cumhuriyeti ile Çekoslovakya Hükü
meti arasında aktedilen ticaret ve seyrisefain mukave

lenamesinin tasdiki hakkında kanun lâyihası (İktisat 
ve Hariciye Encümenlerine ) 

12 — Vilâyet idaresi kanununun bazı maddelerinin 
tadili hakkında kanun lâyihası (Dahiliye Encümenine ) 

Teklifler 
13 — Çanakkale Mebusu Memet Beyin, 16 haziran 

1930 tarih ve 1710 numaralı kanunun 4 üncü maddesin
deki müddetin temdidi hakkında kanun teklifi (İktisat 
ve Bütçe Encümenlerine ) 

Tezkereler 
14 — Hariciye Vekâleti 1931 senesi bütçesinde ta

dilât yapılmasına dair Başvekâlet tezkeresi ( Bütçe 
Encümenine ) 

15 — Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Hükümeti 
arasında aktedilen ticaret ve seyrisefain mukavelena
mesinin 10 uncu maddesinin tefsiri hakkında Başvekâ
let tezkeresi ( İktisat ve Hariciye Encümenlerine ) 

Mazbatalar 
16 — Askerî memnu mıntakalar kanununun bazı 

maddelerinin tadili hakkında 1/812 numaralı kanun lâ
yihası ve Millî Müdafaa Encümeni mazbatası (Ruzna-
meye ) 

17 — Jandarma Umum Kumandanlığı 1930 senesi 
bütçesinde 59 000 liralık münakale yapılması hakkında 
1/831, Maliye Vekâleti 1930 senesi bütçesinde 15 000 
liralık münakale yapılması hakkında 1/833, Millî Mü
dafaa Vekâleti 1930 senesi kara bütçesinde 3 500 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/834 ve Adliye ve 
İktisat Vekâletleri 1930 senesi bütçelerinde 20 000 li
ralık münakale yapılması hakkında 1/844 numaralı ka
nun lâyihaları ve Bütçe Encümeni mazbatası ( Ruzna-
meye ) 



BIRINCI CELSE 
Açılma saati : 14,10 

R e i s — Nurettin AliB. 
Kâtipler : Avni B. (YOZGAT), Süreyya Tevfik B. (TOKAT) 

Reis — Celseyi açıyorum efendim. 
Abdülmuttalip B. (Malatya ) — Gelen evrakın 

12 inci maddesinde; vilâyet idaresine ait kanun 
lâyihası vardır. Dahiliye Encümenine havale edil
miştir. Hlbuki bu kanun geçen sene muhtelit en
cümen tarafından tetkik edilmiştir. Nizamname 
mucibince yine öyle bir encümene havalesi lâzım-
drı. 

4 — RİYASET DÎVANININ HE 

1 — Yunan Meclisi Mebusan Reisinden gelen 
telgraf. 

Atina 
26 - II - 1931 

T. B. M. M. Reisi Kâzım Paşa Hazretlerine 
Pek mütehassis olduğum telgrafınızdan dolayı 

hâr tesekküratımı arzederim. Meclisi Milliye iblâğ 
ettiğim telgrafınızın kıraati alkışlarla karşılan
mış olduğunu iş'ar ile bahtiyarım. 

Memleketlerimizi ayırmış ve asırlarca devam 
etmiş olan mücadelâta sureti kat'iyede 
nihayet vereceğine ve yalnız sulhu takviye ve 
Türkiye ile Yunanistanın saadetini temin ile kal
mayıp ayni zamanda bütün balkanlıların ve Bah-

1 — Zabitai say diye nizamnamesinin 29 uncu 
maddesinin tefsirine dair 3/574 numaralı Başvekâ
let tezkeresi ve İktisat Encümeni mazbatası fil 

Reis — Efendim; zabitai belediye nizamname
sinin 29 uncu maddesinin tefsiri vardır. 

Fıkrai tefsiriye 
297 tarihli zabitai saydiye nizamnamesinin 29 

uncu maddesindeki «makineli kayıklarla dahi 
sünger saydı memnudur» fıkrasının iskafandar 
tabir edilen dalgıç makinesini taşıyan motorlu 
veya motorsun kayıklarla sünger saydı.na şümulü 
yoktur. 

Reis — Mütalea var mı efendim1? Tefsir fıkra-

fll 75 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur. ^ 

Reis —•' Efendim; vilâyet idaresi kanununun 
muhtelit bir encümende müzakeresini teklif edi
yorlar, tensip buyurulursa bunu her encümenden 
intihap edilecek iki zattan teşekkül edecek muhtelit 
bir encümen müzakere eder. 

Bunu kabul edenler.. . Etmiyenler. . . Kabul 
edilmiştir. . 

rETÎ UMUMÎYEYE MARUZATI 

risefidin havzai şarkiyesinin müsalemet ve saade
tine yardim etmeğe muhtas olduğuna da kuvvetle 
mutmain bulunduğum Türk - Yunan dostluk ha
kem ve uzlaşma muahedesinin akit ve tasdikini 
hararetle takdir ettiğimizi söylerken esasen işbu 
muahedenin esnayi tasdikında Yunan Meclisi Mil
lisinin parlak ve müttehit bir surette izhar etmiş 
olduğu hissiyata tercüman olmuş oluyorum. 

Bu kanaatledir ki Zati Devletlerinin nazikâne 
telgraflarından dolayı kendimi bahtiyar addedi
yor ve samimî muhadenet hissiyatımızı kabul ve 
B. M. M. deki rüfekanıza iblâğ buyurmanızı rica 
ediyorum efendim. 

Yunan Meclisi Mebusan Reisi 
Sophoulis 

sini reyi âlinize arzediyorum. Kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

Türkiye Cumhuriyeti ile Yunanistan Hükü
meti arasında aktedilen muahedelerin tasdiki hak 
kında kanun lâyihası vardır. -

(Hariciye Vekili yok sesleri) 
Hariciye Vekili mevcut olmadığından müzake

resini tehir ediyoruz. 

2 — 1/260 numaralı kadastro ve tahrir kanun" 
lâyihası ve Dahiliye, Adliye, Maliye ve Bütçe Eı: 
cümenleri mazbataları I2İ 

Reis — Kadastro ve tahrir kanunu lâyihas 
vardır. Heyeti umumiyesi hakkında mütalea va 
mı efendim? 

[2] 72 numaralı matbua zaptın sonuna ine', 
buttur. 

5 — MÜZAKERE EDÎLEN MADDELER 



j .emet ıftıat B. (kastamonu) — Arkadaşlar, 
memleketimizde kadastro denince terakki ve te
ceddüdün tamamen yerleşmiş olduğu kanaatinde
yim. 

Bu kanunun esbabı mucibe mazbatalarını oku
dukça kalbim yükseldi, büyüdü. Hele Hükümetin 
esbabı mueibesinde pek tatlı cümleler vardır. 
Encümenlere gittikçe encümenlerde esbabı muci-
belerini yazmışlar; onları da okudum. Her encü
men ihtisası dahilinde bu lâyihayı tadil etmiş 
görüyorum; dört encümenden çıkmış. Acaba çift
çiliğin, ziraatin Meclisi Âlinizde bir İhtisas Encü
meni yok mudur? Zannederim ki bu, İktisat En
cümenidir. Ziraat Encümeni yoktur. Dünyada 
servetin ziraatten. doğduğu inkar edilemez. Hazre-
ti Ademin kırık sabanı ile başlıyan bu* servet, 
inkişafa başlamıştır. 

Kadastro yapılacak, heyetler tahriri arazi ya
pacaklar, takdiri kıymet edecekler, çok: doğru. 
Fraıisanın dahi tecrübe ettiği veçhile birden ka
dastro yapılamaz. Bizde de yapılamıyacağma 
kaniim. Çok paraya ihtiyaç vardır. Memleketimiz
de de kayıtsız arazi'bulunmamasını teminen basit 
bir lâyiha teklif ediliyor. Geçen sene bir tahrir 
kanunu çıktı. Bunda vazedilen hükümler, Anka-
rada tecrübe edilmiştir. Arkadaşlar; bu çiftçiyi 
mahvetmiştir. Ankaranm civarında tahrir heyet
ler çıkmış, gezmişler ve yazmışlardır. Size bir kaç 
misal göstereyim: Yuva karyesi merbutatmdan 
Çakırlar çiftliği vardır. Bunun, sahibi çiftliğini 
yirmi bin liraya satmak istemiş, pazarlıkta bilâha
re uyuşulmadığmdan. geri. kalmış, ikinci sene on 
beş bin liraya, satmıştır. 

Bu çiftlik tahrir edilmiş, kıymeti yüz seksen 
bin, liraya varmış^ mazbata yapılmış, ferağ tak
riri vermeğe gidince, Maliye dairesi demiş ki şu 
kadar bin. lira» kayıt, parası vereceksin. Satan, 
efendim; bens bunu bir adama büyük bir adama 
sattım, aramızda muvazaa yok demiş. Ona hayir 
demiş, kıymeti şu kadardır; oh bin lira tapu harcı 
vereceksin. Bu çiftlik onbeş bin= dönümdür, dönü*-
mü bin liraya satılmıştır oribeş bin lira eder. Bunun 
on bin lirası vergiye giderse beş bin lira için ya
pılan bu muamele hakikaten gülünç olmaz mı? 

Diğer bir misal: Veli Haliloğlu Ahmet aga 
isminde-birisi de böyle bir meseleden dolayı Büyük 
Millet Meclisine müracaat etmiştir. Sahip olduğu 
ırazi yediyüz dönümdür*, 366 lira vergisi vardır. 
3u arazi1 üç kısma' taksim edilmiş, birinci nevi 
ırazinin dönümünü 120 lira, ikincisinin 100, üçün
cü nevin ise 80 lira hesap edilmiştir.. Bu üç kı-
ım araziyi müşterisini bulun böndeniz size beş 
/üz liraya alıvereyim. 

Üçüncü misal: Hacı îbrahimoğlu yetimleri: 
3u yetimlerin arasında sekizden on altı yaşına 
îadar çoeuklar var. Arazileri sekiz bin dönüm 
adardır. Fakat arazi çakıllık, kayalık, tilkinin,bile 
ğramadığı yerlerken bunun, için de tam üç bin 
ekiz yüe lira vergi tarhedilmiş^sebebi de dönü-
ıüne yüz yirmi lira kıymet biçilmesidir. En 

aşağı seksen liradır. Böyle hesap edilince vergi 
fevkalâde yükseliyor. 

Halbuki bu araziyi müşterekle bin beş yüz 
liraya vermeğe çoktan hazırdır. Üvedik Köyü; 
burada bendeniz de emvali metrukeden bir çiftlik 
aldım. Derdimi Hasan Fehmi Bey ve bazı arka
daşlarım da dinlemişlerdir. Oranın bir muhtarı 
var; bu adamın arazisinin, tahrir olmadan .evvel 
sekiz lira vergisi varmış, şimdi ise üç yüz bu ka
dar lira etmektedir. 

Arkadaşlar; Büyük Millet Meclisi Hükümeti 
Cümhuriye çiftçiyi bir esaretten kurtardı, o da 
aşarın ilgası idi. Aşar ilga edildikten sonra bu 
gün halk bu aşarı arıyor. Aşarın kalktığı gün ben
deniz bağırmıştım. Bu aşarın ilgası günü çiftçiye 
bayram olsun diye. Fakat maalesef böyle olmadı. 
Bu gün matem oldu. 

Heyeti tahririye köyleri gezmiştir. Bu heyeti 
tahririyenin beş senelik müddeti vardır. Bu komis
yonun reisi Rauf Bey imiş, arkadaşı arnavut Ma» 
nastırlı bir adam imiş, kâtip de İstanbullu imiş. 
Yuva köyünde 70 gün durmuşlar. Günde urgan ile 
(600) dönüm yer yazmışlar ve bunda da bir hile 
yapılmıştır. Urgan sekiz buçuk, metre olduğu, hal
de on metre itibar etmişler. Bunlara yalnız çay 
kahve masrafı olmak üzere köylü (170) lira masraf 
yapmıştır. Ayrıca ziyafetler vermişlerdir. Ondan 
sonra senin arazini üçüncü yapaeağım diye bir şey
lerde oynanmıştır. 

Efendiler; bir kanun yapıyoruz fakat tatbikatı
nı eyi yapamıyoruz. Onu eyi ellere vermiyoruz. Hal
buki her şeyden evvel eyi tatbikat yapılmalıdır. Bu 
zevatı âliye üvedik köyüne geliyorlar. Tabiî ala-
fıranğa oldukları için yanlarında kadınlarda var
dır. Biz beraber oturacağız diyorlar, köylü muva
fakat etmiyor, bu yüzden köylüden istedikleri gibi 
muamele görmediklerinden, biz size yapacağımızı 
biliriz diyorlar. Ellerine urganı alip dönüm başı
na (120) lira kıymet biçiyorlar. Halbuki efendiler ; 
o arazinin dönümü beş liradır. Bendeniz de aldı
ğım için biliyorum. Dönümü beş liradır. Evvelce 
sekiz lira vergisi varmış, şimdi 200 lira bu vergiyi 
bunlar nasıl ve nereden verecekler? 

Biz aşan kaldırdığımız zaman varidatta onu 
telâfi için arazi vergisini sekiz misle çıkardik. Ben 
dairei intihabiyemden şikâyet etmiyorum. Sekiz 
kere sekiz 64 eder. Binaenaleyh bu adamın 64 lira 
vermesi lâzım gelirdi. Bu parayı verebilirdi. Bu 
gün bu yergi tahsil edilemez bir hale gelmiştir. 
Bu merkezi hükümetin civarındaki bir muamele
dir. Köylüde satılmağa mecaz olan emval yoktur. 
Tahsildar geliyor. Mükellefin tenceresini, yatağım, 
yorganını alıyor ve camiye götürüp hapsediyor. 
Çünkü satılamiyor. Nihayet köylüyü tehdit ediyor. 
Köylü de ötekinden berikinden dileniyor. Beş lira 
getiriyor. Bu suretle vergi tahsil edilemiyor. 

Binaenaleyh bu kanunu çıkarmadan evvel arka
daşlar, eyice tetkik edelim, bu kanun ihtisası en
cümenine gitmelidir. Çünki tadil) her encümenin 
ihtisası nisbetinde yapılmıştır. Onun için bu. ka-
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nunun s behemehal İktisat Encümenine havale- buy-̂  
rulmasını rica ederim. 

Maliye Vekili Muştala Abdülhalik, B. (Çankı
rı) Efendim, muhterem, arkadaşımız burada ka
dastro kanunu hakkinda? mütalea dermeyan eder
lerken bütünhütün arazi kanunundan bahsettiler. 
Vergimeselesi arazi kanunundadır. 0 kanun da 
arzunuz veçhile Meclisi Âliye takdim edilmiştir, 
encümendedir. Arkadaşımız ( vaktile şikâyet et
mişler mi? ve.yeni'bir şikâyetleri var mı? varsa 
söylesinler, ben derhal takibat yaptırırım. Bu 
adam şunu yapmış, bunu yapmış, bir şikâ
yetleri varsa arzettiğim gibi haber versinler, lâ
zım gelen takibat elbette yapılır. 

Kadastro kanünile arazi kanunu ayrı ayrıdır. 
Arazi kanunu geldiği zaman, mütalealannı söyler
ler. Bu kanun eneümenimizdedir. Hyeti umumiye 
nasıl arzu ederse ona göre tadil eder. 

Ati Ş*uni Ifc (Baiikefir) -— Mütehassıs arkada
şımMemet Beyden sonra söz söylemenin ne ka
dar, güç; olduğunu* bilirim; 

.Bendeniz Bütçe Encümeninin mazbatasına iki 
kelime ile itiraz etmemiş olsaydım buraya çıkıp si
zi taciz etmezdim. Bendeniz orada itirazımı iki 
hedefe tevcih etmiştim ki, hemen hemen biri birile 
müterafik ve bir esasa irea olunabilirdi. 

Her hareketten bir maksat' istihdaf edildiğine 
göre, kadastrodan ne istihdaf edilmiştir? Kadast
ro; gayri menkul malların hukukî ve hendesî şekil
lerini-. tesbit. etmek idi; Hukukî; ve nendesin şekilleri 
tesbife demek, yalnız' defi nizaı temin etmektir. 
Fakat, bununla; beraber, acaba başka bir faide ta
savvur olunamaz mı. idi, ve temin edilemez mi idi? 
Çünkü Hükümetin teklifinde (gayri menkul mal
lanın . hukukî, hendesî vaziyetini tesbit ederek vergi 
kiymetini de bildirir) diyor. Diğer encümenlerin 
maddelerinde bu kayda rasgelemedik. Kendi Encü^ 
menimizde bu; noktai nazarı kabul ettirmek iste
dim,, muvaffak olamadım. Biliyorsunuz ki, arazi 
vergisi hususunda biz de matrah gayri adildir. 
Arkadaşımız da bundan şikâyet ettiler. Arazi; 
örf, zamanından bu ana kadar umumî tahrir görme
miştir. 1287 tarihinde bir talimatname yapılmış 
bu da isim tasrih ederek Yanya ile, zannederim, 
Bursaya teşmil edilmiştir. 

1323 de bir talimatname daha yapılmış-, o da hiç 
tatbik edilmemiştir. 1302 de bir talimatname ya
pılmıştır. Tadillerin ne zaman: yapılacağı, yani hu
susî. tadil kapısı, açık. kalmakla.beraber umumî tadi
lin de beş- senede yapılacağını âmirdir. 

Usuller,.pek âlâ. biliyorsunuz ki, çok girift ve mü
şevveştir. Taptı harçları kanunu yaptığımız vakit 
da yüzde elliyi, yirmi beşe indirmiştik. Ve bunu 
memnuniyetle kabul etmiştik. Fakat ta
pu memurunun yanına vardığımız, vakitta manzara 
aksine zuhur etti. Çünkü bütçe kanunlarından 
birisinde böyle bir. kayit varmış. Binde elli beşi, 
yirmi beşe indirdik. Zammederken iki misil alın
makta! devam, ediliyormuş. Bütçe kanunundan alı
nan şey budur: 

Tahrîri müsakkafat cari olan yerleredfci m 
vali gayri: menkulenin tapu idarelerince^ iera ok 
nacak muamelâtı için: istif aşa lâzı;m igeteı*; ha 
ve rüsum 28 şubat 328 ki 30da, kanu^iyet keı 
betmiştm. Tarihli kanun nıüeibince bilhassa b; 
lunaeak kıymetlerinin 3 misli ve % temama: 3f 
tarihli emlâk nizamnamesi cari olan mahallerde 
1331 senesi nihayetine kadar tadil germiyan-* m* 
sakkafat ile bu hükümde olan arsaların' kıyme 
mukayy idelerine 4 misli ve öşüre tahi arazi v 
sairenin iki misli üzerinden alınır. 1332: senesi i1 

sinini müteâkibede tadil gören yerlerin kıyme' 
lerihe vukubulan zamaims haöebila te&aysit ede: 
kıymetleri kıymeti mukayyidei sabıkalarının döv 
veya iki mislinden dün ise nevilerine göre o mifc 
tara biliblâğ; harç ve rüsum; onun üzerinden is
tifa olunur. Fakat tarihi mezkûrden sonra müeedde 
den inşa olunan müsakkafâtın emlâk, nizamnamesi 
mucibince tadil komisyonunca takdir ounankıymetr 
leri tezyit olunur» yani sıklet halk üzerinde tama* 
men bakidir. Benim asıl yandığjm nokta, devletir 
kendi elile maksadına vasıl olamamasıdır. Bir 
taraftan bir kanun yapıyor, tenzilât icra ediyoruz* 
Diğer: bir şekil ile iki misli vergi almakta devam 
ediyoruz. Diğer bir nokta; malı mütedavil, yürür 
bir hâlde getirememizdir. 

Hükümetin esbabı mucibesinde sarahatle söy
lendiğine göre bu memleketin yegâne serveti 
gayri menkul mallardır. Fakat bunun ataleti de
vam ederse, alemin havadan azot çıkardığı sırada» 
memlekette kendi elimizde mevcut kuvvetleri ata
letten çıkarmazsak ve bu atıl; sermayeyi müte? 
davil, yürür bir hale getirmezsek böyle 40 tane 
kanun yapsak yine faide vermez» 

Binin B. (Eskişehir) —Teklifiniz nedirP 
Ali Şuuri B. (Devamla) ~ Teklifim^ benim an

ladığım, kıymet tesbit edilmelidir, arzetmek istedi
ğim nokta budur. Çünki kıymette evvelâ faide 
vardır, sonda adalet vardır. Maşeri vicdanları, 
hatırlarsınız ki, nizamdan ziyade adalet gösterir. 
Bir yerde kazanın iki köyü tahrir görmüş, yüz; lira 
veriyor, yanındaki köy (200) lira veriyor,.yani biri 
on veriyor, diğeri yirmi veriyor. 

Biri yüz kuruş vorir diğeri on lira verir. Halk 
böyle müsavat dairesindş vergi alınmadığını gö
rünce - şüphesiz iztırabı artar. Bü adalet meselesi
dir. 

Bir de menfaat meselesi vardır ki<; işte bu bü
yük servet; bu menfaatin nerede olduğunu isabet 
ettirememek yüzünden atıl bir halde kalıyoruz. Be
yefendiler; tahrirde kıymet konmuş olsa idi; her 
arazinin tapusunu almak mümkün olurdu* Tapu 
senedi alınmadıktan sonra ne ipotek yapmak müm
kün olur ve ne de bankalar adama para verirler. 
Esas mesele, atıl bir vaziyette kalan bu serveti can
landırmak ve ataletten kurtarmaktır. Esasen serveti
miz azdır. 

Bir arazi kanunu var.. Maliye Vekâletinin; ha
zırladığı; bu. kanunda, yakında gelecek,^göreceksiniz 
ki işe yarar hiç bir şey yoktur. Yani örf zamanım-
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m bu zamana kadar mütesettit, müzepzep ne kadar 
ler varsa yirmi iki maddeden ibaret olan bu ka
çında bunların hepsi tesbit edilmiştir. 

Elimizde bir tecrübe, yani tahrir kanunu vardır. 
u senenin yazında tatbik edilecekti. Fakat bu se-
3 tatbik edilemedi. 

Memleketimizde umumî bir tahrir yapılarak, bü-
lin köylünün arazisinin kıymeti tesbit edilerek mü-
ıvatan vergi tarhedilmesi lâzımdır. Aceba bu va-
ife hüsnü ifa edildi mi? bunlara lütfen Mustafa 
.bdülhalik Beyefendinin cevap vermelerini rica 

ideceğim. 
Emin B. (Eskişehir) — Arazi hakkında hükû-

netin muvakkat bir tecrübe kanunu vardır. O tec
rübe kanunu, kıymetin tayinini tamamen mal sa
libinin reyine birakıyor. Yalan söylerse bilâhare 
3 kanun mucibince, ceza verecek, bu nokta eyi, an-
oak bu kanun tatbik edilmiş olsun. Ali Şuuri Bey
efendinin buyurdukları gibi, Hükümet mal sahi
binin malini kiymetlendirmek için beyanname ala
caktır. Aceba bu işin şimdiden tesbiti mümkün 
değilmi dir? mevkileri vardır, mevki mevki tefrik 
edilir. Onun yerine mülkiyet ve tasarrufu temin 
eder ki ; bir taraftan kıymet ve bir taraftan isterse 
mal sahibinin reyine bırakarak bu tarlanın kıymeti 
budur diye istersek yine mal sahibinin reyine koya
rak bu işi kurtarabilirdik. Bu lâyihanın hakikaten, 
İktisat Encümenine gitmemesi bir yanlışlık olmuştur 
İktisat Encümeni de bu mütaleaya iştirak etmiş 
olurdu. Onlar da fikir yormuş olurlardı. 

Asıl bir mesele var: tahrir gören yerlerde bire 
on beş derecede bir hata vardır. Eskişehirde olmuş, 
Ankarada olmuş, böyledir, biz hatanın üzerinde te
vakkufa değil, onun derhal ıslâhına memuruz. Ma
liye Vekili Beyefendi burada işitmiştir, şimdiye ka
dar bu yanlışlık tahrirden dolayı bu kanuna uy
muyorsa yeni bir kanun yapılmalı idi. Bu hata ol
duğu gibi kalmıştır ve altından kalkılamıyacak 
derecededir. Bu hata bir sene sonra ıslâh edilece
ğine biran evvel ıslâhına gitmek, Hükümeti Cüm-j 
huriyenin şiarmdandır. Belki bilâhare, tecrübe 
kanunu diye yaptığımız kanun ileride bir medar 
olur. Şimdiden o komisyonun araziyi kiymetlen-
dirmesi bihakkın hakkı tasarrufa medar olur. Bu 
Komisyon kiymetlendirirse sahibi cebindeki senet 
gibi kredi müesseselerinde mevkii tedavüle koyabi
lir. Binaenaleyh bendeniz de kanunun noksan ol
duğuna kaniim. İktisat Encümenine havale edü-
meisni teklif ederim. 

Reis —Başka mutalea var mı efendim? 
Salâhattin B. (Kocaeli) — Efendim, geçen se

ne araziye kıymet vazı için Meclisi Âlice bir tec
rübe kanunu kabul edilmişti. Bu kanunun müza
keresi sırasında, Adliye Encümeninin mazbata
sında bendeniz bir arkadaşımla beraber mufas
salca bir esbabı mucibe ile muhalif kaldığımız 
noktaları kaydetmiştik. 

Muhalefetimizin sebebi, bizim encümenimiz 
kadastro kanununu daha evvel tetkik ettiği için, 
kadastro kanununun o kanundan daha evel mü-1 

zakere edileceği zannı ile o kaydı muhalefeti 
yazmıştık. 

Muhalefetimizden maksat şu idi. Tecrübe ka
nunu araziye kıymet koyacak. Arazide vazıülyet 
olanların vergi ile mükellefiyetlerini tesbit için 
muamele icra edecek. Fakat yapılacak muamele 
hiç bir vakit zilyet mutasarrıf mıdır, değil midir, 
bu hakkı kendisi için tanımış olmiyacaktır. Vergi 
mükellefi diye vergi defterinde arazinin vaziül-
yedi, olabilir ki hakikaten mutasarrıfıdır, olabi
lir ki, fuzuli şağilidir, yine olabilir ki gasıbıdır. 
Bunları hiç nazarı dikkate almıyarak, yalnız va-
zıülyedin o araziyi işletmesi dolayisile edindiği 
intifadan vergi vermek için tecrübe kanunu ya
pıldığı anlaşılıyordu. Bir takım komisyonlar te
şekkül ediyor. Tecrübe kabilinden olsun şurada 
burada tatbikatına geçiliyor. 

Kadastro kanununda plânsız-tahrir dediğimiz 
bir faslı mahsus vardır. Encümen «Tahrir» diye 
maddeleri bir fasıl halinde toplamıştır. Arazinin 
kıymetleri dolayisile hakikaten mükellefler çok 
şikâyet etmektedirler. Adaletsizlik vardır. Her 
yerde bu halden şikâyet ediyor. Bunun bir an evvel 
çaresine bakılmakla beraber tasarruf veziyetinin 
tesbiti için de Ali Şuuri Beyefendinin buyurduğu 
gibi gayri menkul servete bir hayatiyet verilmesi 
noktasının, böyle kanunlar çıkarken, nazarı dik
kate alınması lâzımdır. 

Tecrübe kanununun müzakeresi esnasında ben
deniz söz alark bir maruzatta bulunmuştum. De
miştim ki ; mademki bu cihet teehhür etti, mu
halefetimizin yeri kalmamıştır. Tahrir meselesinde, 
bunun tecrübe kanunile telif edilmek suretile 
her iki muamelenin birden yapılması çareleri 
aranmalıdır demiştim. Şimdi bu vesile ile tekrar 
ediyorum, kadastro kanunu hepimiz tasdik ede
riz, bir ideal kanunudur, tahakkuku ise şimdi 
gayri mümkündür. Bu kanunun memleketimize 
asıl faide verecek ciheti tahrir kısmıdır. Kadas
tronun arzu edilen fennî usullerle tekemmül et
mesi, her halde asra yakın bir zamana muhtaçtır 
denilecek olursa mübaleğa edilmiş olmaz. Artık 
arazi meselelerinde en mütekâmil kanunlarla ha
reket etmemiz lâzımdır. Bu hususta, diğer bir çok 
kanunlarımızda olduğu gibi, İsviçre kanununu ka
bul ettik, bunun hakiki tasarrufu temin eder bir 
vesika olduğu hakkında her kese kanaat telkin 
etmek zamanı gelmiştir. Binaenaleyh bu kanunun 
heyeti umûmiyesi hakkındaki maruzatımda temenni 
ettiğim nokta, bilhassa şudur: Bu kanun; tec
rübe kanunu ile beraber telif çareleri aranmak 
üzere yeniden encümene iade edilmelidir. (Bravo 
sesleri). 

Bütçe Encümeni Mazbata Muharriri Ahmet 
Remzi B. (Gaziantep) — Kadastro kanununun 
İktisat Encümenine havalesi hakkındaki mütale-
alar için diyecek bir söz yoktur, bir kanun ne 
kadar tetkik olunursa o kadar tekemmül eder. 
Bendeniz; burada kanunun bazı noktalarına karşı 
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serdedilmiş bir kısım itirazlara cevap vereceğim. 
(Encümenden geldikten sonra sesleri...) Müsaade 
ederseniz kısaca arzedeyim. 

Arazi tahrir yapılırken vergi kıymetlerinin de 
tesbiti faidelidir ve böylece hareket edilirse, eldeki 
senedat menkul kıymet mahiyetinde iktisap eder. 
Memleketin mütedavil servetleri meyanında bun
lar da mevki ahzeyler, yolunda kuvvetli bir mü-
talea vardır ki bunu Şuuri B. arkadaşımız burada 
beyan ettiler. Encümen bu noktayi müzakere eder
ken kıymetlerin bilhassa mütehavvil bulunduğu 
cihetine atfı nazar etmiştir, kıymetler malûmu Âli
leridir ki, bilhassa şu zamanda her vakit müte-
havvildir. Vergi kıymetleri daha çok takarrür etmiş 
bir esasa istinat etmelidir. Arazi kanunu ile bu 
ciheti Hükümet teklif etmiştir. Encümenimizde 
tetkik olunmaktadır." 

Sonra kadastro ile birlikte kıymetin tesbiti 
meselesine gelince; bilhassa menkul servet mahiye
tine geçebilecek tarzda kıymetin tesbiti malûmu 
âliniz, mühim bir meseledir. Zira kıymetler her 
an mütehavvildir. Halbuki bu, malûmu âlileridir ki, 
Devlet teahhüdü namına başlı başına bir mahzur 
teşkil eder. 

Diğer itirazlar; tahrir tarzlarına aittir, tatbi
kata taallûk eder. Onun için .bu hususta bir şey 
arzetmiyeceğim. 

Reşit B. ( Gaziantep ) — Maliye Vekili Bey
den bir sual soracağım : 

Bu Kadastro Heyeti İstanbulda ve bazı mahal
lerde bir kaç seneden beri teşekkül etmiştir. Şim
diye kadar almış oldukları maaş ve sair masarif 
nisbetinde bunlardan bir faide görülmüş müdür, 
görülmemiş midir ? 

Süleyman Sırn B. ( Yozgat) — Beş kat fazla 
görülmüştür. 

Reşit B. ( Gaziantep ) — Bu kadastro heyeti 
teşekkül ederse tahrir kaç senede ikmal edilecek
tir? 

Bunlara cevap verilmesini rica ederim. 
Ali Şuuri B* ( Balıkesir ) — iki kelime ile Rem

zi B. arkadaşımıza cevap vereceğim: Evvelâ kıy
met takdiri Devleti taahhüde sevkettiğinden 
mahzurlu olur, diyorlar. Hayır böyle değildir. Ka
nunu medenîde ve bilhassa borçlar kanununda 
mevzubahs olan taahhütler; mücerret kıymetler 
meselesidir k i ; bunun bir kıymeti yoktur. Saniyen 
diyorlar ki kıymetler mütehavvildir. Onun için 
korkuldu. Hiç yanında, mütehavvil bir kıymet 
daha güzel olmaz mı? Huda nekerde bir yerde 
afet olursa yüzde yirmi tenzilât yapılamaz mı? 
Filân yerden şimendifer geçti diye kıymetini 
%20 artırmak için bir madde ilâve edemez miyiz? 

Remzi B. ( Sıvaş ) — Muhterem arkadaşlar; 
tasarruf senetlerinde kıymet gösterilmesi hak
kındaki arzuya bendeniz de temamen iştirak ede
rim. Bu suretle arazimizin, emlâkimizin mütedavil 
bir kıymet haline gelmesine imkân hasıl olacak
tır. Fakat bu mesele Bütçe Encümeninde uzun 
uzadıya tetkik edildi. Netice; buna maddeten 

imkân göremedik. Çünkü; bir defa kıymetler dair 
mütehavvildir. 3 senede, 5 senede bir değişir. 

Emin B, (Eskişehir) — Altın kıymetide d 
ğişir. 

Remzi B. (Devamla) — Evet efendim, bunı 
müzakeresi esnasında Tapu Müdürü Umûmisi B 
yefenclinin tetkiklerine göre; îsviçrede her t 
ayda bir bu değişir, kıymetleri tadil ederlermi 
Bunun için orada daimî surette büyük masraf 1' 
ihtiyar ediyorlarmış. Biz de bunu yapmağa ka 
karsak büyük masraflar ihtiyarına mecbur oluru 
Öyle iki ayda, üç ayda değil fakat iki sened 
üç senede bir bu kıymetleri tesbit edebilmek içir 
hem de bu kanunu tatbik etmek için büyük bi 
masraf ihtiyarı lâzımdır. Bendeniz buna imkâ 
görmiyorum. Sonra kanunu medenî; tasarruf sc 
netlerinde gösterilen kıymetlerden dolayı Hükû 
meti mesul tutuyoruz. Şimdi biz tasarruf senet 
lerinde gösterilecek kıymetleri daimî bir surtte 
hakikî bir surette temin edemezsek, Hükûmetiî 
bunda mesuliyeti nasıl olacaktır. Eğer Heyeti Ce 
lileniz bu kıymetlerin daimî surette, değişmez bi: 
halde kalmasını temin için lâzım gelen tahsisat: 
verirse bu kabil olur. Fakat bu çok azim bir şeydir 
Üç senede, beş senede kıymetler daima tahavvü 
eder. Ben fikrimi arzediyorum. Üst tarafını sizler 
takdir buyurursunuz. 

Kadastro Umum Müdürü Atıf B. — Heyeti Oe 
lileniz huzuruna kadastro kanununu takdim ediyo
ruz. Bu kanunun istihdaf ettiği maksat, evvelâ 
gayri menkullerin hukukî vaziyetlerini tetkik et
mek, ondan sonra gayri menkullerin hendesî vazi
yetlerini tesbit etmektir. Yani tulünü, arzını ve 
şeklini tayin etmektir. Bazı memleketlerde de ay»i 
zamanda kıymetini dahi irae ederler. Şimdiy kadar 
cereyan eden müzakerelerden anladığım veçhile; 
kadastro; ayni zamanda kıymeti dahi tayin etmiş 
deniyor. Gayri menkullerin hendesî, hukukî vazi
yetini tesbit etmek ne demektir. Bunlar o kadar a-
ğır, o kadar büyük işlerdir ki kadastro bu vazifeyi 
yapabilirse bununla bihakkın iftihar duyacaktır. 
Gösterilen arzu üzerine kıymetle meşgul olmağa 
lüzum var mıdır? 

Beyefendiler; kadastronun istihdaf ettiği mak
satların en mühimmi; gayri menkul serveti müte
davil bir hale koymaktır ve bu hakikati şuradan 
dahi anlıyoruz ki ; bir gün medenî memleketlerde, 
Almanyada, Fransada, îsviçrede gayri menkulle
rin mülkiyetini tayin eden defterin dörtte üçünü, 
ipotek, muamelâtına tahsis etmişlerdir. Binaenaleyh 
her memleket gayri menkullerini ananelere göre, 
efkârı umumiyeye göre az çok tesbit etmiştir. Ne-
tekim bizde de gayri menkullerin elan yüzde altmı
şı tesbit edilmediği ve bunların tesbiti muamelesi 
meccanen yapıldığı halde kimse müracaat etmiyor. 

Çünkü gayri menkule bir senetle tasarruf nef-
selemirde bir ihtiyaç değildir. Eğer ihtiyaç olaydı 
mal sahipleri müracaat ederek gayri menkullerini 
tesbit ettirirlerdi. 

Gayri menkullerin, kanunu medenimizin kabul 
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l igi borç senedi, irat senedi suretile menkul ser-
aye haline konması lâzımdır. Biliyorsunuz ki her 
ıstmlükette mevcut olan naktî kıymetler o memle-
îtin günden güne inkişaf eden iktisadî ihtiyaçla
r a cevap veremediği için bu ihtiyaç, zaruret ve 
tontılar; diğer iki çare ile halledilmeğe çalışılı-
or.'Birisi ticarî menbadan gelen bonolar, poliçeler 
e sairelerdir ki bunlar; mütedavil birer kıymet 
rzeder. Diğeri -gayri menkul karşılık olarak gelen 
ehin, ipotek senetleri ki onlar da memlekette mev-
ut gayri menkulleri mütedavil haline koyar. 

Acaba bu azim menfaatin husulü için gayri 
»enkulün kıymetini filan daire veya filan şube mi 
îsbit etmelidir ve bu tesbit ile bu menfaat temin 
ditebilir mil Bendeniz bunu hukukî olmaktan zi
yade amelî bir mevzu olarak görüyorum. 

Kıymetlerini Maliye Vekâleti Varidat Müdü-
?iyeti Umumiyesi mi tesbit etmeli, yoksa Tapu ve 
Sadastro Müdüriyeti mi 1 Bilhassa kadastro yapı
lırken, gayri mnekulün hukukî ve hendesî vaziyeti 
:csbit edilirken, kıymetini de tayin etmek, bu ihti
yacı tatmin etmez mi? 

Bendeniz zannediyorum* ki takdirin âdil olması 
için evvelâ takdir edecek zevatın vazifeşinas olma
ları, sonra da takdire esas olacak formüllerin ha-
ikate tevafuk etmesi lâzımdır. İyi memurlar nere

de ise o daire bu işi güzel yapar, veyahut bu me
murlar bu işi yapacak daireye alınır. Esas şikâyeti 
mucip olan, formüllerdir. Bütün cihanda kıyme
tin tesbiti için üç şekil kabul edilmiştir. Birincisi: 
Gayri menkullerin alım satımı üzerinden kıymetini 
tesbit etmek. İkincisi: Getirdiği irat üzerinden, 
bunu kapitalize ederek sermayeyi bulmak. Üçüncü 
%iresas daha vardır ki pek zaiftir. O da; gayri 
menkulün inşaat kıymetini esas tutmak. 

Heyeti Celile hangi esası kabul ederse veyahut 
bunların heyeti umûmiyesini bir araya getirerek 
alınacak vasatı üzerinden tesbit etmek usulü vaze
dilecek olursa onunla amel olunur. Bendeniz bu 
işi daha iyi yaparım diyemiyeceğim gibi bendeni
zin yerine gelecek zat da bunu, söyliyemez. Eğer 
tatbikatta fenalık varsa, onu filan memur yapıyor 
denemez. Eğer tatbikatta bir fenalık varsa filan 
veya filan memur yerine bir başka memur gelebilir. 
Ancak kıymetlerin tapu siciline konması gayri 
menkul bir şeyi menkul -bir hale, yani sermaye 
teşkil edeeek bir servet haline getirecektir. Bu gün 
bu hususta ileri gitmiş devletlere atfı nazar etmek 
lâzımdır/Memlekette gayri menkul emvali ipotekle 
-menkûl şekle sokmak için; evvel emirde ipotekli 
banka, kredi fonsiye yapmak lâzımdır. Bu gün bü
tün dünya Avrupa; Amerika hatta Mısır dahil ol
duğu halde ziraî inkişaflarını ancak gayri menku
lü ipotekli kredi fonsiyelerle, menkul servet haline 
getirmekle temin edebilmişlerdir. Meselâ: Bildiği
miz gü«el Paris; (Baron Hosman) dedikleri zatın 
gayretile meydana gelmiştir. Bu zat sayesinde mem
leket imar edilmiştir. Bu gün dünyanın hiç bir ye
rinde hiç bir zengin tasavvur edilemez k i ; gayri 

-menkul malını ipotek ederek senedini cebine koyma

mış olsun. Çünkü iktisadî buhrandan herkes muzta-
riptir, binaenaleyh gayri menkul malını menkul 
şekle koyarak bundan istifade eder. Fakat biz si
cillerimize bir kıymet koymakla, acaba ipotek va
ziyetini temin edebilecek miyiz? Bunlar bu ka
nunu alâkadar eder bir mesele değildir. Bu; mem
lekette husule gelecek kredi fonsiye bankaların, 
Devletler yapacakları mukaveleler neticesinde 
teayyün edecektir. (Gürültüler) Onun için kıymet
le meşgul olan daire Maliye Vekâletinin varidat 
şubesidir. Kıymetlerin menkul olmasını icap ettiren 
daire de kadastrodur. Bunlar arasında işi tebdil 
etmek, hukukî meseleden ziyade amelî bir mesele
dir. Binaenaleyh bendeniz bu noktadan bir şey ar-
zetmek istemiyorum. Yalnız doğrudan doğruya 
memleketimizde mevcut olan gayri menkul sahiple
rini tayin ve tesbit etmek lâzımdır. Halbuki bu gün 
memleketimizde yüzde altmış nisbetinde gayri men
kul tesbit edilmiştir. Bu yüzden biliyorsunuz ki 
bir çok idarî müşkilât tehaddüs ediyor. 

Bir cihetten memleketimizdeki bütün insanlar 
işini gücünü bırakarak mahkemelerin arkasında ko
şuyor. Ondan sonra yine bu gayri menkuller tesbit 
edilmediği için bütün alım satımlar hususî olarak 
cereyan ediyor.'Bu yüzden Devlet alım satım res
mi almaktan mahrum kalıyor. Diğer taraftan halk, 
işini pamuk ipliği ile bağladığı için bir çok müşkü
lâta maruz kalıyor. Tatbikat kanununun ikinci 
maddesi mucibince maziye karışmış, bütün eski 
ahkâm "başımızda duruyor. Binaenaleyh biz yine 
onlara tebaiyct etmek mecburiyetinde kalıyoruz. 
Çünkü tatbikat kanununun ikinci maddesi eski 
ahkâmın baki kalacağını emrediyor. Binaonaleyh 
memleketin tarihi inkılâbı, edebiyatı inkilâbiyesi 
namına bunların maziye karışması için, bu gayri 
menkullerin biran evvel tesbitine çalışmalıyız. Bu 
noktai nazardan istirhamımı arzediyorum. 

Ali Şuuri B. (Balıkesir) —Efend im; noktai 
nazarlarımı müdafaa buyurduğunuz için teşekkür 
ederim, Hükümetin teklif ettiği maddede; kadas
t ro; gayri menkul emvalin hukukî ve hendesî vazi
yetlerini tesbit ve vergi kıymetlerini irae eder, diye 
mezkûr ve Hükümetin noktai nazarı bu iken neden 
ve ne için bundan feragat buyurdunuz? 

Kadastro Umum Müdürü Atıf B. — Feragat 
etmiyoruz k i . Vergi kıymeti bu gün mevcuttur. 
(Gürültüler). 

Reis —.Müsaade buyurun efendim, anlaşilmiyor. 
Atıf B. ( Devamla ) —Vergilerin, bilhassa ara

zi vergisinin, daha adilâne tesbiti için Maliye Ve
kâleti bir kanun takdim etmişti. Bendenizi de da
vet etmişlerdi, bulundum, O kanun, yeni esaslar 
üzerinden retuş edilerek gelmiş ve tecrübe kanunu 
ismini almıştır. Mademki memleketin gayri menkul 
kıymetleri tesbit ediliyor, ayni zamanda vaziyeti 
hukukiyesinin de tesbit edilmesi lâzımdır diye 
bendeniz o kanunu müdafaa ettim. Fakat; akalli-
yette kaldım. Ekseriyet bunun kabil olamıyaeağmı 
söyledi ve onlar galebe çaldılar. (Handeler, gürül
tüler) 
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Reis — Efendim, takrirler vardır. 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kadastro kanununun tetkik edilmek üzere ik

tisat Encümenine havalesini teklif ederim. 
Kastamonu Mebusu 

M. Fuat 

YÜKSEK REİSLİĞE 
Kadastro kanununu lâyihasının, arazi tecrübe 

tahrir kanunile telifi esaslarının tetkiki için Bütçe 
Encümenine iadesini teklif ederim. 

Kocaeli Eskişehir 
Salâhaddin Emin 

Reis — Takrirlerden birisi Memet Beyefendi
nindir. Kadastro kanununun İktisat Encümenince 
tetkikini teklif ediyor. 

Diğeri Salâhaddin Beyefendinindir. Tecrübe 
ve kadastro kanunlarile tahririn telif edilmesini 
talep ediyor. Evvelâ Memet Beyefendinin takririni 
reyi Âlinize arzedeceğim. 

Kabul buyuranlar . . . (Anlıyamadık sesleri). 
Efendim, gayet vazihtir. Memet Beyefendi 

kanunun İktisat Encümenince tetkikini talep edi-
»yor. Bu teklifi kabul edenler lütfen el kaldırsın 
Etmiyenler Kabul buyrulmuştur. 

3 — Islahı hayvanat kanununun 4 üncü madde
sinin tadiline dair 1/819 numaralı kanun lâyihası 
ve İktisat Encümeni mazbatası [İl 

Reis — Heyeti umumiyesi hakkında söz itiyen 
var mı efendim ? Maddelere geçilmesini kabul 
edenler . . . Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

[İl 74 numaralı matbua zaptın sonuna mer
buttur, 

1926 tarihli ve 904 numaralı ıslâhı hayvanat kanununun 
dördüncü maddesini muaddil kanun 

MADDE 1 — 926 tarihli ve 904 numaralı ıslahı , 
hayvanat kanununun dördüncü maddesi aşağı 
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Tiftik keçilerinin meni imrarı hakkındaki 11 ni 
san 1334 tarihli kanunun hükümleri mahfuz kal
mak şartile bütün hayvanların ecnebi memleketlere 
ihracı serbesttir. Yalnız aygır, iğdiş, kısrak ve ka
tırların ihracı lüzumunda Heyeti Vekile kararile 
menolunur. 

Reis — Madde hakkında söz istiyen var mı? 
Ik. E. M. M. Ali Riza B. (Mardin) — Efendim, 

tabı hatası olmak üzere bir kaç kelime vardır, 
I tashihini rica ediyorum. * 

Birinci madde: « 926 tarihli » kelimelerinden 
evvel « yedi haziran » kelimesi zikredilecektir. 

Maddenin nihayetindeki « yalnız aygır, iğdiş, 
kısrak ve katırların ihracı; lüzumunda » kelime
lerinden sonra, İcra Vekilleri Heyeti kararile men-
olunabilir» şeklinde tashih olunacaktır. 

Reis — Maddeyi bu şekilde kabul edenler . . . 
Etmiyenler . . . Kabul edilmiştir. 

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir. 

Reis — Kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

MADDE 3 — Bu kanunun tatbikine Adliye, 
Millî Müdafaa, Maliye, Dahiliye ve İktisat Ve
killeri memurdur. 

Reis — Kabul edenler.. . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Lâyihayı kanuniyenin ikinci müzakeresine 
geçilmesini kabul edenler . . . Etmiyenler . . . Ka
bul edilmiştir. 

Perşembe günü saat 14 te toplanmak üzere in'-
ikada nihayet veriyorum. 

Kapanma saati: 15,5 

* rfT ıri^ ,üf * 



T. B. M. M. Matbaası 



Sıra No 75 
Zabıta! saydiye nizamnamesinin 29 uncu maddesinin tef
sirine dair 3/574 numaralı Başvekâlet tezkeresi ve İktisat 

Encümeni mazbatası 

r. c. 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 12-II-931 
" Sayı : 6/426 

B. M. M. Yüksek Reisli(fİrie 
Zâbıtai saydiye nizamnamesinin 29 uncu maddesindeki makinalı kayıklar tabirinin tefsiri 

hakkında İktisat Vekâletinden yazılan 10-H-931 tarih-ve 757/24 numaralı tezkerenin sıireti 
leffen takdim kılınmıştır. 

Muktazâsmın ifa ve neticesinin iş'ar buyrulması rica olunur efendim. 
Başvekil 

ismet 

Başvekâleti Çeiîteye 
Akdeniz sahillerimizdeki süngerlerin saydım .sahiller ahalimize öğretmek üzere Büyük 

Efkâni Harbiyenİn müsaadesi istihsâl olunarak Adalar ahalisinden bazı mutahassısların muallim, 
sifatile celplerine müsâade olunarak faaliyete geçilmek üzere teşebbüs sahiplerine müsâade 
edilmiş isede 297 tarihli zâbitai saydiye nizamnamesinin 29 uncu maddesinde (makinâlı ka
yıklarla sünger saydı memnudur) fıkrasının süngerleri tarlasından, makina ile çıkaran ve bin-. 
netice sünger tarlalarını ve bu meyandâ dip balıklan yumurtalarını tahrip eden kayıklara rrii 
yoksa içlerindeki makirialar dalgıç makinası olup deniz altında süngeri ellerile koparan * 
dalgıçlara hava vererek işbu dalgıçların dipte çalışma müddetlerini tezyit etmekten ibaret 
bulunmuş olan iskafandar tabir olunan dalgıç makinelerini hamil motorlu kayıklarada mı sarf 
ve şamil bulunduğu müphem görülmektedir. • • . 

Her nekadar mezkûr nizimnamenin i l inci maddesinde (yerli ve ecnebi süngercilerin dal;;: 
gıç kayıklarından onar Osmanlı altını ahzolunup ruhsat tezkeresi verileceği) ' yazılı 
olmasına nazaran dalgıç makinâlı kayıkların 29 uncu madde hükmünden istisna edildiğine 
delâlet etmekte ise de bu maddede muharrer (makineli kayık) tabirindeki ,mutlakiyeü ifade 
meselenin tefsiren hallini zarurî kılmakta olduğundan bu bapta B. M. M. den tefsir kararı 
istihsaline müsaadei samilerînı rica eylerim efendim. 

İktisat Vekili 
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İktisat Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
İktisat Encümeni 24- II- 1931 

Karar M 10 
Esas M 3/574 

Yüksek Reisliğe 

Zabıtai saydiye nizamnamesinin 29 uncu maddesinin tefsiri talebine ait Başvekâlet 
tezkeresile merbutu İktisat Vekâleti tarafından gönderilen memurun huzurile tetkik ve müzakere 
edildi. 

297 tarihli zabıtai saydiye nizamnamesinin 29 uncu maddesinde « makineli kayıklarla 
dahi sünger saydı memnudur » denilmesi dolayisile denizin dibine enip el ile süngerleri 
toplıyan dalgıçlara hava verecek ve bunların çalışmalarını teshil ve tezyit ve.daha ziyade 
müsmir kılacak olan skafandar nam makinelerle mücehhez kayıklarla sünger avlanmasının 
memnu olup olmadığının anlaşılmamakta bulunduğu ve halbuki elyevm süngerlerin diğer 
müterakki memleketlerde bundan gayri bir tarzda toplanmadıkları cihetle nizamnamenin 
29 uncu maddesindeki makineli kayıklar mefhumu içerisine bu aletle mücehhez ve motorlu 
kayıkların dahil olup olmadıklarının tefsiri talep olunmaktadır. 

Filhakika süngerlerin el ile toplanmaları matlup olduğuna nazaran skafandar denilen 
dalgıç makinelerini hamil bir kayıkla yapılan sünger saydı da bundan başka bir şey değildir. 

Bu makine ile mücehhez bir kayığın dalgıcı denizin dibinde daha fazla bir müddet kala
bileceğinden süngerlerin daha ziyada elverişli olanları toplanmış ve netice itiberile de hem 
bu gibi hayvanatın nesil ve âtisi temin ve hem de daha iktisadî bir tarzda hareket edilmiş 
olur. Nizamnamenin hini tanziminde kayıklarda motor istimali henüz malûm bir keyfiyet ol
maması lâzım geleceği cihetle mevzubahs memnuiyetin bu gibilere de sâri olmıyacağı tabiidir. 

izamnamenini kastettiği makineli kayiklar; kangava denilen aletle mücehhez kayiklar olup 
filhakika bunlarla yapılan sünger avı tarama tarzında icra olunduğundan henüz işe yaramaya
cak olan küçük süngerle dipte bulnan bir takım balık yumurtaları da toplanmış olurki bu 
tarzı hareket sünger tarlalarım tamamen mahu ve harap etmek demek olacağından bu nevi 
makineli kayıklarla sünger saydı her halde tecviz edilecek usullerden sayılmaz. Onun için 
encümenimiz mezkûr nizamnamedeki memnuiyetin skafandarlı kayıklarla yapılan sünger 
avına şamil bulunmadığını ve aşağıdaki fıkrai tefsiriyenin tesbitini kararlaştırmıştır. 
Elyevm meriyette bulunan bu zabitai saydiye nizamnamesinin 297 tarihinde tanzim edilmiş 
olmasına nazaran zamanın ihtiyacatına tamamen cevap veremiyecek derecede eski bulunması 
dolayisile hükümet tarafından bu ihtiyacata tekabül edecek hükümleri havi yeni bir kanun 
lâyihasının hazırlanıp Meclisi Âliye takdim olunması dahi Encümenimizin cümlei temenniya-
tındandır. Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
İktisat Encüme Reisi M. Muharriri Kâtip Âza Âza Âza 

İzmir Mardin Afi yon Karahisar Edirne Adana Mersin 
M. Rahmi Ali Rıza Faik Kemal Hakkı 

Âza ' Âza Âza Âza Âza Âza 
Mardin Adana Yozgat Ş. Karahisar İstanbul 
Nuri Zamir Tahsili İsmail A. Hamd 

F ı k r a i tefsiri ye 

297 tarihli zabitai saydiye nizamnamesinin 29 uncu maddesindeki « makineli kayıklarla 
dahi sünger saydı memnudur » fıkrasının iskafandar tabir edilen dalgıç makinesini taşıyan 
motorlu veya motorsuz kayıklarla sünger saydma şümulü yoktur. 



Sıra No 72 
1/260 numaralı kadastro ve tahrir kanunu lâyihasile Dahi

liye, Adliye, Maliy ve Bütçe Encümenleri mazbataları 

T. C. 
Başvekâlet 20 mayıs 1928 

Muamelât Müdüriyeti 
Adet 

6/2246 
Büyük Millet Meclisi Riyaseti Celilesine 

Maliye Vekâleti Celilesince tanzim ve Şurayi 13 evi et Riyasetinden tevdi edilen ve İcra Vekilleri 
Heyetinin 16 mayıs 1928 tarihli içtimamda tezekkür ve Meclisi Âliye arzı tasvip olunan kadastro ve 
tahrir kanun lâyihasile esbabı mucibe mazbatasının musaddak sureti lef fen takdim olunmuştur. 

MAiktazasmm ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrulmasını rica eylerim efendim. 
Başvekil 
İsmet 

Kadastro kanunu lâyihasına ait esbabı mucibe 

Avrupa ve bilhassa isviçre ve Fransa kadastroları başlıca şu üç kısımdan teşekkül etmektedir. 
tedir. 

1 - Tahdit ve tahriri emlâk 
2 - Takdiri kiymet 
3 - Nirengi ve poligon teşkilâtı icrasile mesahatı arazi 
Kanun, halk ile hükümet arasındaki münasebatt tayin eden ahkâmı ihtiva etmesine veya hükü

metin halk üzerine tahmil edeceği 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 vaz'ına lüzum görülmemiştir. Kezalik takdiri kiymet hususatı 
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 cihette kanuna ithal edil
memiştir. Binaenaleyh işbu kadastro kanunu tahdit ve tahrir muamelesinin sureti icrasına, bu 
bapta muktazi teşkilâta, ihtilâfatın sureti halline, alınacak rüsumun miktar ve sureti cibayetine 
münhasır bırakılmıştır. Kezalik kanunu medenimiz mucibince tutulması zarurî olan sicilli emlâk 
tesisini mümkün kılabilmek için sür'atle tahriri emlâk yapılabilmek maksadile bazı ahkâmı cam-i 
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 kanu-uun dördüncü maddesinin (b) harfli fıkrası hük
münce miktarı mesâhatm 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 mıntakalarınm intihap ve tayininde icra Vekil
leri Heyetinin inzimamı rey ve muvafakatine lüzum görülmüş ve üçüncü madde bu vadide kaleme 
alınmıştır. 

4 - Ekser mahallerde kadastroya belediyelerce yaptırılmış olan haritalar esas ittihaz edilmiş idi. 
Yeniden nerelerde kadastroya başlanacağının tayini sırasında bunların Tapu ve Kadastro Müdü
riyeti Umumiyesince görül melerindeki fevait der kâr olduğundan bu yolda bir salâhiyeti kanuniye 
ihdasına lüzum görülmüş ve dördüncü madde bu maksadı temin için ihzar edilmiştir. 

. 5 - Haritalardan kadastro ameliyatında istifade edileceğine göre bunların şeraiti fenniyeyi haiz 
olamalarındaki lüzum tabiidir. Haritaların kadastroya esas ittihazına salih bir tarzda ihzar edilmele
rini temin için evvel emirde müdüriyeti umumiyeee tetkik olunmalarına lüzum görülmüş ve bu yolda 
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 mfesağ gösterilmesi fa-
ideli addolunmuş ve altıncı madde bu zeminde hazırlanmıştır. 

7 - Kadastro sırasında gayri menkul 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 temin için sekizinci madde yazılmıştır. 

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

10 ilâ 13 - Kadastro mmtakalarında gerek merkez gerek mahallindeki devair ile hayli muhaberat ce
reyan etmekte vealâkadaran tarafından lâyenkati müstediyat ve müracaat vuku bulmakta ve müte
addit heyetlerin sevk ve idareleri işleri dahi buna inzimam etmekte olup bu muamelât başlı başına 
ve hüsnü idaresi lâzım gelen bir meşgale teşkil etmektedir. Muamelâtı mezkûrenin 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 mmtakala
rında birer müdür tayin olunacağı onuncu ve komisyonların kimlerden mürekkep olacağı on birin
ci ve komisyonun ne suretle teşekkül edebileceği on ikinci ve on üçüncü maddelerde gösterilmiştir. 

14 - Kadastronun en mühim ve teferruatlı kısmını gayri menkul sahiplerile heyeti ihtiyariye mu
vacehesinde temas etmek parçaların hudutlarını tayin etmek gayri menkulün sureti tasarrufu evsaf 
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 gayri menkul mallara müte
allik hukuktan münbais ihtilâfatı hal ve fasledeceğine göre bu komisyon hâkimlerinin tecrübe 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 vücuda getirilecek sicilli emlâk defterleri mevcut kayıtla
rın yerlerine kaim olacağına ve gerek kayıt sahiplerinden ve gerek senetsiz tasarruf edenlerden bazıla
rının muhtelif memleketlerde bulunmaları mülâhazasına mebni tahrir ameliyatı sırasında alâkadarla
rın bizzat gelmelerini yahut vekil tayin etmelerini temin için kadastro ve tahrire nerelerde 
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başlanılacağının memleketin her tarafında iki ay evvel ilânı lüzumlu görülmüş ve bu sebeple 16 inci 
madde yazılmıştır; 

İkinci fasıl • 

Tahdit hakkındadır , • ,., 

17 - Kadastro muamelâtının medarı intizamı tahdit ameliyatıdır. Binaenaleyh tahdit ameliyatı
nın her mahalde muttarit ve matluba muvafık surette icrası icap eder. îşbu 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 olmıyan bazı orman ve çiftliklerin dahi tahdidi lâzım geleceği tabii
dir. Tahdidatın köy kanunundaki tarif at dairesinde icrası muktazi görülmüş ve 17 inci madde bu yolda 
hükümleri cami olmak üzere hazırlanmıştır. 

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 ka
dar halletmek ve münazaat zuhuruna sebep olacak eşkâli tasarrufiyeyi ıslaha gayret etmekten iba
rettir. Tahdit sırasında müşterek mer'a koru ve baltalıkların kabili kismet ise birriza taksimi mu
vafık görülmüş ve 18 inci madde bu maksatla tert ip edilmiştir. 

19 - Bazı mahlle hudutlarının adaları kateder şekilde kabul edilmiş olması sebebile gerek fen 
ameliyatında gerek hukukî tesbitat sırasında karışıklıklar husule gelmektedir. Mahalle hudutlarının 
kadastro sırasında ıslahı muvafık görülmüş ve 19 uncu maddede bu gibi karışık hudutların ne su
retle 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 duyar, 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
tının 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 üssülesasmı mülk sahiplerinin verecekleri beyannameler teşkil edecektir. 22 
inci maddede bu beyannamelerin sureti imlâsı tavzih edilmiştir. 

23 — Şimdiye kadar hasıl olan tecrübelerden anlaşılmıştır ki tasarruf tetkikatma takaddüm eden, 
(mal sahibini bulmak, heyeti ihtiyariyeyi toplamak, hem civar emvali gayri menkule eshabile birleş
mek) gibi işler tahririn süratle yürümesine mani olmaktadır. Bu gibi muamelâtı iptidaiyeyi elde et
mek için geçecek zaman zarfında bu işlerle meşgul olacak memurinden gayri memurların hali intizar
da alıkoymaktansa bu işlerin komisyonun refakakatında postalar teşkili ile bunlara yaptırılması mu
vafık görüldüğü için yukarıda teşkilât sırasında postalardan bahsedilmiş > idi. 23 üncü maddede bu 
postaların ne gibi işler göreceği sırasile izah edilmiştir. 

24 r— Kadastro sırasında karışık hudutların ıslahına da garyet edilmesi ve bu hususta Devletçe 
istimlâk cebrî mübadele usullerinin kabulü etrafında tetkikat icra olunduktan sonra bu işler için alâ
kadarlara müsaadatı mahsusa gösterilmekle iktifa olunması zarurî görülmüş ve 24 üncü madde bu 
maksatla tertip olunmuştur. 
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Üçüncü fasıl 

Tetkikatı tasarrufiye icrası hakkında 

25 — Postalar tarafından komisyona verilecek beyannameler üzerine komisyonlarca ne suretle 
tetkikatı tasarrufiye icra edileceği 25 inci*maddede tadat olunmuştur. Bu maddenin tanzimi sırasın
da mevzuatı hazırada mevcut olan kuyut ve şurüta bağlanmaktan ziyade niza ve ilişikten âri görülen 
eşkâli tasarruf iyenin kayıt ve tescili ciheti iltizam olunmuştur *ki tesbit ameliyatını teshil edecek yegâ
ne tarikin bundan ibaret olduğuna müdüriyeti umumiye kanidir. 

26 - 26 inci madde Nafıa Vekâletinin gösterdiği lüzuma binaen yazılmıştır. 
27 - Elyem 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 gayri menkul 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 inci maddede tecavüz varit olmiyan ve hudutlar dahilindeki miktarlarını alelitlak 
kabul olunacağı gösterilmiştir. 

28 ilâ 30 — Kadastro kanununun tanzimi esnasında memleketimizin vüs'ati muhtacı ümran olduğu 
ve halkımızın ekseriyetini zürra sınıfının teşkil etmekte bulunduğu nazarı mülâhazaya alınarak 
memlekette jbir dönüm toprağın hazine namına muattal bir halde muhafaza edileceğine bunun 
serbabı ziraale :ma;ledilerek işletilmesinin daha muvafık olacağına kanaat edilmiş ve 28, 29 ve 30 un-
*cu maddeler bu ikana.atle ihzar olunmuşlardır. 

31 - 'Kadastro "komisyonlarınca tescile taallûk eden işlerin mümkün olduğu kadar ikmalile tescili 
emlâkin vücude 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 inci madde bu maksatla tertip olunduğu gibi 33 üncü 
maddede dahi kadastronun ne suıetle iktisabı katiyet edeceği tasrih olunmuştur. 

Dördüncü fasıl 

îhtilâfatın sureti halline dair 

34 - Tahrir sırasında emvali gayri menkule hakkında enyai müddeiyata ve mahakimce derdesti 
rüyet deaviye tesadüf edileceği tabiî ve esnayi tahrirde görülen bu gibi ihtilâf at ve münazaatın su

r e t i seriada fasıl ve rüyetle muamelâtın taahhurdari vikayesi ve efradı ahalinin muhafazai hukuku 
iiçin bir takım masarif ve tekellüfat ihtiyar edilerek kaza merkezlerine kadar azimete mecbur bıra-
kılmamalan muktazidir. 

Bunun için deavi ve ihtilâf atın menşe ve mahiyetini mahallinde tetkik ederek hukuku tasarruf i-
yenin ciheti aidesinin takdir emrinde lâzım gelen 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 tabi bulun
duğundan bu kabîl müddeiyatın mahkemei aidesince halli zarurî görülmüş ve mezkûr maddeye bu 
yolda bir fıkra ilâve edilmiştir. 

35 - Mahakimce kazaen taksim edilecek emvali gayri menkulenin sahiplerinin ve eşkâli ile meka-
diri 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 istihsal ve haritalarının talep edilmesi muvafık görülmüş ve 
35 inci madde bu maksatla yazılmıştır. 

36 — Esnayi tahrirde hükmen halledilecek mesailde alâkadaranın diledikleri kimseleri tevkil 
edebilmelerinin tecvizi muvafık ve bunlar meyanmda muhtaç olanlara heyeti hâkime tarafından vasi 
nasbi muktazi görülmüş ve 36 inci madde bu yolda ahkâmı havi olarak tertip edilmiştir. 

37 ilâ 42 — İhtilâf at ve münazaatın evvelen müsaleha saniyen hakem tayini suretile halli cihetine 



gidilmesi ve bunlarda mümkün olmadığı takdirde teşkili tarafeyn ile hükmen fasıl ve intacı muvâ 
fık görülmüş ve 37, 38, 39 uncu maddeler bu maksatla tertip edilmiş olduğu gibi komisyonlara ta 
rafeynin veyahut bunlardan birinin müracâatı vuku bulmadığı takdirde hiç bir malin ciheti aidiyet: 
müşevveş kalmamak için komisyonlarca icra kılınacak tetkikat ve tahkikata ve hasıl olacak kanaat/ 
göre tesbitatı kuyudiye icrası zarurî görülmüş olduğundan 40, 41 inci maddeler dahi bu yolda ihzâ. 
edilmiştir. ' 

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

43 — Kadastro ameliyatı sırasında ne gibi esbap ile hakkı tasarrufun tanınması lâzım geleceğ: 
4 üncü fasla ait izahat sırasında tafsil edilmiş idi. Kadastro mahkemelerince dahi işbu takyidat da
iresinde hükümler isdan muktazi görülmüştür. Bu suretle her hangi bir hâdiseye ait münazaatm ida-
reten ve kazaen intacında ayni neticenin husulü temin edilmiş olur. Binaenaleyh kadastro mahkemele
rinin bu kanunda mevzu hükümler dairesinde hüküm vereceklerinin tasrihi muktazi görülmüş ve 4£ 
üncü madde o yolda kaleme alınmıştır. 

Beşinci fasıl 

Tahrir hakkında 

44 - Gayri menkul malların tahrir ve tesbiti hususunda kadastro sistemi en sağlam ve en müte
kâmil -şekil olmakla beraber bunun memleketin her tarafında tatbik ve icra ve ikmali pek çok se
nelere ve milyonlarca lira sarfına mütevakkıftır. Çok masraf ve külfetle olan kadastronun bu mas
raf ve külfeti ihtiyara değeri olan mahallerde yapılması lâzımdır. Çünkü arazisinin kiymeti bu mas
rafa tekabül etmiyecek derecede dun olan yerlerde kadastro yapmak israf olur . Nitekim Isviçre-
de de bu mülâhazaya mebni bazı kantunların kadastrosu yapılmayıp adi tahrir icrasile iktifa olun
muştur. Bizde tapu idarelerinin teşkilinden beri umumî bir tahrir icrası suretile gayri menkul 
mallar üzerindeki hukuku tasarrufiye 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 al! 
muamelâtın da mütevellileri marifetile ifa ve idare ettirilmiş olmasıdır. 

Gerçi senetsiz tasarrufatın önüne gçmek için tevarihi muhtelifede yoklamalar yapılmış ise de bu 
yoklamalar maksadı teminden ziyade emri tasarrufunda esasen mevcut olan teşevvüşatı tezyit etmi» 
ve beynehüma da vuku bulan alım satım ve taksim ve ifraz gibi muamelâta nihayet vermek üzere 
ittihaz olunan bütün tedabir dahi tasarruf kuyu dunun sağlam bir esasa istinat ettirilmemiş ve teş
kilâtın ihtiyacı temin ve tatmin edecek şekilde yapılmamış olması yüzünden semeresiz kalmış bir 
haldeki gayri menkul mallardan yüzde otuzunun halâ tapu defterlerine kaydedilmediğine ve müte
baki yüzde yetmişe ait kayitlerin dahi lâakal sülüsünün gayri resmî alım satm hibe ve taksim 
ve ifraz gibi sebeplerle elden ele geçerek maddî kıymetlerini zayi ettiklerine hükmolunabilir. 

Kuyudu mevcudenin vaziyeti nşeşruhasına rağmen kanunu, medeninin 917 inci maddesi emri ta
sarrufa müteallik muamelâttan hazineyi ve hazine de tapu memurlarını mes 'ul tutmaktadır. Halbu
ki tapu kuyudunun vaziyeti hazırası bu mes'uliyeti deruhte edecek bir halde değildir. Binaenaleyr 
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 4f 
inci maddede gösterilmiştir. 

46 - Tahrir komisyonlarına terfik olunacak memur ve kâtiplerle bunların vazife ve salâhiyetleri 4* 
inci madde ile tesbit edilmiştir. 

47 - Kadastroda olduğu gibi tahririn de gayri menkul malların sahipleri tarafından verilecek be
yannamelere müsteniden icrası sıhhat ve sür'ati muamele noktai nazarından elzem görülerek 47 in
ci madde bu esasa göre tertip edilmiş ve tahrirde vergi müsakkafat ve tahriri arazi heyetlerinir 
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îsbitatmdan azamî derecede istifade memul bulunduğu cihetle mezkûr maddeye böyle bir fıkra 
âve olunmuştur. 

48 - Tahririn süratini temin için kadastroda tatbik edilecek olan plân ve mesaha usulü yerine bazı 
lahallerde kroki ve bazı mahallerde daha basit usullerle masaha yaumak ve bazı mahallerde de tahriri 
ıüsakkaf at ve tahriri arazi heyetlerince tesbit edilen mekadiri aynen kabul etmek ve yalnız müna-
aa ve ihtilaflı olan parçaların icrayi mesahalarile iktifa edilmek usullerinin tatbiki teemül olunarak 
8 inci maddeye bu yolda bir kaydi ihtirazı konulmuş ve bu suretle septi defter edilecek olan gayri 
lenkül mallar üzerindeki hakları tetkik ve ciheti aidiyeti tayin ve tesbit hususunda kadastroda tatbik 
dilecek olan ahkâmın aynen tatbiki muktazi bulunduğundan mezkûr maddeye o yolda bir fıkra ilâve 
iilmiştir. 

49 - Kadastroda olduğu gibi tahrir esnasında da gayri menkul mallara ait münazaatın ledelhace 
öikmen hal ve intacı muntazam ve her türlü şaibeden âri bir sicil vücuda getirmek için elzemdir. Şu 
:adar ki faslı dava hususu tahrir heyetlerini fazlaca işgal ve matlup olan sür 'ate mani teşkil edeceğine 
;öre bu gibi hususatın doğrudan doğruya mahallî mahakimine tevdii münasip olursa da münazaası 
esir olan veya lüzum görülen mahallerde bu vazifenin heyetlere gördürülmesi zarureti hasıl olacağı 
lerpiş edilerek işin icabatına göre hareket olunmak üzere bu esas dahilinde 49 uncu madde tahrir 
ıdilmiştir. 

50 - Tapu sicillinin her türlü nekaisten âri olarak biran evvel teessüsü ve tekemmül etmesi 
çin 49 uncu madde mucibince sıfatı hâkimiyeti haiz bulunmıyah tahrir heyetlerinin sahai faali
yetleri dahilinde tesadüf edecekleri münazaalı mahallere ait deaviyi resen mahkemeye tevdi ve 
ırz etmeleri ve mahkemece de o mesele hakkında heyetçe tanzim edilmiş olan zabıtname münderecatı-
la ve bu kanuna göre tarafeyni bilcelp takdimen tercihan fasıl ve rüyet etmesi ve celbedilen tarafeyn 
lavete icabet etmezlerse mahkemenin hükmü zabıtname ve evrakı müsbitesine nazaran hasıl edeceği 
ianaati dairesinde derhal vermesi ve muamelei teseiliyenin bu hükme göre ifası zarurî görülmüş ve 50 
nci madde bu mütaleaya mebni yazılmıştır. 

51 — Zıyaı hukuku mucip bir hal vukuuna meydan kalmamak üzere münazaunfih mahaller hak
anda neticei muhakemeye kadar bir gûna muamelei tasarrufiye yapılmaması lâzimeden bulunmuş ve 
>1 inci madde bu suretle tertip olunmuştur. 

52 — Kadastro ve tahrir masarifine medar olmak üzere kadastrosu icra kılınan gayri menkul mal
arın kıymetlerinin yüzde biri ve tahriri yapılan mahallerin de yüzde yarımı nisbetinde kadastro 
ve tahrir resmi namı altında bir resim istifası ve halka suhulet olmak için bu resim ile kadastro ve 
;ahrir icrası sırasında tahakkuk edecek olan bedelâtı misliyenin mukassatan beş senede tahsili münasip 
görülerek 52 inci madde bu veçhile tanzim edilmiş, kadastro ve tahririn icrasından evvel beynehü-
mada vuku bulmuş olan alım satım, hibe taksim ve ifraz gibi muamelâttan alınması lâzım gelen harç 
ve rüsumun af fi kadastro ve tahrir işlerinin sür'at ve selâmetini temine hadim olur mütaleasile mez
kûr 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 dereeei vücupta görülerek 53 üncü madde kaleme alınmıştır. 

54 — Kadastro ameliyatı fenniyesinin usul veeşkâli ve tarzı tatbiki hakkında îcra Vekilleri Hey
etinden karar istihsali ve bu karar dairesinde icraata başlanılması intizam ve ittıradı muamele noktai 
nazarından muvafık görülerek 54 inci madde yazılmıştır. 

55 — Kadastro ve tahrir ameliyatının bir an evvel ikmali teşkilâtın .tedricen tevsiine ve tevsii teş
kilât dahi tahsisat ahzine mütevâkkif olması hasebile senesi içinde sarfedilemiyen tahsisatın müteakip 
senelere devri tahtı elzemiyetde görülerek 55 inci madde tertip olunmuştur. 

56 — Gayri menkul mallara tahriri müsakkafat ve tahriri arazi komisyonlarınca iradı gayri safî 
ve kıymet takdir edilmiş ve edilmekte bulunmuş olmasına nazaran kadastro ve tahrir komisyonlarınca 
yeniden kıymet takdiri esbabı adideye binaen zait ve bilüzum olduğundan mezkûr kıymet ve iradı 
gayri safilerin aynen kayıt ve kabulü ve yalnız vergice kıymet konulmamış olan mahaller için 
heyeti ihtiyariyeye kıymet takdir ettirilerek kadastro ve tahrir resminin bu kıymetler üzerinden 



- 7 -
tahakkuk ettirilmesi ve heyeti ihtiyariyece takdir olunacak kıymetlere itiraz hakkı verilmesi tens: 
olunarak 56 inci madde tahrir olunmuştur. 

57 - Kadastro ameliyesi dolayısile gayri menkul sahiplerinden bazılarının zarardide .olmaları nr 
lâhazasına binaen bu gibi zararların sureti tayini ve mezkûr ameliyeye ait işaretleri kasten vej 
bigayri kastin imha edenler hakkında olunacak muamele 57 inci madde ile tesbit olunmuştur. 

58 - Kadastro ve tahrir esnasında sureti gayri resmiyede uhdei tasarrufa geçirildiği tebeyyi* 
ederek zileydi namına kaydolunan gayri menkul mallardan ahara devredilmek istenilenler hakkı; 
daki muamelelerin bu kayıtlar son ilân müddeti içinde de başka bir müstahak zuhur etmediği tal 
dirde kesbi katiyet edeceğine göre tehiri zarurî olup bu suret alâkadarlarının zararını müed 
olacağı cihetle bu gibi mahallere ait son ilânın umumî ilânattan tefrikiİe takdimen icrası mukta: 
görülmüş ve 58 inci madde bu noktai nazardan yazılmıştır. 

59 - Kadastro ve tahrir icrası sırasında huzurları elzam olan erbabı vukuf günlerce iş ve güçl 
rinden kalacaklarına göre bunlara bulundukları günlere mahsus olmak üzere münasip bir ücr 
verilmesi muktazi görülerek 59 uncu madde yazılmış ve bu maddeye ilâve olunan bir fıkra ile me: 
kûr ücretlerin tayini mekadiri İcra Vekilleri Heyetine bırakılmıştır. 

60 - Bu kanunun emri tatbikına mümanaat ve müşkülât ihdas ve kanunun hini tatbikında hi' 
ve hüd'a istimal ve tahrifat irtikâp edenlerle kanunun tahmil ettiği vazifeyi icradan istink' 
eyliyenler hakkında olunacak muamele 60 inci maddede gösterilmiştir. 

61 - Kadastro ve tahririn sureti icra ve eşkâli hakkında ayrı ayrı birer talimatname yapılma; 
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 kanun 
ahkâmının ilgası iktiza etmesine mebni 62 inci madde yazılmıştır. 

63 - 64 - Bu kanunun neşri tarihinden itibaren meri olacağı ve ahkâmının icrasına Adliye, D 
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-
nuna tevfikan icraata başlanabilmek için 1927 senesi bütçesine kadastro icrası için mevzu tahsisatı: 
sarf ve istimali iktiza edeceğinden bunu temin maksadile bir de muvakkat madde ilâve olur 
muştur. 

Şurayı Devletin esbabı mucibe mazbatası 

Kadastro kanunnu lâyihası; Kadastro Müdürü Meki ve Tapu kısmı Müdürü Osman Beyler lıazr 
bulundukları halde kendilerinden lâzım gelen izahat alınmak suretilc müzakere olunmuş ve Fram, 
ve bilhassa İsviçre kadastro esasatı nazarı itibare alınarak tanzim kılınmış olan lâyihanın memleke 
timiz icabatına da mehmaemkeıı tevfiki suretile icap eden tetkikat ve tadilât icra edilmiştir. 

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

2 — Harita Müdüriyeti Umumiyesi kanununun dördüncü maddesinde mezkûr olan mükellefiye 
dairesinde ifayi vazife edilemediği takdirde kadastro işlerinin teehhürden vikayesi için vazifenin ka 
datsro 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 vazil 

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

met rüesa ve memurini » denilmiştir. 
9 — Bu madde meal itibarile kabul olunup tavzih için yalnız bazı kelimelerin mevkileri değir 
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irilmiştir. Bir de kanundaki maddei muvakkate-nin teşkilâta taallûku görülmesi hasebile bu madde
ce ibaresi tevsi olunarak ilâve olunmuştur. 

10 — Maddedeki « mahallerde » kelimesi yerine on birinci maddede kullanıldığı üzere «mıntaka» 
yazılmıştır. 

11 —Kanunun bu maddesinde «kadastro mıntakalarında müdürün tahtı riyasetinde olmak üzere 
izası zirdeki zevattan mürekkep bir komisyon teşkil olunur » denilmekte ve âza meyanında « hâkim » de 
gösterilmektedir. 

Her ne kadar müdürün komisyon üzerinde nezareti bulunması itibarile komisyona riyaset etmesi 
hakkındaki noktai nazar heyetimizce de kabul edilmekte isede müdürün esasen kadastroya müte
allik umur ve muamelât ile muhaberatın hüsnü cereyanını temin etmek gibi mühim ve çok vazaifi bu
lunması hasebile komisyona daima riyaset etmesine imkân olamıyacağı ve binnetice kadastro işlerinin 
teehhüre uğrıyacağı kanaati hasıl olmuştur. Bu sebepten komisyon reisi olmak üzere hâkim kabul 
edilmekle beraber müdire de lüzum gördüğü zaman komisyona riyaset etmek hakkı verilmiş ve madde
deki « azanın tapu silkinden yetişmiş zevattan müntahap 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 âzalıklarmda bulun. 

muş zevattan olması » kaydinin yalnız hâkime hasrolunarak azaya teşmiline lüzum görül
memiş ve âza meyanında bulunacak olan tasarruf işlerine vakıf zatin ne gibi evsafı haiz olması 
lâzım 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 lâzım geleceği dercolunmuş ve maddede ona göre tadilât yapılmıştır. 
20 - Aynen kabul olunmuştur. 
21 - Maddenin vazih olması için bazı kelimeler değiştirilmiştir. 
22 - Maddede bahsolunan beyannameleri « postalar » tevzi etmekte olduğundan « komisyon » 

yerine postalar yazılmıştır. 
23 - 24 Maddeler aynen kabul olunmuştur. 
25 - Maddenin a fıkrasında « komisyon hangi tarihte 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 » ye
rine üç gün yazılmak suretile ibare « tetkik tarihinden en az üç gün evvel vesaiti münasebe ile 
mevziî olarak 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 fıkrada tavzih için bazı tadilât yapılmıştır. 
V fıkrasına « gayrin hakkı taallûk etmiyen » ilâve olunmuş « emvali hazine » yerine « emvali 

devlet » denilmiştir. 
Z, Fuzulî zaptedilip tasarruf müddeti on seneye baliğ olmıyan gayri menkul mallar için « teffi-

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

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

maddenin t fıkrası tayyedil mistir. 
26 - Demiryollar zabıta kanunu da kab'ul edilmemiş olan sırf haritalarla ispatı tasarruf esası 

bu maddede dahi mevzubahs edilmekte olması cihetle madde tamamen tayyedilmiştir. 
Ve 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 » ye-rine « vatandaşlar » denilmiştir. 
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28 - Maddenin birinci fıkrası yalnız mer'alara hasrolunarak baltalıklar hariç bşrakdmıştır. Bir 

de bakiye kalan arazi ahalinin ihtiyacatını temine kâfi olmadığı ve ihtiyaç diğer suretle temin edile
mediği takdirde memleketin sıhhî ve ziraî ihtiyaç atı nazarı dikkate alınarak « orman ve baltalık
lardan açılan arazi de » hlali sabıkına irca olunur denilmiştir. 

29 - Hükümetçe miktar üzerine teffiz kılınmış olan tasarruf müddeti on seneye baliğ olmıyan 
gayri menkul mallarda zuhur eden fazla miktar için kat ' î olarak 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 miktarın yüzde yirmisi hakkındaki muameleye dair kısmı 
kabul olunmıyarak tayyedilmiştir. 

30 - Erbabı vukuftan iki kişi tarafından 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-
ııasip görülmüş ve madde ona göre tadil olunmuştur. 

31 ilâ 32 - Aynen kabul olunmuştur. • 
33 - Tasarruftan mütevellit ve kadastroyı alâkadar eden münazaat ve ihtilâfata ait mahakimi 

asliyece derdesti rüyet bulunan ve nakzen mahkemei temyizden iade kılınan deavi evrakının tale
bine dair olan « kadastro mahkemesinin talebile kendilerine devir ve tevdi olunur » cümlesinin 
yerine daha vazih ve kat ' î olarak anlaşılması için « kadastro mahkemesince talep ve mahakimi ad
liyeden devir ve tevdi olunur » yazılmıştır. 

34 - Aynen kabul olunmuştur. • * : 
35 - Maddedeki « alâkadarlar meyanında bulunan küçük ve kasırların veli veya vasileri yok ise 

« yerine daha etraflı olmak için alâkadarlar meyanında ehliyeti tasarrufiyeyi 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 « tarafeyinden hiç biri veya müddei gelmediği ve mazeretini mübeyyin ve

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

41, 42 — Bazı kelimeler değiştirilmek sur etile 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 vakıf bir zat» 

yazılmıştır. 
45 ilâ 50 — Aynen kabul olunmuştur. 
51 — Müstefat olması lâzım gelen mana güçlükle anlaşıldığından madde tavzihan ve müceddeden 

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

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

ve olunmuştur. Bir de vergice kıymet konmamış olan mahallerden alınan tahrir resmine vuku bu
lan itirazlar üzerine idare heyetlerince verilen kararların kat'î olduğu anlaşılmak için maddenin niha
yetine « ida re heyetlerinin kararları nihaî ve kat'idir» 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 lâzım geleceği teemmül edilmiş ve madde o suretle tadil olunmuştur. 
60\ 61 — Maddeler aynen kabul olunmuştur. 
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62 — Bu kanunun icrasında umum vekâletlerin alâkadar bulunmasına mebni madde tadil olunarak 

« işbu kanunun ahkâmını icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur > yazılmıştır. 

Dahiliye Kncünıeni mazbatası 
T. B. M. M. 

Dahiliye Encümeni 
Karar M 
Esas M 

Riyaseti Celileye 
Maliye Vekâletince tanzim olunup Başvekâletten Meclisi Âliye gönderilen kadastro ve tahrir 

kanunu lâyihası ile esbabı mucibe mazbatası encümenimize havale buyrulmuş olduğundan Tapu 
Umum Müdürlüğü memuru hazır bulunduğu halde teikik olundu. 

Şurayı Devletin layihaya merbut esbabı mucibe mazbatasında da zikir edildiği üzere Fransa 
ve bilhassa İsviçre kadastro esasları nazarı itibara alınarak tanzim kılınmış olan layiha encüme-
nirnizce de muvafık görülmüş ve yapılan tadiller şunlardan ibaret bulunmuştur. 

5,8,19,20 inci maddeler zait görülerek layihadan çıkarılmıştır. 
Birinci maddedeki ( vergi kıymetleri) kaydı silinmiştir. 
,6 inci maddedeki ( Şehir ve kasabalar esbabı tercihi haizdirler ) ibaresi yerine ( Şehir ve 

kasabaların haritaları takdimen yapılabilir ) kaydı konulmuştur. 
Yedinci maddenin mesken masuniyetine taalluku itibarile tadili zarorî görülmüş ve tahrir 

işinin tesrii de düşünülerek komisyonlarla postaların ellerinde mahallî en büyük mülkiye me
muru tarafından verilen vesikaların mesken sahiplerine gösterilmesi ve mümanaat vukuunda 
heyet veya posta reisinin talebile mahalli zabitası ve muhtar veya heyeti ihtiyariyeden 
bir aza ile gayri menkul dahiline girilmesi esası kabul olunmuştur. 

Onbirinci maddenin ( D ) fıkrasına ( veya Harita Müdiriyeti Umumiyesince kabiliyeti fen-
niyesi musaddak fen memurları) kaydı ilave ölunmuş(V-) fıkrası çıkarılmıştır. 

On beşinci maddeden ( evkaf memuru evkaf müdüriyeti umumiyesince ) ibaresi çıkarılmıştır. 
On yedinci maddenin son fıkrası yerine ( köy kanunu ahkâmı mucibince evvelce tesbit 

edilmiş olan hududa alâkadarlar tarafından itiraz vaki olmazsa bu hudut aynen kabul olunur ) 
fıkrası ikame olunmuştur. 

On sekizinci maddedeki ( ihtiyar meclisi ) yerine ( ihtiyar meclislerinin ) yazılmıştır. 
Yirmi birinci madde tadil olunmuş ve 22 inci maddeden ( veya hükümetçe mükellef 

tutulacak olanlar ) ibaresi çıkarılmıştır. 
Yirmi dördüncü maddedeki ( karışık olan ) fıkrası yerine ( girintili çıkıntılı olan ) kaydı 

ikame olunmuştur. 
Yirmi beşinci maddenin ( A ) fıkrasındaki ( üç ) kelimesi yerine ( beş ) yazılmış ve ( B ) 

fıkrasından ( ihtiyar meclislerinin beyan ve tasdiklerine ) kaydı çıkarılmıştır ( V ) fıkrası yerine 
( mahlûliyeti tahakkuk eden gayri menkul emval hazine namına kaydolunur ) fıkrası ikame 
olunmuştur. 

( Z ) fıkrasındaki ( tefvizinde mahzur olmadığı takdirde ) kaydı silinmiş ve ( zemanı işgalin
deki evsafının kıymeti hazırası ) yerine ( zemanı işgalindeki kıymeti mukayyedesi ve bu kıymet 
yoksa zemanı işgalindeki kıymeti muhammenesi ) ibaresi yazılmıştır. 

( H ) fıkrasındaki ( devlet ) " yerine ( hazine ) ve (on sene ) yerine de ( yirmi sene ) 
yazılması münasip görülmüştür. 

Yirmi yedinci maddeden ( eşhası ferdiye ) silinerek ( vatandaşlar ) yazılmıştır. 
Yirmi sekizinci madde tadil olunmuştur. Belediye ve köy hudutları dahilindeki yerlerin be
lediye ve köy şahsiyeti maneviyeleri namına kayitleri mülkiyeti eşhasa veya menafii umuma 
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ait olan mer'a ve bataklık gibi mahallerden maada minelkadim sahipsiz tamnmiş olan yerler
den ve köy hudutları dahilinde bulunanların belediye ve köy şahsiyeti maneviyeleri namına 
kayitleri esası kakbul edilmiş ve 24 üncü madde olarak lâyihaya ilâve olunmuştur 

Otuz yedinci maddenin nihayetindeki fıkra yerine ( bu sulhnameler hüküm ilâmı mahiye
tinde olup tarafeyn için kafidir) fıkrası yazılmıştır. 

Otuz dokuzuncu maddenin son fıkrası tadil olunmuş ve ( belediye ve köy hudutlarına 
taallûk eden hükümler mahallî hükümeti ile alâkadar olan belediyeler veya ihtiyar meclislerine 
tebliğ olunur ) fıkrası yazılmıştır. 

Kırk yedinci maddeinin son fıkrası çıkarılmıştır. 
Kırk dokuzuncu maddeye, son fıkra olarak şu hüküm ilâve olunmuştur: 
( Ancak zilyedin hakkı istimal ve intifaı mahfuzdur) 
Ellinci maddenin birinci fıkrasındaki (taayyün edecek kaydı çıkarılmış ve kıymeti malum 

olmıyanlar için de (kıymeti malûm olmıyanların takdir edilecek kıymetlerinin) kaydı ilâve olun
muştur. 

Lâyihanın yukarıda yazılmış olan maddelerinden maadası aynen kabul olunmuş ve bazı 
ibare tashihatı yapıldığı gibi çıkarılan maddelerden dolayı da madde numaraları tashih olun
muştur. 

Arzolunan esbap ve tadilat ile kabul olunan kanun lâyihasının Heyeti Umumiyenin nazarı 
tasvibine arzolunmak üzere Riyaseti Celileye takdimine karar verilmiştir. Havalesi mucibince 
Adliye Encümenine tevdi olunur. 

Da. En. Rs. namına Rs. V. M. M. Kâtip Âza Âza 
Hilmi Hilmi A. Muttalip Halit /. Kemal Fahrettin 
Âza Âza Âza v Âza 
Sait Vasıf Baha Tali Rifat 

Adliye jfcn'ettmen mazbatası 
T. B. AT. M. 

Adliye Encümeni 
Karar X° 17 14-U-1930 
Esas M İl260 

Yüksek Reisliğe 
Maliye Vkâletince tanzim ve Şurayı Devletçe tetkik edilip Başvekâletin 20-5-28 tarih ve 

6/2240 numaralı tezkeresile encümenimize tevdi edilen kadastro tahrir kanunu lâyihası Dahiliye 
Encümeninin tadilâtı ve esbabı mucibe mazbatasile birlikte tapo Umum müdürü Atıf B. hazır 
olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Fransa ve İsviçre kanunlarının esasatı dairesinde ihtiyacımıza gör*, tertip edilen bu layiha 
esas itibarile muvafık ve kabule şayan görülmüş ve Dahiliye Encümeninin tadilen tertip ettiği 
layiha üzerinden tetkikat icra.ve bazı tadilât vücude getirilmiştir. 

Başlangıç olarak tertip edilen ve altı maddeden ibaret olan kısımda yeni bir hüküm mahi
yetinde olmayarak bazı cürümler ve terkiplerde tashihat yapılmıştır. 

Teşkilata dair olan birinci fasılda kadastrosu yapılacak yerlerde alakadarların layıkile keyfiyete 
ittila hasıl etmeleri için ilan müddetleri tayin olunması muvafık görülerek o sor etle yedinci 
maddeye bir fıkra ilave edilmiş ve kadastro için tahsisata müteallik fıkra layihanın mevzuu 
itibarile lüzumsuz görülerek tay edilmiştir. ' 

Dokuzuncu maddede yazılı komisyonların-sureti teşkili daha vazih olarak gösterilmi$ ve 
tesarruf işlerine vakıf olacak azanın kadastro mektebinden mezun olması şartite' en az beş sene 
kadastro ve tapo işlerinde müstahdem olması ifa edeceği vazifenin ehemmiyeti itibarile münas-if 
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görülerek olveçhile maddede bu vasıf tasrih kılınmış ve (F) fıkrasilede lüzum görülen yerlerde 
bir evkaf memuru bulunması ilave edilmiştir. 

Onuncu maddede komisyonun teşekkülü için nisabı müzakere ve tesavi vukunda kararın 
muteber olması şartı tavzih kılınmıştır. 

Tahdide dair olan ikinci fasılda köy kanunu mucibince sınırları evvelce tayin edilen yerlerin 
kadastro yapıldığı takdirde bu sınırlarının aynen kabulünün mutlak olarak maddeye derci tasvip 
edilmiş ve bu suretle on beşinci maddedeki ( itiraz vaki olmazsa ) diye yazılı ihtirazı kayit 
çıkarılmıştır. Dahiliye Encümeni taraftna lâyihadan çıkarılıp ve bir adada birden fazla mahalle 
mevcut olduğu halde bunların bire ircaı ve bir ada müteaddit mahalle arasında müşterek 
bulunduğu takdirde ihtiyaca göre bir mahalleye mal edilmesine.dair olan Şurayı Devletin lâyisı-
ndaki on dokuzuncu madde ile Devlet hududuna temas eden ve sınırlara müteallik olan 
yirminci maddenin bu lâyihaya 17 ve 18 inci madde olarak ilâvesi muvafık görülmüştür. 

kadastro mıntakasmda her mülkün sahibi tarafından tahdidi lüzumu hakkındaki lâyihada 
kabul edilen şekline o yerin köşe noktalarına sabit ve muayyen alâmetler konulması dahi ilâve 
edilerek 19 ancu-madde bu suretle tertip edilmiştir. 

Tasarruflarda usulünden bahsolan üçüncü faslında postaların komisyonlara vereceği beyatı-
nama üzerine tetkikata başlamadan evvel yapılacak ilân- için mevzu beş gün on beş güne 
çıkarımış ve (F) fıkrasında Metruk gayri menkulün Devlet namına kayidi için bu yerin sahip
lerinin varissiz olması ve başkaca gayrin hakkı taallûk etmemiş bulunması kaydi ilâve edilmiş 
ve ( O ) -fıkrası da Devlete ait olan yerlerde fuzuli tasarruf edenler hakkındaki ahkâm bir gûna 
teşevvüşe mahal kaimiyacak surette tavzih edilerek fuzuli zaptedenlerin tasarrf müddeti on se
neye baliğ olmamış ise zapt ve işgal zamanındaki mütehammin kiymetile zilyedine borç kayit 
edilerek tescili için o yerin memnu menatıkından olmaması ve civarda tarlasız zürra bulunma
ması gibi mahzurlarla takyit edilmiş ve sahibi bulunıyan ve ilâna rağmen hiç bir iddia sebket-
miyen yerlerin Devlet namına kayitlerinin icrasına müteallik olan ( H ) fıkrasının sonuna bu 
kabil mallara ileride çıkacak müstehakları için ancak on sene müddet içinde olursa iddialarını 
serde ve hüküm istihsal etmelerine salâhiyettar olmaları ve iddia hükmen sabit olursa 
namlarına tashihi ve ahara satılmış ise, bedelinin tesviye edilmesi muvafık görülerek 
bu yüzden devlete bir güna tazminat terettüp etmemek kaydile mezkûr fıkra tashih ve şu su
retle layihanın 23 üncü maddesi tertip olunmuştur. 

Halî araziye tecavüz suretile tasarruf eden eşhası ferdiyenin tasarruf müddetleri on seneye 
baliğ olmuş ise bedeli misi aranmaksızın mutasarrıfları namına kaydedilmesi hakkındaki 25 
maddeden bu günkü kanunî mevzuatımızda ( ihya ) diye bir İstılah olmadığından bu tabir 
kaldırılmış ve zaten bunun mana ve hükmünü tasarruf kaydıda ifade ettiğinden bu suretle _ 
kanunun tatbikatında teşevvüşe mahal bırakılmamıştır. 

Kasaba ve köy ahalisine mahsus meralardan fuzuli açılacak yerler hakkında da maddei anife 
hükmü tatbik edileceksede bu bapta bakiye kalan arazinin ahalinin ihtiyacına kifayeti nazarı 
dikkate alınması lüzumu gösterilmek suretile 26 inci madde kaleme alınmıştır. ' , 

Sahipsiz tanınmış yerler belediye hududu dahilinde ise belediyeye Ve köy hududu dahilinde 
ise kölerin şahsiyeti maneviyesi namina kaydedileceğine mütedair Dahiliye encümeni tarafından 
tertip edilen madde bu kanunun tasarrufu tesbit ve vesaikini sahiplerine vermek maksadına 
matuf olduğuna göre belediye ve köylere arazî vermek keyfiyetin kanunla alakaeı görülmedi
ğinden tayyedilmiştir. 

Tasarruf hususatında ihtilâfların sureti halline dair olan dördüncü fasılda gerek sulh ve ge
rek hakem ve gerekse kadastro mahkemeleri marifetile hal ve fasledilen ihtilaflar hakkında 
verilen ve tasdike iktiran eder sulhnamelerle hüküm kararlarının tarafeyn için kazıyei muhkeme 
teşkil ettiği ait olduğu maddelerde tasrih kılındığı gibi bu suretle hal ve intaç edilen muamele 
hükümlerinin layeteğayyer addile bunlar aleyhine dava açılmıyacağı müstakil bir madde ile 
tesbit edilmiştir. Tasarruf mesaili hakkında ki niza ve ihtilafların layihada gösterilen 
esaslar dairesinde hallinden sonra bunların hükümlerinin kati olması tasarrufun selameti 
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ve nizaın bertaraf' edilmesi noktasından faidesi izahtan müstağni görülmüştür. 
Kadastro tatbik edilemiyen yerlerde pilân tanzim edilmeksizin seri bir surette tahrir icrasına 

dair lâyihanın beşinci faslı bazı cümlelerin tebdilile aynen kabul edilmiştir. 
Kadastro takrir resimlerine ait 6 mcı fasılda kadastro ancak vergi kıymetinin binde üçü ve 

tahrir yapılan yerlerden de binde bir alınması suretinde tenzilât muvafık körûlmüş ve madde 
o suretle tebdil edilmiştir. 

Müteferrik muamelâta dair olan son maddelerde Dahfliye Ercümeni lâyihasının 49 uncu 
maddesi kanunun mevzuile münasebet ve ittisali hukukisi olmıyan"tahsisat ve bütçeye müteailik 
mesailden ibaret olduğundan tayyı tensip kılınmış ve şair maddeler aynen kabul edilmiştir. 

Bu lâyihanın icra edilen tadilâtla kabulüne encümence ittifakla karar verilmiş olup havale-' 
mucibince Maliye encümenine levdii arzolunur. 

Reis M. M. Katip Âza Âza Âza 
Manisa Kocaeli Yozgat Antaly Erzincan Mardiu 

Mustafa Vasfi Salâhattin A. fiamdt Ahmet Saki Abdülhak İrfan Ferit 
Âza Âza Âza Âza ^ Âza Âza 

Kayseri Konya Edirne Balikesir Kocaeli İzmir 
Reşit T. Fikret //. Hayri Sadık Ragıp A. Enver 

Malîye Encümeni mazbatası 
T. B. M. M. " 

Maliye Encümeni 6 - V - 1930 
Karar X 42 

Esas X J/260 
Yüksek Reisliğe 

Maliye Vekâletince tanzim ve Şurayi Devletçe tetkik ve İcra .Vekilleri Heyetince . kabul 
olunup Başvekâletin 20-V-928 tarih,vö 6/2246 numaralı tezkeresile Maliye Encümenine havale 
buyrulan kadastro ve tahrir kanun lâyihası Adliye Encümeninin tadilâtı ve esbabı mucibe 
mazbatasile birlikte Tapu Müdürü Umumisi hazır olduğu halde tetkik ve müzakere edildi. 

Fransız ve bilhassa İsviçrede tatbik edilen kadastro kanunları dairesinde ihtiyacımıza 
muvafık bir şekilde tertip edilen bu lâyihanın heyeti umumiyesi esas itibarile kabul olunarak 
Adliye Encümeninin tadilen tertip ettiği lâyiha üzerinden tetkikat ifa ve bazı tadilât icra 
kılınmıştır şöyle ki: 

Madde l — « Kadastro, gayri menkul emvalin hukukî ve hendesî vaziyetlerini tespit ve 
vergi kıymetlerini irae eder » şeklinde Hükümet tarafından teklif edildiği halde gerek Dahiliye 
ve gerek Adliye Encümenlerinde « vergi kıymetleri » kaydı tayyedilmiş isede kadastro gibi 
mühim bir ameliye icra edildiği esnada gayri menkullerin kıymetlerini de tayin ve tespit 
etmek muvafıkı maslahat olduğu düşünülerek yalnız « kıymetleri » kaydı maddeye ilâve 
edilmek suretile tadil edilmiştir. 

Madde 2 — Adliye Encümeninin bu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 3 — Kadastro ameliyatının ehemmiyet ve nezaketi hasebile şirketler misillü eşhası 

hükmiye tarafından yapılması muvafık görülmiyerek doğrudan doğruya hükümet teşkilâtile 
başarılması encümenimizce tensip edilmekle bu madde tayyedilmiştir. 

Madde 4 — Bu maddenin son fıkrasında «Kendisine» tabiri müphem olduğundan onun 
yerine daha vazıh olarak <c Umumî Müdürlüğe » kaydı ilâve edilmiştir. Birde ciheti askeriyenin 
vermesinde mahzur görüldüğü ve mahrem addettiği harita ve planlar istisna edilmek suretile 
maddenin nihayetine bir fıkra ilâve edilmiştir. 

Madde 5, 6, 7 — Adliye Encümeninin bu maddeleri aynen kabul edilmiştir. ' . " 
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Madde 8 — Dâhiliye Encümeninin işbu maddesi aynen kabul edilmiştir. 
Madde 9 — Kadastro mintakalarında ifayı vazife edecek olan komisyonun başında buluna

cak zata asadaki maddelerde reis denildiğinden kanunun maddeleri beynindeki insicamı nıuha 
faza maksadile maddenin metnindeki (müdür) tabirleri (reis) e tahvil edilmiş ve hakim kelimesinin 
evveline kadastro kelimesi ilâve edilerek kadastro (Kadastro hakimi) denilmiştir. 

(C) fıkrasındaki kadasro mektebinden mezun ve bu evsafı haiz kimse bulunamadığı taktirde 
bü imtihan ehliyeti sabit olanlardan birisinin intihabı tecviz edilmiştir. 

. (D) fıkrasındaki fen memuru yerine Dahiliye Encümeninin kabul ettiği şekil tercih edilmiştir. 
(E) fıkrası dahi yeni belediye kanununun aldığı şekle göre yazılmıştır. 
Bu kanunun birinci maddesinde kadastro ameliyatı yapıldığı esnada gayri menkul kıymetle

rinin de tesbiti kabul olunmuş ve madde o şekilde tadil edilmiş olduğundan Maliye Vekâleti 
tarafından dahi emlâk kıymetlerinin tahmin ve takdirine vakıf bir zatın heyet meyanına ilhakan 
tayini kabul olunmuş ve maddeye (F) fıkrası olarak ilâve olunmuştur. Ancak bu maliye memu
ru Kadastro komisyonuna iştirak edip kıymet mevzubahs olmadığı cihetle plansız kadastro ko
misyonunda bulunmaz. 

Madde 10 — Adliye Encümeninin maddsi aynen kabul olunmuştur. 
Madde 11 — Dahiliye Encümeninin maddesi aynen kabul olunmuştur. 
Madde 12,13,14 — Adliye Encümeninin bu maddeleri aynen kabul edilmiştr. 
Madde 15 ila 20 — Adliye Encümeninin kabul ettiği şekilde aynen ibka edilmiştir. 
Madde 21 — İşbu maddenin « C » fıkrasında beyannameleri alakadarlar tarafından iade 

olunmıyan yerler için bir^hafta müddetle bir ihtarname daha tebliği münasip olacağı karalaş-
tırılarak mezkûr fıkra o şekilde tadil edilmiştir. 

Madde 22 — İşbu madde « dağınık tarlalar » kaydı ilave olunmak suretile tadilen kabul 
olunmuştur, 

Madde 23 ila 30 — Adliye Encümeninin bu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Madde 31 — Bu madde Adliye Encümeninin kabul ettiği şekilde kabul edlierek yalnız 

tayini verasetin kadastro mkhkemelerince halline imkân görülemediğinden maddede ki «r tayini 
veraset * cümlesi tay yedi İm iştir. 

Madde 32 ila 41 — Adliye Encümeninin bu maddeleri aynen kabul edilmiştir. 
Beşinci fasılda «tahrir » yerine « plansız kadastro » tabiri ikame olunmuş ve müteakip 

maddeler" olveçhile yazılmıştır. 
Madde 42 ilâ 58 — Adliye Encümeninin kabul ettiği şekilde ipka edilmiştir. 
Esbabı mucibe ve kanun lâyihaları ve merbutu sair evrak havale mucibince Bütçe Encüme

nine tevdi kılındı. 

Maliye Encümeni Reisi M. M. Kâtip Âza Âza Âza Âza 
Namına M. M. 

İhsan İhsan A. Hilmi M. Nedim Şevket A. Şefik Reşit Saffat 

Bütçe Encümeni mazbatası 

T. B. M. M. 
Bütçe-Encümeni 10-11-1931 

Af. X» 55 
Esas ,¥ 1/260 

Yüksek Reisliğe 

Maliye Vekâletince tanzim ve Şurayı Devletçe tetkik olunarak Başvekâletin 20 mayıs 1928 
tarih ve 6/2246 numaralı tezkeresile gönderilip Dahiliye, Adliye ve maliye Encümenleri tara
fından müzakere edildikten sonra Encümenimize tevdi kılınan Kadastro ve Tahrir kanun lâyihası 
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Ta-pu ve Kadastro Umum Müdürü Atıf Bey hazır olduğu halde tetkik ve müzakere olundu. 

Lâyihanın heyeti umumiyesi Encümenimizce de esas itibarile muvafık görülmüştür. Bazı 
maddelerinde yapılan tadillerin sebepleri şunlardır : 

1 - Hükümetçe ( Kadastro ve Tahrir kanunu) unvanı altında teklif edilip Dahiliye ve Adliye 
Encümenlerince de bu unvan ile kabul olunan lâyihanın unvanı Maliye Encümenince {Kadastro 
ve puansız kadastro kanunu ) namına tahvil edilmiş isede ( Kadastro ve Tahrir kanunu ) ismi 
maksadı daha ziyade izah edeceği cihetle bu isim Maliye Encümeninin teklif ettiği isme tercih 
edilmiştir. 

2 - Alâka ve tertip itibarile Dahiliye Encümeninin 3 üncü maddesi ile Maliye Encümeninin 
3,4ve 5 inci maddeleri nihayetinde kadastro tahrir resmi namile açılmış fasılla münasebeti 
görülmeyen diğer maddelerde birlikte müteferrik maddeler unvanile açılan fasla nakledilmiştir. 
5 inci maddenin son fıkrası müstakil hükmü ihtiva eylediğinden ayrıca madde numarası konularak 
müteferrik maddeler faslında gösterilmiştir. 

Yine aynı sebeplerle teşkilât faslındaki 6 inci maddenin son fıkrası ile umumî ilâna dair 
olan 13 üncü'madde başlangıç faslına alınmıştır. 

3 - 4 üncü maddedeki (kadastro icra edilmekte olan kaza dahilindeki) kaydının Umum 
Müdürlükçe tensip edilecek diğer yerlerin de vasıta mevcut ise kadastrosu takdimen 
icra olunabilmek üzere kaldırılması muvafık bulunmuş, madde hu yolda tadil ve tavzih olun
muştur. 

4 - 6 inci maddenin nihayetine Adliye Encümeni terafından ilâve edilen ilân fıkrası sonra
dan gelen 13 üncü maddedeki ilân hükmü ile karıştığı cihetle her iki hüküm birleştirilerek 
ve tavzih edilerek '3 üncü maddede gösterilmiştir. 

5 - 1 1 inci madde, komisyon ve postalarda bulunan tasarruf ve fen memurlarının icabına 
göre çalıştırılabilmesi için bir fıkra ilâvesi suretile 11 inci madde olarak kabul olunmuştur. 

6 - 1 6 inci madde, bir adadaki mahallerin bire ircaı ve müşterek mahallelerin arasında 
bulunan bir adanın münasebetine göre bir mahalleye mal edilmesi hakkındaki muamelenin posta 
ile müştereken umumî meclis mümessili tarafından yapılması ve bilâhare muamelenin komisyona 
gelmesi muvafık görülmediğinden bu husustaki hazırlığın postalar tarafından yapılması, tondan 
sonra komisyonda umumî meclis mümessili ile birlikte tetkiki ciheti tercih olunmuştur. İhtiyar 
meclislerinin bu gibi tadilâta muvafakat etmemeleri daha çok varit olup mesele ise fennî 
katiyeti haiz bulunduğu cihetle (İhtiyar meclislerinin tasdiki) yerine mütalealarının kaydile iktifa 
edilmiştir. Bu tadil ile madde 14 üncü madde olarap kabul olunmuştur. 

7 - 1 8 inci maddedeki ( Her mülkün köşe noktalarına sabit ve muayyen alâmetler vaz'ı) 
kaydı esaslı surette tahdit olunmuş mülklerin sahiplerine beyhude külfet yükleteceği ve ( ma
hallinin icabına uygun vasıtalarla tahdidi ) hükmündan geniş arazinin çevrilmesi; için bir çok 
masarifi ihtiyar zarureti çıkacağı cihetle esaslı surette tahdit edilmemiş her parçanın köşe nok
talarına sabit ve muayyt-.n alâmetler vaz'ı ile iktifa mümkün ve maksadı temine kâfi görülmüştür. 

Köşe noktaları tesbit edilmiş gayri menkulün tayini her vakit kabildir, Bu surette tadilen 
tanzim kılınan madde 16 numarayı almıştır. 

8 - 1 9 uncu madde, mülk sahiplerine beyanname tevziini hüküm olarak sarih surette vazet
mek ve beyannamelerin ihtiva edeceği suretleri tarif eylemek lüzumlu görülm-iştür, Bu maddeye 
tek başına bir fıkra ilâve olunmuştur. 

Bundan başka maddede görülen ( hükümetçe mükellef tutulacak olanlar ) kaydinin tahrir 
işlerine ait olduğu dairesinin verdiği izahat ile anlaşılarak bu maksat tahrir faslındaki 50 in*i 
maddeye bir fıkra ilâvesi suretile ve tavzihan temin edilmiştir. 

Keza beyannamelerin tevdi edileceği yeri tayin için ( kadastro dairelerine ) ibaresi yerine 
( kadastro komisyonlarınca tayin edecek yerlere ) ibaresinin konulması işi ve halka suhuleti 
daha ziyade temin edeceği düşüncesile tercih olunmuştur. 

9 - 20 inci maddede ( faaliyete başlar ) ifadesile sayılan ve postaların vazifelerini gösteren 
fıkralar ayrı ve müstakil hükümleri ihtiva ettiği cihetle maddeler halinde kal bölünmüştür. 
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( Münazaah yerlerde sabit işaretler vaz'ı ile kroki alınması ) hükmü uzlaşma şıkkından 

sonra geleceği cihetle tavzihan ve tertip sırasile yazılmıştır. Bu suretle 18, 19 ve 20 inci 
maddeler husule gelmiştir. 

10 - Komisyonların beyannamelerle bunlara müteferri evrak ve muamelesi üzerinde ve 
tasarruf hususlarında yapacakları tetkikat ile verecekleri kararı bir madde ile umumî surette 
zikretmek usule daha ziyade uygun görülmüştür. 22 inci madde bu maksatla tanzim olunmuştur. 

11 - 22 inci maddede görülen A, B, C, D, E, F, G, H fıkraları müstakil hükümler olmak 
itibarile maddeler halinde ayrılmıştır. 23 - 30 uncu maddeler 

23 üncü madde olarak tespit edilen A fıkrasına ( muayyen günde alâkadarların hazır 
bulunması lüzumu ) nun ilânı ilâve olunmuştur. Zira B fıkrasında ( alâkadarlar . . . hazır 
bulundukları ) kaydı mevcuttur. 

30 uncu madde olarak tespit edilen H fıkrasındaki ( sahibi bulunmıyan ) kaydı yerine 
tapu sicilinde sahibi yazılı mallara da şamil olmak endişesile ( tapu sicilinde kayıtlı olmıyan ) 
ibaresi ikame edilmiştir 

12 - 29 uncu maddenin nihayetine asılma müddeti içinde müracaat etmiyenler hakkındaki 
hüküm 37 inci maddeden naklen ve münasebeti dolayisile alınmıştır. ( Encümen numarası 37 ). 

13'- Gayri resmî surette uhdelerine geçirildiği kayıt ve tespit olunan gayri menkullerden 
ahara devredilmek istenilen mahallerin muamelelerini tercih için bir sebep görülmedikten 
başka bu suretle sui istimale müsait bir kabı açabileceğinden 52 inci madde tayyolunmuştur. 

14 - Adliye Encümenjnin 42 ve Dahiliye Encümeninin 44 üncü maddeleri birleştirilerek 
bir madde halinde tesbit edilmiştir, 

15 - Diğer maddelerde ibareye ait bazı tadilât yapılmıştır. 
16 - Hududa yakın mahallerin kadastrosunun diğer yerlere takdimen icrası münasip olaca

ğının mazbatamızda tasrihi kararlaştırılmıştır. 
Kanun, lâyihası, bu tadilatla Umumî Heyetin tasvibine arzolunmuştur. 

Reis Reis vekili M. M. Kâ. 
İstanbul Burdur Gaziantep Giresun Aydın 

Fuat Vahit Remzi Kâzım Mühendis Mitat 
Blıkesir Bursa Erzurum Elâziz İsparta 

Kıymet esası tesbit edilme- Muhlis Aziz II. talisin Mükerrem 
diğine göre büyük merkez
lerden maadasında tahriri x 

basit taraftarıyım 
A. Şuurî 

Konya Kütahya Maraş Sivas Yozgat 
K» Hüsnü Niyazı Asım Behçet Rasim S, Sırrı 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

Kadastro ve takrir kanunu 

MADDE 1 — Kadtstro, gayri menkul emva
lin hukukî ve hendesî vaziyetlerini tesbit ve ver
gi kıymetlerini irae eder. 

MADDE 2 — Kadastro yapılacak menatıkta Ha
rita Müdüriyeti Umumiyesi Nirengi ve Poligon tesi
satı yapmamış ise Harita Müdüriyeti Umumiye-
sile bilmuhabere işbu ameliyat Tapu ve Kadas
tro Müdüriyeti Umumiyesince yapılır. 

MADDE 3 — İcra Vekilleri Heyetince tensip 
edilecek mahallerde kadastro ameliyatı fenniye-
si eşhası hükmiye veya ferdiyeye müstakilen veya 
Hükümetle müştereken ifa edilmek üzre ihale edi
lebilir. 

MADDE 4 —Tapu ve Kadastro Müdüriyeti 
Umumiyesi bilûmum devairi resmiye ile şehre-
manetleri ve belediyeler ve idarei hususiyeler 
ve müessesat ve eşhas tarafından yaptırılmış 
ve yaptırılacak plân ve haritalardan lüzum 
gördüğünün vesaiki lâzimesile birer suretini 
meccanen almak ve suretleri bulunmadığı tak
dirde masarifi müdüriyeti umumiyeye ait- olmak 
üzere istinsah etmek hakkını haizdir. 

MADDE 5 — Şehremanetleri ile devairi bele
diye ve idarei hususiyeler şehir ve kasaba ve 
kariyeler haritalarının tersimi için ihzar edecek
leri mukavele ve şartnameleri evvel emirde tet
kik için Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Umumi-
yesine göndermeğe ve müdüriyeti umumiye tet-
kikatını bir ay zarfında ikmal ve itirazını der-
meyan etmeğe mecburdur. 

Bu müddet zarfında tetkikatı ikmal olunamı-
yan mukavele ve şartnameler devairi aidesince 
kabul ve teati olunabilir. 

MADDE 6 — Kadastro masarifinin yüzde ellisi 
belediyelerce temin olunan şehir ve kasabalar 
esbabı tercihi haizdirler. Kadastrosu icra edil
mekte olan kaza dahilinde henüz sırası gelmiyen 
çiftliklerin kadastro masarifi kamilen eshabınca 
deruhde ve temin edildiği takdirde müdüriyeti 
umumiyenin tensibi ile kadastrosu icra olunabilir. 
îşbu masarif, memurin ve müstahdeminin mukan-J 

DAHİLÎYE ENCÜMENİNİN TADİLÂTI 

Kadastro ve tahrir kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Kadastro, gayri menkul emvalin 
hukukî ve hendesî vaziyetlerini tesbit ve irae eder. 

MADDE 2 — Kadastro yapılacak menatıkta Ha
rita Müdüriyeti Umumiyesi nirengi ve poligon te
sisatı yapmamış ise Harita Müdüriyeti Umumiyesile 
bilmuhabere işbu ameliyat Tapu ve Kadastro Mü
düriyeti Umumiyesince yapılır. 

MADDE 3 — İcra Vekilleri Heyetince tensip 
edilecek mahallerde kadastro ameliyatı fenniyesi eş
hası hükmiye veya ferdiyeye müstakillen veya Hü
kümetle müştereken ifa edilmek üzere ihale edilebi
lir. 

MADDE 4 — Tapu ve Kadastro Müdüriyeti 
Umumiyesi bilûmum devairi resmiye ile şehrema
netleri ve belediyeler ve idarei hususiyeler ve mües
sesat ve eşhas tarafından yaptırılmış ve yaptırıla
cak plân ve haritalardan lüzum gördüğü vesaiki 
lâzimesile birer suretini meccanen almak ve suret
leri bulunmadığı takdirde masarifi müdüriyeti 
umumiyeye ait olmak üzere istinsah etmek hakkını 
haizdir. 

MADDPJ 5 — Kadastro masarifinin yüzde ellisi 
belediyelerce temin olunan şehir ve kasabaların ha
ritaları takdimen yapılabilir ve kadastrosu icra 
edilmekte olan kaza dahilinde henüz sırası gelmiyen 
çiftliklerin kadastro masarifi kamilen eshabınca der
uhde ve temin edildiği takdirde müdüriyeti umu
miyenin tensibi ile kadastrosu icra olunabilir. 

İşbu masarif memurin ve müstahdeminin mu-
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Kadastro ve tahrir kanunu lâyihası 

Başlangıç 

19 -
. MALÎYE ENCÜMENİNİN, TADİLİ 

Kadastro ve plânsız kadastro kanunu lâyihası 

MADDE 1 — Kadastro, gayri menkul emva
lin hukukî ve hendesî vaziyetlerini tesbit ve irae 
eder. . 

MADDE,2 — Kadastro yapılacak mıntakalar-
da Harita Müdüriyeti Umumiyesince nirengi ve po
ligon tesisatı yapılmamış ise bu tesisat Tapu ve 
Kadastro Müdüriyeti Umumiyesi tarafından yapı
lır. , 

MADDE 3 — Dahiliye Encümeninin 3 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 4 — Tapu ve Kadastro Müdüriyeti 
Umumiyesi bütün devairi resmiye ile şehremanet-
leri ve belediyeler ve idarei hıisusiyeler ve mües
seseler ve şahıslar tarafından yaptırılmışı ve yaptı
rılacak plân ve haritalardan lüzum gördüğünü ve-
sikalârile birer suretini meecanen alır. Suretleri 
bulunmadığı takdirde masrafı kendisine ait olmak 
üzere istinsah edebilir. 

MADDE 5 —Kadastro, masraflarının yüzde el
lisi belediyelerce temin olunan şehir ve kasabala
rın haritaları takdimen yapılabilir ve kadastrosu 
icra edilmekte olan kaza dahilinde henüz sırası gel-
miyen çiftliklerin kadastro masrafları kamilen as-
habınca deruhte ve temin edildiği takdirde Mü
düriyeti Umumiyenin tensibi ile kadastrosu jera 
olunabilir. o 

Bşlangıç 

MADDE 1 — Kadastro gayrimenkul emvalin 
hukukî ve hendesî vaziyetlerinin tesbit ve kiymet-
] erini irae eder. 

MADDE 2 — Adliye encümeninin 2 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Tapu ve kadastro Müdüriyeti 
Umumiyesi bütün devairi resmiye ile belediyeler 
ve idarei hususiyeler ve müesseseler ve şahıslar 
tarafından yaptırılmış ve yaptırılacak plân 
ve haritalardan lüzum gördüğünü vesikalarile 
birer suretini meceanan alır. Suretleri bulun
madığı takdirde masarifi Umumî Müdürlüğe ait 
olmak üzere istinsah edilir. Ancak ciheti aske
riyenin mahrem addettiği harita ve plânlar bun
dan müstesnadır. 

MADDE 4 — Adliye encümeninin 5 inci mad<v 
desi aynen kabul edilmiştir. 
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nen üeuratr ile* yol masraflarını ihtiva eder. Gerek kannen ücuratı ile yol masraf larını ihtiva eder. Ge-
belediyelerce, gerek esljabınea bu suretle verilecek rek belediyelerce^ gerek eshabınca bu suretle veri-
mebaliğ hazineye irat kaydolunur. 

MADDE 7 — îşbu kanun mucibince- müteşek
kil komisyon ve postalar keşif ve mesaha ve ale-
litlak tetlçikat icrası için lüzumu halinde mes
kenler de dahil olduğu halde bilûmum gayri men
kul emvale girebilirler. Mümanaat vukuunda usu
lü mevzuasına tevfikan girmeğe salâhiyettardır-
lar. Gayri menkul emvalin sureti istimalile be
deli icarlarının miktarlarını bildirmeğe ve iste
nilen her türlü malûmatı ita etmeğe alâkadarlar 
mecburdur. 

MADDE 8 — Mahallî Hükümet rüesa ve me
murini kadastro işleri için azamî teshilât ve mu
avenet etmekle mükelleftir. 

Birinci fasıl 

Teşkilât hakkındadır 

MADDE' 9 — Kadastro Müdüriyeti Umumiyesi-
nin teklifi üzerine her sene yeniden nerelerde ka
dastro yapılması lâzım geldiğini Maliye Vekâ
leti tayin edroektir. 

Keza müdüriyeti umumiyenin teklifi üzerine Ma
liye Vekâletince bütçeye mevzu tahsisat miktarı 
tecavüz edilmemek üzere icap eden mahallerde bu 
kanuna göre teşkilât icrası ve yahut kadroya ilâ
veler yapılması caizdir. 

MADDE 10 — Kadastro icrasına -başlanılan 
mıntakada kadastroya müteallik işler müdüriyeti 
umumiyeee tayin edilecek bir müdür tarafın
dan idare olunur. Müdürün vazife ve salâhiyeti 
Maliye Vekâletince bir talimatname ile tayin olu
nacaktır. 

MADDE 11 — Kadastro mıntakalarında müdü
rün riyaseti altında aşağıdaki zatlardan mürekkep 
bir komisyon teşkil olunur. 

A - Reis, müdür 
B - Âza, hâkim 
Ç - » Tasarruf işlerine vakıf bir zat 
D - » Mühendis 
H - » Şehremaneti ve belediye teşkilâtı olan 

mahallerde şehremaneti ve belediye hududu da
hili için. Cemiyeti umumiyei belediyeden ve belediye 

lecek mebaliğ hazineye irat olunur. 

MADDE 6 — Ellerinde mahallî en büyük mülki
ye memurunun vesikası bulunmak şartile keşif, me
saha ve alelitlâk tetkikat icrası için meskenlerle 
bilûmum gayri menkul emvale girebilirler. Müma
naat vukuunda heyet veya posta reisinin talebile 
mahallî zabıtası muhtar ve heyeti ihtiyariyeden bir 
âza ile mesakine girmeğe salâhiyettardırlar. Gayri 
menkul emvalin sureti istimalini bildirmeğe ve is
tenilen her türlü malûmatı vermeğe alâkadarlar 
mecburdur. 

Birinci fasıl 

Teşkilât hakkındadır. 

MADDE 7 — Kadastro Müdüriyeti Umumiyesi-
nin teklifi üzerine her sene yeniden nerelerde kadas
tro yapılması lâzım geldiğini Maliye Vekâleti tayin 
edecektir. 

Keza müdüriyeti umumiyenin teklifi üzerine 
Maliye Vekâletince bütçeye mevzu tahsisat miktarı 
tecavüz edilmemek üzere icap eden mahallerde bu 
kanuna göre teşkilât icrası veyahut kadroya ilâve
ler yapılması caizdir. 

MADDE 8 — Kadastro icrasına başlanılan mın
takada kadastroya müteallik işler Müdüriyeti Umu
miyece tayin edilecek bir müdür tarafından idare 
olunur. Müdürlerin vazife ve salâhiyeti Maliye Ve
kâletince bir talimatname ile tayin olunur, 

MADDE 9 — Kadastro mıntakalarında müdü
rün riyaseti altında aşağıdaki zatlerden mürekkep 
bir komisyon teşkil olunur. 

A - Reis müdür 
B.'.- Âza hâkim / 
C - Âza tasarruf işlerine, vakıf bir zat 
D - Âza • mühendis veya Harita. Müdüriyeti U-

mumiyesince kabiliyeti fenniyesi musaddak fen mer 
murlarc. 

H - Âza şehremaneti ve belediye teşkilâtı, olan 
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Bu masraflar memur ve müstahdemlerin mu
kannen ücretlerile yol harçlarını ihtiva eder. Ge
rek belediyelerce, gerek ashabınca bu suretle veri
lecek mebaliğ hazineye irat kaydolunur. 

MADDE 6 — Bu kanun mucibince teşekkül 
eden komisyon ve postalar ellerinde mahallî en bü
yük mülkiye memurunun vesikası bulunmak şar-
tile keşif, mesaha ve mutlak surette tetkikat icrası 
için meskenlerle bütün gayri menkul emvale gi
rebilirler ; mümanaat vukuunda komisyon veya 
posta reisinin talebile mahallî zabıtası ve muhtar 
ve ihtiyar heyetinden bir âza ile birlikte mesken
lere girmeğe salahiyetlidirler. 

Gayri menkul emvalin ne suretle kullanıldığını 
bildirmeğe ve istenilen her türlü malûmatı verme
ğe alâkadarlar mecburdur. 

Birinci fasıl 

Teşkilât 

MADDE 7 — Kadastro Müdüriyeti Umumi-
yesinin teklifi üzerine her sene yeniden nerelerde 
kadastro yapılması lâzım geldiğini Maliye Vekâ
leti tayin eder ve keyfiyet tapu idarelerince ga
zete olan yerlerde gazete ile ve bulunmıyan yer
lerde müteamil vesait ile nihayet bir ay içinde hal
ka ilân olunur ve ilân tarihinden itibaren üç ay 
geçmedikçe kadastro muamelesinin tesbitine baş
lanıl amaz. 

MADDE 8 — Dahiliye Encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

mcı 

MADDE 9 — Kadastro mmtakalarında müdü
rün riyaseti altında aşağıdaki zatlerden mürekkep 
bir komisyon teşkil olunur: 

A - Müdür 
B - Hâkim 
C - Kadastro mektebinden mezun olupta tapu 

ve.kadastro işlerinde en az beş sene istihdam olun
muş bir. zat 

D - Fen memuru 
E - Şehremaneti dle belediye teşkilâtı olan yer-

MADDE 5 — Adliye encümeninin 6 inci mad-
esi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 6 — Adliye encümeninin T inci 
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 7 — Adliye encümeninin 8 inci 
desi aynen, kabul edilmiştir. 

\ MADDE 8 — Kadastro mmtakalarında reisin 
riyaseti altında aşağıdaki zatlerden mürekkep bir 
komisyon teşkil olunur. 

A - Reis 
B - Kadastro Hâkimi 
C - Kadastro mektebinden mezun olupta tapu 

ve kadastro işlerinde en az beşer sene istihdam 
olunmuş ve bu evsafı haiz kimse bulunmadığı 
takdirde bilimtihan ehliyeti sabit olmuş bir zat. 

D - Mühendis veya Harita Müdüriyeti Umumi-



meclislerine ve şehremaneti ve belediye teşki
lâtı olmıyan yerlerde ihtiyar meclislerince inti
hap edilecek iki zat. 

V - Âza lüzum görülen yerlerde bir evkaf me
muru, 

MADDE 12 — Komisyon adedi mürettebinin 
nısfından fazlasile teşekkül eder. Tesavii âra vuku
unda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

MADDE 13 — Kadastro mahkemesi hâkimin ri
yasetinde iki mansup azanın iltihakile teşekkül 
eder. 

MADDE 14 — Kadastro komisyonlarının emir
lerine, işe göre, lüzumu kadar tapu ve fen me-
memurları ve ketebeden mürekkep postalar terfik 
olunur. 

MADDE 15 — Hâkim; lâakal beş sene hukuk 
mahkemesi : riyaset Ve âzalıklarında bulunmuş 
zevattan olmak üzere Adliye Vekâletince ve ev
kaf memuru Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince, 
diğerleri Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Umumiye
since tayin olunur. 

Tasarruf işlerine vakıf olacak zatın mekâtibi 
adliyeden veya, kadastro mektebinden mezun ol
muş ve yahut tapu ve evkaf işlerinde bulunarak 
kâfi derecede vukuf peyda etmiş bulunması lâ
zımdır. 

MADDE 16 — Kadastronun nerelerde tatbika
tına başlanılacağı memleketin her tarafından ma
hallî hükümetleri mari.fetüe iki ay evvel ilân edi
lecektir. 

İkinci fasıl 
Tahdit hakkındadır 

MADDE 17 — Kadastrosuna başlanılan şehir ve 
kasaba ve köylerin ve bunların hududu dahilin
de olmıyan ormanlar ile çiftliklerin köy kanunun
daki tarifat dairesinde sınırları tayin olunarak 
icap eden noktalarda sabit alâmetler vücuda geti
rilir. Köy kanunu mucibince sınırlan evvelce ta
yin edilmiş ise aynen kabul olunur. 

mahallerde şehremaneti ve belediye hududu dahili 
için cemiyeti umumiye! belediyeden ve belediye 
meclislerince ve şehremaneti ve belediye teşkilâtı 
olmıyan yerlerde ihtiyar meclislerince intihap edi
lecek iki zat. 

MADDE 10 — Komisyon adedi mürettebinin 
nısfından fazlasile teşekkül eder. Tesavii âra vu
kuunda reisin bulunduğu taraf tercih olunur. 

MADDE 11 — Kadastro mahkemesi hâkimin ri
yasetinde iki mansup azanın iltihakile teşekkül eder. 

MADDE 12 — Kadastro komisyonlarının emir
lerine, işe göre lüzumu kadar tapu ve fen memur
ları ve ketebeden mürekkep postalar terfik olunur, 

MADDE 13 — Hâkim lâakal beş sene hukuk 
mahkemesi riyaset ve âzalıklarında bulunmuş zevat
tan olmak üzere Adliye Vekâletince ve diğerleri Ta
pu ve Kadastro Müdüriyeti Umumiyesince tayin o-
lunur. Tasarruf işlerine vakif olacak zatin mekâtibi 
âliyeden veya kadastro mektebinden mezun olmuş 
veyahut tapu ve evkaf işlerinde bulunarak kâfi 
derecede vukuf peyda etmiş bulunması lâzımdır. 

MADDE 14 — Kadastronun nerelerde tatbika
tına başlanacağı memleketin her tarafında mahallî 
hükümetleri marifeti le iki ay evvel ilân edilecektir. 

İkinci fasıl 
Tahdit hakkındadır 

MADDE 15 — Kadastrosuna başlanılan şehir ve 
kasaba, ve köylerin ve bunların hududu dahilnde 
olmıyan ormanlar ile çiftliklerin köy kanununda
ki tarifat, dairesinde sınırlan tayin olunarak icap 
eden noktalarda sabit alâmetler vücuda getirilir. v 
Köy kanunu mucibince evvelce tesbit edilmiş olan 
hududa alâkadarlar tarafından itiraz vaki olmazsa 
bu hudut aynen kabul olunur. 
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lerde şehremaneti ve belediye hududu dahili için 
cemiyeti umıımiyei belediyeden ve belediye meclis
lerince ve şehremaneti ve belediye teşkilâtı olmı
yan yerlerde ihtiyar meclislerince seçilecek iki zat 

E - Lüzum görülen yerlerde bir evkaf memuru. 

MADDE 10 — Komisyon mürettep adedinin 
yarısından bir fazlası mevcut olmadıkça teşekkül 
edemez. Reylerde tesavi vukuunda reisin bulun
duğu taraf tercih olunur. 

MADDE 11 — Dahiliye Encümeninin 11 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 12 — Kadastro komisyonlarının e-
mirlerine işe göre lüzumu kadar tapu ve fen me
murları ve kâtiplerden postalar verilir. 

MADDE 13 — Hâkim en az beş sene hukuk 
mahkemesi riyaset ve âzalıklarında bulunmuş ze
vattan olmak üzere Adliye Vekâletince ve evkaf 
memuru Evkaf Müdüriyeti Umumiyesince ve di
ğerleri Tapu ve Kadastro Müdüriyeti Umumiye
since tayin olunur. 

Tasarruf işlerine vakıf olacak zatin nıekâtibi 
âliyeden veya kadastro mektebinden mezun ol
muş veyahut tapu ve evkaj: işlerinde bulunarak 
kâfi derecede vukuf peyda etmiş bulunması şarttır. 

MADDE 14 — Dahiliye Encümeninin 14 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

İkinci fasıl 

Tahdit 

MADDE 15 — Kadastrosuna başlanılan şe
hir, kasaba ve köylerin ve bunların hududu dahi
linde olmıyan ormanlar ile çiftliklerin köy kanu
nundaki tarif at dairesinde sınırları tayin oluna
rak icap eden noktalarda sabit alâmetler vücuda 
getirilir. 

Köy kanunu mucibince sınırları evvelce tayin 
edilmişse aynen kabul olunur. 

yesince kabiliyeti fenniyeleri musaddâk fen me
murları. 

E - Belediye teşkilâtı olan yerlerde belediye 
hududu dahili için belediye meclisince, teşkilât 
olmıyan yerlerde ihtiyar meclislerince, seçilecek 
iki zat. 

F - Emlâk kiymetlerinin takdir ve. tahmininde 
vukuf ve mümarese sahibi olup Maliye vekâletince 
intihap edilmiş bir zat. 

H - Lüzum görülen yerlerde bir evkaf memuru 

MADDE 9 — Adliye encümeninin 10 uncu mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 10 — Adliye encümeninin 11 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 11 — Adliye encümeninin 12 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

BADDE 12 — Adliye encümeninin 13üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 13 — Adliye encümeninin 14üncü mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 14 — Adliye encümeninin 15 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 1 8 — İki veya daha ziyade kasaba ve

ya karye ahalisine müştereken terk ve tahsis edil
miş olan mer'a, koru, ve baltalıklar kabili kısmet 
olur ve ihtiyar meclisinin rızası munzam olursa 
köy kanunu mucibince taksim olunup zabıtnameye 
o suretle dercedilir. 

MADDE 19 — Bir adada birden fazla mahalle 
mevcut olduğu takdirde işbu mahalleler bire irca 
olunacağı gibi bir a d ^ b i r kaç mahalle arasında 
müşterek olduğu takdirde dahi ihtiyaç ve münase
bet nazarı dikkate alınmak şartile meclisi umumî 
veya encümeni vilâyetten müntehap bir memur 
huzurile bir mahalleye malolunur. Bu gibi ah
valde tanzimi lâzım gelen zabıtnameler taallûkuna 
göre belediyeler ile köy ihtiyar meclisleri ve alâ-
kadaran tarafından tasdik olunduktan sonra ko
misyonlarca tetkik ve tesbit olunur. 

MADDE 20 — D, evlet hududuna temas eden sı
nırlar İcra Vekilleri Heyetinin kararı dairesinde 
tahdit olunur. 

MADDE 21 — Kadastro mıntakasında her mül
kün sabit ve muayyen alâmetle ve mahallinin ica
bına uygun vesait ile sahibi tarafından tahdit 
edilmesi icap eder. Bu alâmetler, mümkün olan 
mahallerde devamlı kalacak surette konulacaktır. 

Tahdit keyfiyeti on beş gün evvel resmî 
veya mahallî gazeteler ve müteamil usul ve vesait 
ile ilân ettirilecektir. 

MADDE 22 — Postaların mülk sahiplerine tev
zi edeceği beyannameler alâkadarı ve talep vuku
unda namlarına izafeten kâtipler veya Hükümet
çe mükellef tutulacak olanlar tarafından bir ay 
zarfında imlâ edilecek ve bunlara vesaikin aslı ve
ya musaddak suretleri raptedilmiş olduğu halde 
postalara tevdi olunacaktır. Beyannamelerde alâka
darların imza veya mühürleri bulunur. 

MADDE 23 — Kadastro komisyonlarının 14 ün
cü madde mucibince teşkil edeceği bir veya mü-* 
teaddit postalar suveri atiye veçhile faaliyete başlar. 

A - Postalar ihtiyar meclisi ve yahut araların
dan müntehap lâakal iki zat ile alâkadar veya ve
killeri veyahut veli ve vasileri hazır olduğu 
halde beyannamelerde yazılı her parçanın hudu
dunu tatbik eder. Münazaalı mahallerde sabit işa
retler rekz ve bunlara bağlıyarak bağlandığı ni
şan noktalarını muhtevi krokisini tersim eyler. Hu-

MADDE 16 — îki veya daha ziyade kasaba veya 
karye ahalisine müştereken terk ve tahsis edilmiş 
olan'mer'a, koru ve baltalıklar kabili kısmet olur 
ve ihtiyar meclislerinin rızası munzam olursa köy 
kanunu mucibince taksim olunup zabıtnameye o 
suretle dere edilir. 

MADDE 17 — Kadastro mıntakasında her mül
kün mahallinin icabına uygun vesait ile sahibi ta
rafından tahdit edilmesi icap eder. Tahdit keyfiye
ti on beş gün evvel resmî veya mahallî gazeteler ve 
müteamil usul ve vesait ile ilân ettirilir. 

MADDE 18 — Postaların mülk sahiplerine tev
zi edeceği beyanameler alâkadarı ve talep vukuun
da namlarına izafeten kâtipler tarafından bir ay 
zarfında imlâ edilecek ve bunlara vesaikin aslı veya 
musaddak suretleri raptedilmiş olduğu halde pos
talara tevdi olunacaktır. Beyannamelerde alâka
darların imza veya mühürleri bulunur. 

MADDE 19 — Kadastro komisyonlarının 12 in
ci madde mucibince teşkil edeceği bir veya mütead
dit postalar suveri atiye veçhile faaliyete başlar: 

A. - Postalar ihtiyar meclisi yahut aralarından 
müntahap lâakal iki zat ile alâkadarı veya vekil
leri veyahut veli ve vasileri hazır olduğu halde be
yannamelerde yazılı her parçanın hududunu tat
bik eder. Münazaalı mahallerde sabit işaretler 
rekz ve bunlara bağlıyarak bağlandığı ( Reperes-
nişan ) noktalarını muhtevi krokisini tersim eyler 
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MADDE 16 -T- Dahilnye Encümeninin 16 inci 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Bir adada birden fazla mahalle 
mevcut olduğu takdirde bu mahalleler bire irca 
olunacağı gibi bir ada bir kaç mahalle arasında 
müşterek bulunduğu halde dahi ihtiyaç ve mü
nasebet nazarı dikkate alınmak şartile meclisi u-
mumî veya encümeni vilâyetten müntahap bir me
mur huzur ile bir mahalleye mal edilir. Bu gibi 
ahvalde tanzimi lâzım gelen zabıtnameler taallû
kuna göre belediyelerle köy ihtiyar meclisleri ve 
alâkadaran tarafından tasdik olunduktan sonra 
komisyonlarca tetkik ve tesbit olunur. 

MADDE 18 — Devlet hududuna temas eden 
sınırlar îcra Vekilleri Heyetinin kararı dairesin
de tahdit olunur. 

MADDE 19 — Kadastro mıntakasında her 
mülkün köşe noktalarına sabit ve muayyen alâ
metler vaz'ı ve mahallinin icabına uygun vesaitle 
sahibi tarafından tahdidi lâzımdır. Bu alâmetler 
mümkün olan yerlerde devamlı kalacak surette 
konulacaktır. 

Tahdit keyfiyeti on beş gün «evvel resmî veya 
mahallî gazeteler ve müteamil usul ve vesait ile 
ilân ettirilir. 

MADDE 20 — Postaların mülk sahiplerine 
tevzi edeceği beyannameler alâkadarı ve talep 
vukuunda namlarına izafeten kâtipler veya Hükü
metçe mükellef tutulacak olanlar tarafından bir 
ay zarfında imlâ edilecek ve bunlara vesaikin aslı 
veya tasdikli suretleri raptedilmiş olduğu halde 
postalara tevdi olunacaktır. Beyannamelerde alâ
kadarların imza veya mühürleri bulunur. 

MADDE 21 — Kadastro komisyonlarının 12 
inci madde mucibince teşkil edeceği bir veya mü
teaddit postalar aşağıda yazılı surette faaliyete. 
başlar: 

A - Postalar ihtiyar meclisi yahut aralarından 
seçilmiş en az iki zat ile. alâkadarı veya vekilleri 
veyahut veli ve vasileri hazır olduğu halde beyan
namelerde yazılı her parçanın hududunu tatbik e-
der. Münazaalı yerlere de sabit işaretler rekiz ve 
bunlara bağlıyarak başladığı nişan noktalarını 

MADDE 15 •— Adliye encümeninin 16 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 16 — Adliye encümeninin 17 inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 17 — Adliye encümeninin 18inci mad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 18 — Adliye encümeninin 19unca cad
desi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 19 Adliye encümeninin 20 in.-İ 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 20 — Kadastro komisyonlarının «12» 
inci madde mucibince teşkil edeceği bir veya mü
teaddit postalar aşağıda yazılı surette faaliyete 
başlar. 

A - Postalar ihtiyar meclisi yahut aralarından 
seçilmiş en az iki zat ile alâkadarı veya vekilleri 
veyahut veli veya vasileri hazır olduğu halde 
beyannamelerde yazılı her parçanın hudurunu 
tekkik eder. Münazaalı yerlerde sabit işaretler rekz 
ve bunlara bağlayarak bağladığı nişan noktalarını 
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dut ve tasarrufça mtilâf ve mubayenet olmadığı tak
dirde beyannameler ihtiyar meclisinden hazır bu
lunanlar tarafından tasdik olunur. 

B - Tahdit sırasında alâkadaran beyninde hu
dut veya tasarruftan mütevellit ihtilâf mevcut ol
duğu takdirde postalar aralarını bulmağa gayret 
eder. îtilâf halinde bir zabıtname tanzim olunarak 
alâkadaran ile ihtiyar meclisince tasdik olunur. 
Alâkadaran iddialarında ısrar eyledikleri surette 
postalar münazaalr kısmı krokide göstermek su-
retile meselenin komisyonca halledileceğini beyan
name yazıp alâkadarana imza ettirir. 

C - Her hangi bir sebep ile beyannameleri alâ
kadaran tarafından imlâ ve iade olunmıyan veya 
olunamıyan mahaller bitişik yahut civarındaki 
gayri menkul emval eshabı tarafından imza ve ih
tiyar meclisince tasdik olunacak sehadetnamelere 
binaen tahdit olunur. 

MADDE 24 — Karışık olan hudutlar, alâkada-
ranın rızasile tadil ve ıslah edilir. Bu muamelât 
bir gûna harç ve rüsuma tabi değildir. 

Üçüncü fasıl 

Tetkikatı tasarruf iye icrası hakkındadır 

MADDE S 25 — Beyannameler postalar tarafın
dan komisyona verilir ve komisyonlar berveçhi ati 
tetkikat ve muamelât ifa ederler: 

A - Tetkikatı semt ve mevki ve mahalle itiba-1 
rile icra etmekle mükellef olan komisyon hangi ta
rihte, nereleri tetkik edeceğini tetkik tarihinden 
en az üç gün evvel münasip vesait ile mevzii ola-! 
rak ilân ve keyfiyetten ihtiyar meclislerini haber-1 
der eyler. I 

B - Alâkadarlar tetkikat sırasında hazır bu
lundukları takdirde muamele tehir olunmayıp be
yanname münderecatına ve merbut vesaik ve ih
tiyar meclisinin beyan ve tasdiklerine göre ko-' 
misyon hasıl edeceği kanaat dairesinde gayri men-J 
kul malın sahibini tayin ve muamelei kaydiyesini) 
icra eder. I 

C - Vesaiki olmıyan beyannameler için ihtiyar\ 
meclisince verilecek izahat ve yapılacak tetkikatın 
hasıl edeceği intibaat dairesinde eshabı namına j 

Hudut ve tasarrufça ihtilâf ve mubayenet olmadığı 
takdirde beyannameler ihtiyar meclisinden hazır 
bulunanlar tarafından tasdik olunur. 

B - Tahdit sırasında alâkadaran beyninde hu
dut veya tasarruftan mütevellit ihtilâf mevcut ol
duğu takdirde postalar aralarını bulmıya gayret 
eder. îtilâf halinde bir zabıtname tanzim olunarak 
alâkadaran ile ihtiyar meclisince tasdik olunur. 

I Alâkadaran iddialarında İsrar eyledikleri surette 
j postalar münazaalı kısmı krokide göstermek suretile 
meselenin komisyonca halledileceğini beyannameye 

! yazıp alâkadarana imza ettirir. 
C - Her hangi bir sebep ile beyannameleri alâ

kadaran tarafından imlâ ve iade olunmıyan veya 
olunamıyan mahaller bitişik veyahut civarındaki 
gayri menkul emval eshabı tarafından imza ve ih
tiyar meclisince tasdik olunacak sehadetnamelere 
binaen tahdit olunur. 

MADDE 20 — Girintili çıkıntılı olan hudutlar, 
alâkadaranın rizalarile tadil ve ıslâh edilir. Bu mu
amelât bir gûna harç ve rüsuma tâbi değildir. 

, Üçüncü fasıl 

Tetkikatı tasarruf iye icrası hakkındadır 

MADDE 21 — Beyannameler postalar tarafın
dan komisyona verilir ve komisyonlar berveçhi âti 
tetkikat ve muamelâtı ifa ederler : 

A - Tetkikatı semt ve mevki ve mahalle itibarile 
icra etmekle mükellef olan komisyon hangi tarihte 
nereleri tetkik edeceğini tetkik tarihinden en 
az beş gün evvel münasip vesait ile mevziî olarak 
ilân ve keyfiyetten ihtiyar meclislerini haberdar 

| eyler. 
[ B - Alâkadarlar tetkikat sırasında hazır bulun-
[ duldan takdirde muamele tehir olunmayıp 
i beyanname münderecatına ve merbut vesaika göre 
komisyon hasıl edeceği kanaat dairesinde gayri 
menkul malin sahibini tayin ve muamelei kaydiye
sini icra eder. 

! C - Vesaiki olmıyan beyannameler için ihtiyar 
meclisince verilecek izahat ve yapılacak tetkikatın 
hasıl edeceği intibaat dairesinde eshabı namına 

1 * 
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muhtevi krokisini tersim eyler. Hudut ve tasar
rufça mübayenet ve ihtilâf olmadığı takdirde be
yannameler ihtiyar meclisinden hazır bulunanlar 
tarafından tasdik olunur. 

B - Tahdit sırasında alâkadarlar arasında hu
dut veya tasarruftan mütevellit ihtilâf mevcut 
olduğu takdirde postalar aralarını bulmağa gay
ret eder, uzlaşıldığı halde zabıtname tanzim olu
narak alâkadarlar ile ihtiyar meclisleri tarafından 
tasdik olunur. Alâkadarlar iddialarında ısrar ey
ledikleri surette postalar münazaalı kısriıı krokide 
göstermek suretile meselenin komisyonca halledi
leceğini beyannameye yazıp alâkadara imza etti
rir. 

C - Her hangi bir sebeple beyannameleri alâ
kadarlar tarafından imlâ ve iade olunmıyan veya 
olunamıyan yerler bitişik veyahut civarındaki gay
ri menkul sahipleri tarafından imza ve ihtiyar mec
lisince tasdik olunacak şehadetnamelerle tahdit 
olunur. 

MADDE 22 — Girintili çıkıntılı olan hudutlar 
ve küçük parçalar alâkadarların rizalarile tadil 
ve tevhit edilir. Bu muameleler bir gûna harç ve 
rüsuma tabi değildir. 

Tasarrufta tetkikat 

MADDE 23 — Beyannameler postalar tarafın
dan komisyona verilir ve komisyonlar aşağıda ya
zılı veçhile tetkikat ve muamelât ifa ederler: 

A - Tetkikatı semt ve mevki ve mahalle iti-
barile icra etmekle mükellef olan komisyon hangi 
tarihte nereleri tetkik edeceğini, tetkik tarihinden 
en az on beş gün evvel münasip vesait ile mevziî 
olarak ilân ve keyfiyetten ihtiyar meclislerini de 
haberdar eyler. 

B - Alâkadarlar tetkikat sırasında hazır bu
lundukları takdirde muamele tehir olunmayıp be
yanname münderecatına ve merbut vesaika göre 
komisyon hasıl edeceği kanaat dairesinde gayri 
menkul malin sahibini tayin ve kayit muamelesini 
icra eder. 

C - Vesikaları olmıyan beyannameler için ih
tiyar meclisince verilecek izahat ve yapılacak 
tetkikatın hasıl edeceği intibaat dairesinde kayit 

muhtevi krokisini tersim eyler. Hudut yû tasar
rufça mübayenet ve ihtilâf olmadığı takdirde be
yannameler ihtiyar meclisinden hazır bulunanlar 
tarafından tasdik olunur. 

B - Tahdit sırasında alâkadarlar arasında hu
dut veya tasarruftan mütevellit ihtilâf mevcut 
olduğu takdirde postalar aralarını bulmağa gay
ret eder, uzlaştığı halde zabıtname tanzim olunarak 
alakadarlar ile ihtiyar meclisleri taraafından tas
dik olunur, alakadarlar iddialarında İsrar eyle
dikleri surette postalar münazaalı kısmı krokide 
göstermek suretile meselenin komisyonca halledi
leceğini beyannameye yazıp alâkadarlara imza 
ettirir. 

C - Her hangi bir sebeple beyannameleri alâ
kadarlar tarafından imlâ ve bir ay zarfında iade 
olunmıyan veya olunamıyan yerler için alâkada-
rana bir hafta müddetle bir ihtarname daha tebliğ 
olunur. Bu müddet zarfında iade olunmadığ* su
rette bitişik veyahut civarındaki gayri menkul 
sahipleri tarafından imza ve ihtiyar meclisince 
tasdik olunacak şehadetnamelerle tahdit olunur. 

MADDE 21 — Girintili ve çıkıntılı olan hu
dutlar ve küçük parçalar ve dağınık tarlalar alâ
kadarların rizalarile tadil ve tevhit edilir. Bu mu
ameleler bir gûna harç ve rüsuma tabi değildir. 

MADDE 22 — Adliye encümeninin 23 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Üçüncü fasıl 
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muamelei kaydiye yapılır. 
D - Gayri menkul mal tapu senedi ibraz eden 

sahibi namına kaydolunur. 
H - Tefevvuz veya tedavül tariklerile temellük 

edilegeldiğini mübrez vesaikle yahut ihtiyar mec
lisi ve erbabı vukufun tasdikile tebeyyün eden 
gayri menkul mallar esasen tapu senedine mer
but ve müddeti temellükün müruru zaman had
dine baliğ olup olmadıklarına bakılmıyarak sahibi 
namına kaydolunur. Alâkadaran tarafından iddia 
vukuunda dördüncü fasılda münderiç ahkâma 
tevfikan mesele hal ve intaç olunur. 

V - Bilâvaris vefat edenlerin terkeyledikleri 
ve gayrin hakkı taallûk etmiyen gayri menkul em
val Devlet namına kaydolunur. 

Z - Gayri menkul mal Devlete ait iken fuzulî 
zaptedilipte müddeti tasarruf on seneye baliğ olma
mış ise tef f izinde mahzur olmadığı takdirde zamanı 
işgalindeki evsafını kıymeti hazırası zilyedine zim
met kaydolunarak namına tescil olunur. 

H - Sahibi bulunmryan ve vuku bulan tahki
kat ve ilânata rağmen bir gûna iddia sepketmiyen 
gayri menkul malların Devlet namına kaydi icra 
olunur, işbu malların on seneye kadar hükmen 
müstehakkı zuhur eylediği takdirde namına kaydi 
tashih ve satılmış ise bedeli ita olunur. Her iki 
surette Devlete bir gûna masraf ve tazminat teret
tüp etmez. 

MADDE 26 — Tecavüz varit olmıyan tabiiî veya 
sun'î fakat esaslı veya minelkadim muharrer ve 
müteayyen olarak tanınmış olan hudutlar dahilin
de tasarruf olunan gayri menkul emvalin bilme-
saha tayini miktarı vesaiki tasarrufiyesinde mu
harrer miktardan fazla dahi olsa sahibi namına 
kaydolunur. 

MADDE 27 — Sahipsiz arazii haliyeye gerek te
cavüz gerek doğrudan doğruya ihya suretile ta
sarruf eden eşhası ferdiye işbu arazi müddeti ta
sarrufları on seneye baliğ olmuş ise bedeli misil 

"aranılmaksızın mütesarrıfı namına kaydolunur. 
Müddeti tasarruf on seneye baliğ olmadığı tak
dirde iki yüz dönümüne kadarı ve şayet mütecavi
zin o kasaba veya karyede arazisi bulunduğu halde 
iki yüz dönümü ikmal edecek miktarı meccanen ve 
ziyadesi bedeli misil ile teffiz olunur. 

muamelei kaydiye yapılır. 
D - Gayri menkul mal tapu senedi ibraz eden 

sahibi namına kaydolunur. 
H - Tefevvuz veya tedavül tariklerile temellük 

edilegeldiği mübrez vesaikle yahut ihtiyar meclisi 
ve erbabı vukufun tasdikile tebeyyün eden gayri 
menkul mallar esasen tapu senedine merbut ve 
müddeti temellükün müruru zaman haddine baliğ 
olup olmadıklarına bakılmıyarak sahibi namına 
kaydolunur. 

Alâkadaran tarafından iddia vukuunda dördün
cü fasılda münderiç ahkâma tevfikan mesele hal ve 
intaç olunur. 

V - Mahlûliyeti tahakkuk eden gayri menkul 
emval hazine namına kaydolunur. 

Z - Gayri menkul mal Devlete ait iken fuzulî 
zaptedilipte müddeti tasarrufu on seneye baliğ ol
mamış ise zamanı işgalindeki kiymeti mukayyede-
si ve bu kıymet yoksa zamanı işgalindeki kıymeti 
muhammenesi zilyedine zimmet kaydolunarak na
mına tescil olunur. 

Y - Sahibi bulunmryan ve vuku bulan tahki
kat ve ilânata rağmen bir gûna iddia sebketmiyen 
gayri menkul malların hazine namına kaydi icra 
olunur, işbu malların yirmi seneye kadar hükmen 
müstahakkı zuhur eylediği takdirde namına kaydi 
tashih ve satılmış ise bedeli ita olunur. Her iki su
rette hazineye bir gûna masraf ve tazminat terettüp 
etmez. 

MADDE 22 — Tecavüz varit olmıyan tabiî veya 
sunî fakat esaslı veya minelkadim mukarrer ve mü
teayyen olarak tanınmış olan hudutlar dahilinde 
tasarruf olunan gayri menkul emvalin bilmesaha 
tayini miktarı vesaiki tasarrufiyesinde muharrer 
miktardan fazla dahi olsa sahibi namına kaydolu
nur. 

MADDE 23 — Sahipsiz arazii haliyeye gerek te
cavüz gerek doğrudan doğruya ihya suretile tasar
ruf eden vatandaşlar işbu arazi, müddeti tasarruf
ları 10 seneye baliğ olmuş ise bedeli misil aranıl
maksızın mutasarrıfı namına kaydolunur. Müd
deti tasarruf 10 seneye baliğ olmadığı takdirde 
200 dönümüne kadarı ve şayet mütecavizin o kasaba 
veya karyede arazisi bulunduğu halde 200 dö
nümü ikmal edecek miktarı meccanen ve ziyadesi 
bedeli misil ile teffiz olunur. 
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muamelesi yapılır. I 

D - Gayri menkul mal tapu senedi ibraz eden 
sahibi namına kaydolunur. 

E -. Tefevvuz veya tedavül tarikile temellük 
edilegeldiği mübrez vesikalarla yahut ihtiyar mec
lisi ve erbabı vukufun tasdikile tebeyyün eden 
gayri menkul mallar esasen tapu senedine merbut 
ve temellük müddetinin müruru zaman haddine ba
liğ olup olmadıklarına bakılmıyarak sahibi namına 
kaydolunur. Alâkadarlar tarafından iddia vuku
unda dördüncü fasılda münderiç ahkâma tevfikan 
mesele hal ve intaç olunur. 

F - Varissiz vefat edenler tarafından terko-
lunup gayrin hakkı taallûk etmiyen gayri menkul 
emval Devlet namına kaydolunur. 

G - Halî araziden olmıyan gayri menkul Dev
lete ait iken fuzulî zaptedilipte tasarruf müddeti 
on seneye baliğ olmamışsa teffizinde, memnu me-
natıktan olmak veya civardaki tarlasız zürraa 
tevzii icap etmek gibi bir mahzur olmadığı tak
dirde işgali zamanındaki muhammen kiymeti zil
yedine borç kaydolunarak namına tescil olunur. 

H - Sahibi bulunmıyan ve vuku bulan tahki
kat ve ilânata rağmen bir gûna iddia sepketmiyen 
gayri menkul malların Devlet namına kay di icra 
olunur. Bu malların on seneye kadar bir müstehik-
ki çıkıpta haklı olduğu hükmen sabit olursa na
mına kaydi tashih ve satılmışsa bedeli ita olunur. 

Her iki surette Devlete bir gûna tazminat te
rettüp etmez. 

MADDE 24 — Tabiî veya sun/î fakat esaslı MADDE 23 — Adliye encümeninin 24 üncü 
veya eskiden mukarrer ve müteayyen olarak ta- maddesi aynen kabul edilmiştir. 
nınmış olan hudutlar dahilinde tasarruf olunan 
gayri menkul malların mesaha neticesinde taay
yün eden miktarı tasarruf vesikasında yazdı olan
dan fazla dahi olsa sahibi namına kaydolunur. 

MADDE 25 — Halî araziye tecavüz eden eşha- MADDE 24 — Adliye encümeninin 25 inci 
sı ferdiyenin tasarruf müddetleri on seneye baliğ maddesi aynen kabul edilmiştir. 
olmuş ise bedeli misil aranılmaksızın bu arazi mu
tasarrıfı namına kaydolunur. 

Tasarruf müddeti on seneye baliğ olmadığı 
takdirde iki yüz dönüme kadarı ve şayet müteca
vizin o kasaba veya köyde arazisi bulunduğu hal
de iki yüz dönümü ikmal edecek miktarı meccanen 
ve ziyadesi bedeli mislile teffiz olunur. 



— ÖV 

MADDE 28 —Kasaba ve karye ahalisine mah
sus mer'alardan fuzulen açılan yerler hakkında da
hi 27 inci madde mucibince muamele olunur. Ancak 
bakiye kalan arazi ahalinin ihtiyacını temine kâfi 
değilse veya bu ihtiyaç diğer suretle temin edil
mezse ihtiyaç nisbetindeki arazi ile orman ve bal
talıklarda açılan arazi hali sabıkına irca olunur. 

MADDE 29 — Hükümetçe miktar üzerine teffiz 
kılınmış ve bu suretle senet veya kayitlerinde gös
terilmiş olan gayri menkul emvalin miktarlarından 
zuhur eden fazla teffiz tarihinden bilitibar müd
deti tasarruf on seneye baliğ olmamış ise teffiz 
zamanındaki bedele nazaran işbu fazlaya isabet eden 
miktar zilyedine teklif ve kabul eder ise zilyedine 
zimmet kaydolunur. 

MADDE 30 — Bedelâtı misliye ihtiyar meclis
lerince müntehap en az iki erbabı vukufa takdir 
ettirildikten ve itidali mezkûr meclislerce tasdik 
olunduktan sonra komisyonlarca bittetkik mutedil 
görülür ise teffiz muamelesi icra olunur. 

MADDE 31 — Komisyonlar tarafından hukuku 
tasarrufiyesi tesbit ve kadastrosu ikmal olnuan ma
hallenin plânları ile hangi parçaların kimlerin 
namına kaydolunduğu ve kıymetlerile tahakkuk 
ettirilen rüsumun miktarını mübeyyin cetveller 
alâkadaranca husulü malûmat için mahalle veya 
köylerin her kes tarafından görülecek mevkilerine 
bir ay müddetle talik olunacak ve keyfiyeti talik 
ayrıca ilân edilecektir. 

MADDE 32 — işbu cetvellerin taliki şahsen 
tebliğ hükmünde addolunacak ve balâdaki müddet 
zarfında vuku bulacak, müddeiyat ve ihbarat bir ha-
tayi müşahededen mütevellit teklifat komisyonlarca 
alâkadarların müdafaatı dahi istima ve tetkik olu
narak iktizasına göre muamele ıslah ve ledelhace 
hükmen intaç edilir. 

Müddetin inkızasıdna cereyan eden muameleyi 

MADDE 24 — Kasaba ve kariye ahalisine mah
sus mer'alardan füzülen açılan yerler hakkında 
da 23 üncü madde mucibince muamele olunur. 
Ancak bakiye kalan arazi ahalinin mer'a ihtiyacı
nı temine kâfi değil veyahut açılan yerler bu ara
zinin mer'adan veyahut mer'a dahilindeki sular
dan istifadeyi işkâl etmezse veya bu ihtiyaç diğer 
suretle temin edilemezse veya bu ihtiyaç nisbetin
deki arazi ile orman ve baltalıklardan açılan arazi 
hali sabıkına irca olunur. 

MADDE 25 — Hükümetçe miktar üzerine teffiz 
kılınmış ve bu suretle senet veya kayitlerinde gös
terilmiş olan gayri menkul emvalin miktarlarından 
zuhur eden fazla teffiz tarihinden bilitibar müd
deti tasarruf 10 seneye baliğ olmamış ise tef
fiz zamanındaki bedele nazaran işbu fazlaya isabet 
eden miktarı zilyedine teklif ve kabul ederse zil
yedine zimmet kaydolunur. 

MADDE 26 — Bedelâtı misliye ihtiyar meclis
lerince müntahap en az iki erbabı vukufa 
ettirildikten ve itidali mezkûr meclislerce tasdik 
olunduktan sonra komisyonlarca bittetkik mutedil 
görülür ise teffiz muamelesi icra olunur. 

MADDE 27 — Mülkiyeti eşhasa veya menafii 
umuma ait olan mer'a ve baltalık gibi mahallerden 
maada minelkadim sahipsiz tanınmış olan yerler 
belediye hududu dahilinde ise belediyeler, köy hu
dudu dahilinde ise köylerin şahsiyeti maneviyesi 
namına kaydolunur. 

MADDE 28*— Komisyonlar tarafından hukuku 
tasarrufiyesi tesbit ve kadastrosu ikmal olunan ma
hallerin plânları ile her hangi parçaların kim
lerin namına kaydolunduğu ve kiymetlerile tahak
kuk ettirilen rüsumun miktarını mübeyyin cetvel
ler alâkadaranca husulü malûmat için mahalle 
veya köylerin her kes tarafından görülecek mevki
lerine bir ay müddetle talik ve keyfiyeti talik ayrı
ca ilân olunur. 

MADDE 29 — İşbu cetvellerin taliki şahsan teb
liğ hükmünde addolunacak ve balâdaki müddet zar
fında vuku bulacak müddeiyat ve ihbarat bir ha
tayı müşahededen mütevellit teklifat komisyonlarca 
alâkadarların müdafaatı dahi istima ve tet
kik olunarak iktizasına göre muamele islâh ve le
delhace hükmen intaç edilir. 

Müddetin inkizasmda cereyan eden muameleyi 
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MADDE 26 — Kasaba ve köy ahalisine mah

sus mer'alardan fuzulî olarak açılan yerler hak
kında dahi 24 üncü madde mucibince muamele olu
nur. Ancak bakiye kalan arazi ahalinin mer'a 
ihtiyacını temine kâfi değilse ihtiyaç nisbetindeki 
arazi ile orman ve baltalıklardan açılan arazi eski 
haline irca olunur. 

MADDE 27 — Hükümetçe miktar üzerine tef-
fiz kılınmış ve bu suretle senet veya kayıtlarında 
gösterilmiş olan gayri menkul malların miktarla
rından zuhur eden fazla teffiz tarihinden itibaren 
tasarruf müddeti on seneye baliğ olmamışsa tef
fiz zamanındaki bedele nazaran bu fazlaya isabet 
eden miktarı zilyedine teklif ve kabul ederse ken
disine borç kaydolunur. 

MADDE 28 —. Bedeli misiller ihtiyar meclis
lerince seçilmiş en az iki erbabı vukufa takdir etti
rildikten ve itidali, mezkûr meclislerce tasdik o-
lunduktan sonra komisyonlar tarafından da tet
kik olunarak mutedil görülürse teffiz muamelesi 
icra olunur. 

MADDE 29 — Komisyonlar tarafından huku
ku tasarrufiyesi tesbit ve kadastrosu ikmal olunan 
yerlerin plânları ile her hangi parçanın kimlerin 
namına kaydolunduğu ve tahakkuk ettirilen ka
dastro resminin miktarını mübeyyin cetveller ala
kadarlarca malûmat husulü için mahalle veya köy
lerin her kes tarafından görülebilecek yerlerine 
bir ay müddetle asılır ve keyfiyet ayrıca da ilân 
olunur. 

MADDE 30 — Bu cetvellerin asılması şahsan 
tebliğ hükmünde sayılır. Yukariki maddede yazılı 
müddet içinde vuku bulacak müddeiyat ve ihbarat 
ve bir hatayı görmekten mütevellit teklif at komis
yonlarca alâkadarların müdafaaları dahi dinlenip 
tetkik olunarak iktizasına göre muamele islâh ve 
icap ediyorsa hükmen intaç edilir. 

Müddetin inkizasında cereyan eden muameleyi 

MADDE 25 — Adliye encümeninin 26 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 26 — Adliye encümeninin, 27 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 27 — Adliye encümeninin 28 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 28 — Adliye encümeninin 29 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 29 — Adiye encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

30' uncu 
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haki ve tetkikata tabi olupta neticelenmemiş olan 
gayri menkul mallardan maadasının vaziyetleri 
kesbi kat'iyet eylediğini mübeyyin bir zabıtname 
tanzim olunarak komisyon âzası tarafından imza 
olunacaktır. 

Dördüncü fasıl 

thtilâfatm sureti halline dair 

MADDE 33 — Kadastro mahkemesi yirmi be
şinci maddenin (A) fıkrası mucibince yapılacak 
ilânı müteakip o mahallerde tayini veraset hududu 
aidiyet ve iştirak gibi gayri menkul malların tasar
rufundan mütevellit ve kadastroyu alâkadar eden 
münazaat ve ihtilâfatı halledecektir. 

Bu misillû hususata ait olarak mehakimi asli
yece derdesti rüyet bulunan veya nakzen mahkemei 
temyizden iade kılınan deavi evrakı kadastro mah
kemesince talep ve mehakimi adliyeden devir ve 
tevdi olunur. Kadastro mahkemesi devrolunan de
avi evrakını kaldıkları noktadan ve menkuzen iade 
edilenleri esbabı nakziyeye göre tetkik ve hal ve 
fasleder. 

MADDE 34 — Komisyonların faaliyet mınta-
kası dahilinde kazaen taksim icrası kemakân sulh 
mahkemelerine aittir. 

Mehakim, taksimi icra edilecek olan mahalle
rin ahvali tasarrufiyesi hakkında kadastro ko
misyonundan malûmat istihsal ve kroki veya ha
ritası suretini talep edecektir. 

MADDE 35 — Kadastro mahkemelerince şifa
hen dermeyan olunan müddeiyat ve müdafaat zap-
tolunacak ve tarafeyinden her birisi dilediklerini 
vekil tayin edebileceklerdir. Alâkadarlar meya-
nında ehliyeti tasarrufiyeyi haiz olmıyanlar bulu
nur ve bunların veli veya vasileri de olmaz ise 
kadastro muamelâtına münhasır olmak üzere ko
misyonların hâkimi tarafından kendilerine vasi 
nasbolunur. 

MADDE 36 — Kadastro mahkemesi ihtilâfat ve 
münazaatın halli için berveçhi âti muamele icra 
edecektir: 

1 - ihtilâf ve münazaa halinde bulunan kim
seler ve alâkadar olanlar evvel emirde sulha davet 
edilecektir. 

2 - Doğrudan doğruya sulh yapamıyanlara üç 
gün zarfında mahkeme âzasından yahut hariçten 
müştereken bir hakem tayin etmeleri teklif oluna
caktır. 

havi ve tetkikata tabi olupta neticelenmemiş olan 
gayri menkul mallardan maadasının vaziyetleri kes
bi kat'iyet eylediğini mübeyyin bir zabitname tan
zim olunarak komisyon âzası tarafından imza 
olunur. 

Dördüncü fasıl 

İhtilâf atın sureti halline dair 

MADDE 30 — Kadastro mahkemesi 21 inci mad
denin «A» fıkrası mucibince yapılacak ilânı müte
akip o mahallerde tayini veraset, hudut, mahdut, 
aidiyet ve iştirak, gibi gayri menkul malların ta
sarrufundan mütevellit ve kadastroyu alâkadar 
eden münazaat ve ihtilâfatı halledecektir. Bu misilli 
hususata ait olarak mehakimi asliyece derdesti 
rüyet bulunan veya nakzan mahkemeyi temyiz
den iade kılınan deavi evrakı kadastro mahkeme
since talep ve mehakimi adliyeden devir ve tevdi 
olunur. Kadastro mahkemesi devrolunan deavi 
evrakını kaldıkları noktadan ve menkuzen iade 
edilenleri esbabı nakziyeye göre tetkik ve hal ve 
fasleder. 

MADDE 31 — Komisyonların faaliyet mıntaka-
sı dahilinde kazaen taksim icrası kemakân sulh mah
kemelerine aittir. Mehakim, taksimi icra edilecek 
olan mahallerin ahvali tasarrufiyesi hakkında ka
dastro komisyonundan malûmat istihsal ve kroki ve
ya haritası suretini talep edecektir. 

MADDE 32 — Kadastro mahkemelerince şifa
hen dermeyan olunan müddeiyat ve müdafaat zap-
tolunacak ve tarafeynden her biri dilediklerini vekil 
tayin edebileceklerdir. Alâkadarlar meyanında eh
liyeti tasarrufiyeyi haiz olmıyanlar bulunur ve 
bunların veli veya vasileri de olmazsa kadastro 
muamelâtına münhasır olmak üzere komisyonların 
hâkimi tarafından kendilerine vasi nasbolunur. 

MADDE 33 — Kadastro mahkemesi ihtilâfat ve 
münazaatın halli için berveçhi ati muamele icra 
edecektir: 

1 - ihtilâf ve münazaa halinde bulunan kimseler 
ve alâkadar olanlar evvel emirde sulha devet edi
lecektir. 

2 - Doğrudan doğruya sulh yapamıyanlara üç 
gün zarfında mahkeme âzasından yahut hariçten 
müştereken bir hakem tayin etmeleri teklif oluna
caktır. 
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hakî ve tetkikata tabi olupta neticelenmemiş olan 
gayri menkul mallardan maadasının vaziyetleri 

'kat'deştiğini mübeyyin bir zabıtname tanzim olu
narak komisyon âzası tarafından imza olunur. 

Dördüncü fasıl 

İhtilâfların sureti halli 

MADDE 31 — Dahiliye Encümeninin 3ü uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 32 — Dahiliye Encümeninin 31 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Dahiliye Encümeninin 32 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 34 — Kadastro mahkemesi ihtilâfat 
ve münazaatın*halli için aşağıda yazdı surette mu
amele icra eder: 

Â - İhtilâf ve münazaa^ halinde bulunan kim
seler ve alâkadar olanlar evvel emirde sulha davet 
edilir. 

B - Doğrudan doğruya sulh yapmıyanlara üç 
gün içinde mahkeme âzasından yahut hariçten bir 
veya daha ziyade hakem tayin etmeleri teklif olu
nur. 

Dördüncü fasıl 

İhtilâfların sureti halli 

MADDE 30 — Kadastro mahkemesi 21 inci 
maddenin (A) fıkrası mucibince yazılacak ilânı 
müteakip o mahallerde hudut, mahdut aidiyet ve 
iştirak gibi gayri menkul malların tasarrufundan 
mütevellit ve kadastroyu alâkadar eden münazaat 
ve ihtilâfatı halledecektir. Bu misilli hususata 
ait olarak mehakimi asliyece derdesti rüyet bulu
nan veya nakzen mahkemei temyizden iade kılınan 
daavi evrakı kadastro mahkemesince talep ve me
hakimi adliyeden devrolunur. Kadastro mahkemesi 
devrolunan daavi evrakını kaldıkları noktadan 
ve menkuzen iade edilenleri esbabı nakziyeyc 
göre tetkik ve hal ve fasleder. 

MADDE 31 — Adliye encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

32 inci 

MADDE 36 — Adliye encümeninin 33 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 33 — Adliye encümeninin 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

34 üncü 
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3 - Fıkrai sabıka mucibince muayyen günde 

hakem tayin edilmediği takdirde münazaa mahke
mece 39 uncu madde mucibince hükmen hal ve fas-
lolunacaktır. 

MADDE 37 — Beyinlerinde sulhu tekarrür etti
renlerin mahkemece ifadeleri istima ve kararlaş
tırdıkları şekli müsaleha tesbit olunarak ziri alâ-
kadarane tahtim veya imza ettirildikten ve yahut 
parmak bastırıldıktan sonra tasdik edilecek ve mu-
amelei kaydiye ona göre ifa kılınacaktır. 

Bu sıühnameler hüküm ilâmı mahiyetinde olup 
tarafeyn için hiç bir tariki kanuniye tabi değildir. 

MADDE 38 — Hakem tayinine muvafakat edil
diği takdirde berveçhi âti muamele olunacaktır: 

1 - Tahkim keyfiyeti tahrirî bir mukaveleye ve
ya kadastro mahkemesince ifadelerine binaen tan
zim edilecek bir zabıtnameye müstenit olacaktır. 

2 - Hakem tayininde tarafeyn uyuşamayıpta 
kemeye müracaat ederlerse mahkeme en az üç ki
şiden mürekkep hakem heyeti tayin edecektir. 

3 - Hakemler kendilerine tevdi olunan evrak 
üzerine on beş gün zarfında hükümlerini verirler. 
Bu müddet kifayet etmediği surette mahkemece mü
nasip surette temdit edilebilir. 

4 - Tahkim müddeti zarfında iki tarafın muva
fakati olmadıkça hakemler azlolunamaz. 

5 - Hakemler ancak reddi hâkim sebeplerile ni
hayet üç gün zarfında reddolunabilir. 

6 - Hakem kararları kafidir. 

3 - Fıkrai sabıka mucibince muayyen günde ha
kem tayin edilmediği takdirde münazaa mahkemece 
36 inci madde mucibince hükmen hal ve fasloluna-
caktır. 

MADDE 34 — Beyinlerinde sulhu tekarrür et
tirenlerin mahkemece ifadeleri istima ve kararlaş
tırdıkları şekli müsaleha tesbit olunarak ziri alâ-
kadarana tahtim veya imza ettirildikten veyahut 
parmak bastırıldıktan sonra tasdik edilir ve mua-
melei kaydiye ona göre ifa olunur. Bu'sulİmame
ler hüküm ilâmı mahiyetinde olup tarafeyn için 
kat 'idir. 

MADDE 35 — Hakem tayinine muvafakat edil
diği takdirde berveçhi ati muamele olunacaktır: 

1 - Tahkim keyfiyeti tahrirî bir mukaveleye 
veya kadastro mahkemesince ifadelerine binaen 
tanzim edilecek bir zabıtnameye müsteniden 
olacaktır. 

2 - Hakem tayininde tarafeyn uyuşamayıpta 
mahkemeye müracaat ederlerse mahkeme en az üç 
kişiden mürekkep hakem heyeti tayin edecektir. 

3 - Hakemler kendilerine tevdi olunan evrak 
üzerine on beş gün zarfında hükümlerini verirler. 
Bu müddet kifayet etmediği surette mahkemece 
münasip surette temdit edilebilir. 

4 - Tahkim müddeti zarfında iki tarafın muva
fakati olmadıkça hakemler azlolunamaz. 

5 - Hakemler ancak reddi hâkim sebebile nihayet 
üç gün zarfında reddolunabilir. 

6 - Hakem kararları kafidir. 

MADDE 39 — İhtilâf, sulh veya hakem tarikile 
halledilemediği veya hakem tayininde tarafeyin u-
yuşamayıpta müttefikan hakem tayin için mah
kemeye müracaat eylemedikleri takdirde müddei-
nin talebi üzerine mahkemece alâkadaran davet olu-' 
narak dava fasıl ve rüyet ve verilecek hüküm alâ-
kadarana tefhim olunacaktır. 

Umumî hudutlara taallûk eden hükümler ma
hallî hükûmetile alâkadar olan ihtiyar meclislerine 
tebliğ olunur. 

MADDE 36 — İhtilâf sulh veya hakem tarikile 
halledilemediği veya hakem tayininde tarafeyn 
uyuşamayıpta müttefikan hakem tayini için mah
kemeye müracaat eylemedikleri takdirde müdde-
inin talebi üzerine mahkemece alâkadaran davet 
olunarak dava fasıl ve rüyet ve verilecek hüküm 
alâkadarana tefhim olunur. 

Belediye ve köy hudutlarına taallûk eden hü
kümler mahallî hükûmetile alâkadar olan belediye
lere veya ihtiyar meclislerine tebliğ olunur. 

MADDE 40 — Müddeialeyh muhakeme günün- \ MADDE 37 — Müddeialeyh muhakeme gününde 
de bilâmazeret gelmez veya mazeretini mübeyyin bilâ mazeret gelmez veya mazeretini mübeyyin 
vesika göndermez ise dava gıyaben rüyet oluna- vesika göndermez ise dava giyaben rüyet olunarak 
rak hükme raptolunur. Otuz ikinci maddedeki talik hükme raptolunur. 32 inci maddedeki talik 
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C - Yukarıki fıkrada tayin edilmiş olan müd

det içinde hakem tayin edilmediği takdirde müna
zaa mahkemece 37 inci madde mucibince hükmen 
hallü faslolunur. 

MADDE 35 — Aralarında sulhu takarrür et
tirenlerin mahkemece ifadeleri dinlenir ve karar
laştırdıkları mıısaleha sekli tesbit olunarak ziri 
alâkadarlara tahtim veya imza ettirildikten veya
hut parmak bastırıldıktan sonra tasdik edilir ve 
kayit muamelesi de ona göre ifa olunur. Bu sulh-
namelerin hükmü ilâm mahiyetinde olup tarafeyn 
için kaziyei muhkeme teşkil eder. 

MADDf] 37 — Dahiliye Encümeninin 36 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 38 — Müddei aleyh muhakeme gü
nünde mazereti olmaksızın gelmez veya mazeretini 
mübeyyin vesika göndermezse dava gıyaben görü
lerek hükme raptolunur. 34 üncü maddedeki talik 

MADDE 34 — Adliye encümeninin 35 inci 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 

MADDE 36 — Adliye encümeninin 37 inci 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 

MADDE 37 — Adliye encümeninin 38 inci 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 

MADDE 36 — Hakem tayinine muvafakat e-
dildiği takdirde aşağıda yazılı veçhile muamele o-
hmur : 

A - Tahkim keyfiyeti tahrirî bir mukaveleye 
veya kadastro mahkemesince ifadelerine binaen 
tanzim edilecek bir zabıtnameye istinat ettirile
cektir. 

B - Hakem tayininde tarafeyn uyuşmayıpta 
mahkemeye terkederlerse mahkeme, en az üç kişi
den mürekkep bir hakem heyeti tayin edecektir. 

C - Hakemler kendilerine tevdi olunan evrak 
üzerine on beş gün içinde hükümlerini verecekler
dir. Bu müddet kifayet etmediği surette mahke
mece tensip edilecek bir müddet daha temdit olu
nabilir. 

D - Tahkim müddeti içinde iki tarafın muva
fakati olmadıkça hakemler azlolunamazlar. 

E - Hakemler reddi hâkim sebeplerile reddolu-
nabilirler. 

F - Hakem kararlan ka'î olup kaziyei muh
keme teşkil eder. 

MADDE 35 — Adliye encümeninin 36 inci 
maddesi avnen kabul edilmişatir. 
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müddeti zarfında dahi müracaat 
mele kat'iyet kesbeder. 

etmezlerse mua-; müddeti zarfında dahi müracaat 
mele kat'iyet kesbeder. 

MADDE 41 — Gıyabî ilâmlar tarihi tebliğinden 
itibaren sekiz gün zarfında kadastro mahkemesi 
nezdinde kabili itirazdır. Vicahî hükümler tefhim 
tarihinden ve gıyabî hükümleri havi ilâmlar itiraz 
müddetinin hitamından itibaren on beş gün zarbın
da kabili temyizdir. 

İlâmı mümeyyizinbih nakzolunursa dava ayni 
kadastro mahkemesinde rüyet olunur.- Şayet ko
misyon münâziünfihin tabi olduğu mahallî mahke
mesinin hududu kazaiyesi haricine çıkmış ise da-
veya mahallî mahkemesi bakar, itiraz ve temyiz 
vukuunda kat'î karar tebliğine kadar bir gûna 
muamele icra olunmaz. 

MADDE 42 — Kadastro mahkemeleri davaları 

etmezlerse mua-

MADDE 38 — Giyabî ilâmlar tarihi tebliğin
den itibaren sekiz gün zarfnda kadastro ve mahke
mesi nezdinde kabili itirazdır. Vicahî hükümler 
tefhim tarihinden ve giyabî hükümleri havi ilâm
lar itiraz müddetinin hitamından itibaren on beş 
gün zarfında kabili temyizdir, ilâmı mümeyyizibih 
nakzolunursa dava ayni kodastro mahkemesinde 
rüyet olunur. 

Şayet komisyon münazaunfihin tâbi olduğu ma
hallî mahkemesinin hududu kazaiyesi haricine 
çıkmış ise davaya mahallî mahkemesi bakar, itiraz 
ve temyiz vukuunda kat 'î karar tebliğine kadar bir 
gCına muamele icra olunmaz. 

MADDE 39 — Kadastro mahkemeleri davaları 
işbu kanunda mezkûr usul ve ahkâm dairesinde işbu kanunda mezkûr usul ve ahkâm dairesinde rü-
rüyet eder. Bu kanunun sakıt olduğu hususatta ah
kâmı umumiye caridir. 

Beşinci fasıl 

Tahrir hakkındadır 

MADDE 43 — Maliye Vekâleti lüzum görülen 
mahallerde âtideki komisyonlar marifetile seri bir 
surette tahrir icrasına mezundur. 

MADDE 44 — Tahrir komisyonları berveçhi 
âti zevattan terekküp eder: 

1 - Tasarruf işlerine vakıf bir zat. 
2 - Tahriri icra kılınacak olan mahalle şehre

maneti ve belediye teşkilâtı olan mahaller hududu 
dahilinde ise cemiyeti umumiyei belediye veya bele
diye meclislerince ve şehremaneti ve belediye teşki
lâtı olmıyan yerlerde ihtiyar meclislerince münte-
hap erbabı vukuftan iki kişi. 

Lüzum g"örülen mahallerde tahrir heyetine mü
hendis yahut messah tayin olunur. 

yet eder. 
Bu kanunun 

umumiye caridir. 
sakit olduğu hususatta ahkâmı 

Beşinci fasıl 

Tahrir hakkındadır 

MADDE 40 — Maliye Vekâleti lüzum görülen 
mahallerde atideki komisyonlar marifetile seri bir 
surette tahrir icrasına mezundur. 

MADDE 41 — Tahrir komisyonları berveçhi 
ati zevattan terekküp eder: 

1 - Tasarruf işlerine vakif bir zat. 
2 - Tahriri icra kılınacak olan mahalle, şehre

maneti ve belediye teşkilâtı olan mahaller hududu 
dahilinde ise cemiyeti umumiyei belediye veya be
lediye meclislerince ve şehremaneti ve belediye teş
kilâtı olmıyan yerlerde ihtiyar meclisince müntahap 
erbabı vukuftan iki kişi. 

Lüzum görülen mahallerde tahrir heyetine mü
hendis, yahut messah tayin olunur. 
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müddeti içinde dahi müracaat etmezlerse muamele 
kat'iyet kesbedip keyfiyet kaziyei muhkeme teş
kil eyler. 

MADDE 39 — Gıyabî ilâmlar tebliğ tarihin
den itibaren sekiz gün içinde kadastro mahkemesi 
nezdinde kabili itirazdır. Vicahî hükümler tefhim 
tarihinden ve gıyabî hükümleri havi ilâmlar itiraz 
müddetinin bitmesinden itibaren on beş gün içinde 
kabili temyizdir . Temyiz olunan ilâm bozulursa 
dava ayni akdastro mahkemesinde görülür. 

Şayet komisyon münazaalı gayri menkulün ta
bi olduğu mahallî mahkemesinin kaza hududu ha
ricine çıkmışsa davaya o yerin mahkemesi bakar. 
İtiraz ve temyiz vukuunda kat'î karar tebliğine 
kadar bir gûna muamele icra olunmaz. 

Müddeti içinde temyiz olunmıyan ilâmlarla tem
yiz mahkemesince tasdik olunan hükümler kazi
yei muhkeme teşkil eder. 

MADDE 40 — Dahiliye Encümenin 39 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41 — 35, 36, 38 ve 39 uncu maddeler 
mucibince kaziyei muhkeme teşkil eden muamele 
ve hükümler lâyetegayyer olup bunlar aleyhine da
va açılamaz. 

Beşinci fasıl 

Tahrir 

MADDE 42 — Maliye Vekâleti lüzum görülen 
yerlerde henüz plân tanzim edilmeksizin aşağıdaki 
komisyonlar marifetile seri bir surette tahrir icra
sına mezundur. 

MADDE 43 — Tahrir komisyonları 9 uncu 
maddede evsafı beyan olunan zevattan teşekkül 
eder. 

MADDE 38 — Adliye encümeninin 39 uncu 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 

MADDE 39 — Adliye encümeninin 40 ine: 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 

MADDE 40 — Adliye encümeninin 41 ine: 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 

Beşinci fasıl 

Plânsız kadastro 

MADDE 41 — Maliye vetkâleti lüzum görüleı 
yerlerde henüz plân tanzim edilmeksizin aşağıdak 
komisyonlar marifetile seri bir surette plânzu 
kadastro icrasına mezundur. 

MADDE 42 — Plânsız kadastro komisyonla* 
«F» fıkrasındaki Maliye memuru hariç olmak şa: 
tile 9 uncu maddede evsafı beyan olunan zayatta 
teşekkül eder. 



MADDE 45 — Tahrir komisyonlarının emirle
rine işe göre lüzumu kadar tasarruf memuru ve kâ
tipten mürekkep postalar terfik olunur. Bunlara 
kadastrodaki postalara verilen vazife ve salâhiyet 
verilir. 

MADDE 46 — Tahrir bu kanun mucibince be
yanname ahzi esasına müsteniden icra olunur ve 
tahriri müsakkafat ve arazi heyetlerinin tesbitatın-
dan da istifade edilir. 

MADDE 47 — Gayri menkul mallar üzerinde
ki hakları tetkik ve ciheti aidiyetini tayin ve tesbit 
hususunda plân ve mesaha müstesna olmak üzere 
bu kanun ahkâmına tatbiki muamele olunur. 

MADDE 48 — Tasarruftan mütevellit münazaa 
ve ihtilâflar sulhan halledilemezse heyetin netieei 
tahkikat ve tetkikatına göre hasıl ettiği kanaat 
dercedilmek suretile bir zabıtname tanzim oluna
rak hükme raptolunmak üzere evrakı müteferria-
sile birlikte mahkemei asliyeye tevdi edilir. 

MADDE 49 — Münaziünfih olan mahaller hak-1 
kında verilecek hükümler kesbi kat'iyet edineiye 
kadaJr bir gûna tasarruf muamelesi yapılamaz. 

Altıncı fasıl 

Kadastro ve tahrir resmi hakkındadır 

MADDE 50 — Kadastrosu icra kılınan gayri 
menkul emvalin teayyün edecek vergi kıymetleri
min yüzde biri ve tahriri yapılan mahallerin yüz-
İe yarımı nisbetinde kadastro ve tahrir resmi ta-
'lakkuk ettirilir, işbu rüsum ve bedelâtı misliyeye 
/ergi ile birlikte tekasiti mütesaviye ile beş senede 
;ahsil edilecektir. Muamlâtı tesbitiye esnasında 
-, /velce tarafeyn arasındaki muamelâttan mütevellit 
esbabı tasarruf iyeden dolayı harç ve rüsum alın-
nıyacaktır. Şu kadar ki on altıncı madde muci-1 
ince yapılan ilândan sonra sureti gayri resmi
mde icra edilmiş olan*bu gibi muamelâtın tabi 
»lduklan harç ve rüsum istifa olunur. Gayri men-
ul emvalin tesbitinden sonra ahara hibe ve be
jinde işbu rüsum ve bedelâtı misliye vahip ve ba-
ia ait olup müşteri ve mevhubüleh aralarındaki I 
;ilâf üzerine rüsumu mezkûre ve bedelâtı mis-
ye müşteri ve mevhubüleh tarafından dahi ya 
sşin olarak veya taksit ile tesviye olunabilir. 

MADDE 42 — Tahrir komisyonlarının emirle
rine işe göre lüzumu kadar tasarruf memuru ve kâ
tipten mürekkep postalar tefrik olunur. Bunlara 
kadastrodaki postalara verilen vazife ve salâhiyet 
verilir. . 

MADDE 43 — Tahrir bu kanun mucibince be
yanname ahzi esasına müsteniden icra olunur. 

MADDE 44 — Gayri menkul mallar üzerindeki 
haklan tetkik ve ciheti aidiyetini tayin ve tesbit 
hususunda plân ve mesaha müstesna olmak üzere 
bu kanun ahkâmına tatbiki muamele olunur. 

MADDE 45 — Tasarruftan mütevellit münazaa 
ve ihtilâflar sulhan halledilemez ise heyetin netieei 
tahkikat ve tetkikatına göre hasıl ettiği kanaat der
cedilmek suretile bir zabıtname tanzim olunarak 
hükme raptolunmak üzere evrakı müteferriasile-
birlikte mahkemei asliyeye tevdi edilir. 

MADDE 46 — Münazaalı olan mahaller hakkın
da verilecek hükümler kesbi kat 'iyet edineiye kadar 
bir gûna tasarruf muamelesi yapılamaz. Ancak 
zilyedin hakkı istimal ve intifaı mahfuzdur. 

Altıncı fasıl 

Kadastro ve tahrir resmi hakkındadır. 

MADDE 47 — Kadastrosu icra kılınan gayri 
menkul emvalin vergi kıymetlerinin kıymeti mal-
lûm olmiyanların takdir edilecek kıymetlerinin yüz-

I de biri ve tahriri yapılan mahallerin yüzde yarımı 
s nisbetinde kadastro ve tahrir resmi tahakkuk et
tirilir. İşbu rüsum ve bedelâtı nisbiye vergi ile 
birlikte tekasiti mütesaviye ile beş senede tahsil 
edilir. 

Muamelâtı tesbitiye esnasında evvelce tarafeyn 
arasındaki muamelâttan mütevellit esbabı tasar-
rufiyeden dolayı harç ve rüsum alınmiyaeaktır. 
Şu kadar ki on dördüncü madde mucibince yapılan 
ilândan sonra sureti gayri resmiyede icra edilmiş 
olan bu gibi muamelâtın tabi oldukları harç ve 
rüsum istifa olunur. Gayri menkul emvalin tesbi
tinden sonra ahara hibe ve bey'inde işbu rüsum ve 
bedelâtı misliye vahip ve bayie ait olup müşteri 
ve mevhubüleh aralarındaki itilâf üzerine rüsumu 
mezkûre ve bedelâtı misliye müşteri ve mevhubü
leh tarafından dahi ya peşin olarak veya taksit 
ile tesviye olunabilir. 

% 



MADDE 44 — Dahiliye Encümeninin 42 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45 — Dahiliye Encümeninin 43 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 46 — Dahiliye Encümeninin 44 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 47 — Dahiliye Encümeninin 45 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48 — Münazaalı olan yerler hakkın
da verilecek hükümler kat'iyet kesbedinciye ka
dar temliki tasarruf yapılamaz. 

Altıncı fasıl 

Kadastro ve tahrir resmi 

MADDE 49 — Kadastrosu yapılan gayri men
kulün vergi kiymetlermin binde üçü ve tahriri ya
pılan yerlerin binde biri nisbetinde kadastro ve 
tahrir resmi tahakkuk ettirilir. Bu resimler ve be
deli misiller vergi ile birlikte mütesavi .taksit ile 
beş senede tahsil edilir. 

Tesbit muamelâtı esnasında evvelce tarafeyn 
arasındaki muamelâttan mütevellit tasarruf sebep
lerinden dolayı harç ve rüsum alınmaz. Şu kadar 
ki 14 üncü madde mucibince yapılan ilândan sonra 
gayri resmî surette icra edilmiş olan bu gibi mua
melelerin tabi oldukları harç ve rüsum istifa olu
nur. 

Gayri menkul malların tesbitinden sonra başka
sına bağışlama ve satışta bu rüsum ve bedeli misil
ler bağışlıyana ve satana ait olup alıcı ve bağışla
nan aralarındaki uzlaşma üzerine bir rüsum ve be
deli misil alıcı ve bağışlanan tarafından dahi ya 
peşin olarak veya taksit ile tesviye olunabilir. 

MADDE 43 — Plânsız kadastro komisyonları
nın emirlerine işe göre lüzumu kadar tasarruf meT 
muru ve kâtipten mürekkep postalar terfik olunur. 
Bunlara kadastrodaki postalara verilen vazife ye 
salâhiyet verilir. 

MADDE 44 — Plânsız kadastro bu kanun mu
cibince beyanname ahzı esasına müsteniden icra 
olunur. 

MADDE 45 — Adliye encümeninin 46 inci 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 

MADDE 46 — Adliye encümeninin 47 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. t 

MADDE 47 — Adliye encümeninin 48 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Altıncı fasıl 

Kadastro ve plânsız kadastro resmi 

MADDE 48 — Kadastrosu yapılan gayri men
kulün vergi kiymetlerinin binde üçü ve plânsız ka
dastro resmi tahakkuk ettirilir. Bu resimler ve be
deli misiller vergi ile birlikte mütesavi taksit ile 
beş senede tahsil edilir. 

Tesbit muamelâtı esnasında evvelce trafeyn 
arasındaki muamelâttan mütevellit tasarruf se
beplerinden dolayı harç ve rüsum alınmaz. Şu ka
dar ki «14» üncü madde mucibince yapılan ilândiı 
sonr gayri resmi surette icra edilmiş olan bu 
gibi muamelelerin tabi oldukları harç, rüsum 
istifa olunur. Gayri meukul malların tesbitinden 
sonra başkasına bağışlama ve satışta bu rüsum 
ve bedeli misiller bağışlıyana ve satana ait olup 
alıcı ve bağışlanan aralarındaki uzlaşma üzerine 
bu rüsum ve bedeli misil alıcı ve bağışlanan" tara
fından dahi ya peşin olarak veya taksit ile tesviye 
olunabilir. 
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MADDE 51 — Kadastro mahkeme ve tahrir ko

misyon ve postalarınea tetkik olunacak itirazat ve 
müstediyata ait evrak ile beyannameler ittihaz olu
nacak idarî ve kazaî mukarrerat ve icra edilecek 
tebligat ve ihraç olunacak kayıt suretleri ve verile
cek kadastro haritaları ve emsali bilûmum evrak 
damga resmi ile sair harç ve rüsumdan müstesnadır. 

Müteferrika 

MADDE 52 — Her sene tatbik ve icra edilecek 
kadastro ve tahrir ameliyatı için bütçeye vazoluna-
cak tahsisattan senesi içinde sarfedilemiyen miktarı 

" müteakip senelere devrolunur. 

MADDE 53 — Tahriri müsakkafat ve arazi ko
misyonlarınca vergi istifasına matrah olarak takdir 
edilmiş olan kıymetler ile gayri safî iratlar kadas
tro ve tahrir komisyonlarınca aynen kayit ve kabul 
olunarak tahrir resmi tahakkuk ettirilir. Kıymet 
veya irat tayin edilmemiş olan mahallerde kadastro 
ve tahrir resmi harç istifasına esas olan kıymetler 
üzeridnen tahakkuk ettirilir. 

MADDE 54 — Kadastro ameliyesi dolayısile 
maddeten zarara uğradıklarını iddia edeceklerin ta
hakkuk cyliyecek zararı komisyonca tesbit olunarak 
tazmin edilir. 

Bu ameliyeye ait işaretlerin kasta makrun olmı-
yarak imha edildiği komisyon nezdinde tahakkuk 
eylediği takdirde masraf müsebbiplerine ait olmak 
üzere yeniden ihdas olunur. Kast sabit olursa 57 
inci madde mucibince ayrıca takibatı kanuniye 
yapılır. 

MADDE 55 — Sureti gayri resmiyede uhdei ta
sarrufa geçirildiği kayit ve tesbit olunan gayri 
menkullerde ahara devredilmesi istenilen mahalle
rin muameleleri masarifi alâkadarlara ait olmak 
üzere 21 inci madde mucibince takdim en ilân olu
narak müddetin inkizasında muarız zuhur etmediği 
surette muamelesi icra olunur. 

MADDE 56 — Kadastro ve tahrir sırasında is
tihdam olunacak ihtiyar meclislerile erbabı vukufa 
çalıştıkları günler için tcra Vekilleri Heyetince 
tayin olunacak miktarda ücret verilir. 

MADDE 48 — Kadastro mahkeme ve talırir ko
misyon ve postalarınea tetkik olunacak itirazat 
ve müstediyata ait evrak ile beyannameler ittihaz 
olunacak idarî ve kazaî mukarrerat ve icra edi
lecek tebligat ve ihraç olunacak kayit suretleri 
ve verilecek kadastro haritaları ve emsali bilû
mum evrak damga resmile sair harç ve rüsumdan 
müstesnadır. 

Müteferrika 

MADDE 49 — Her sene tatbik ve icra edilecek 
kadastro ve tahrir ameliyatı için bütçeye vazolu-
ııacak tahsisattan senesi içinde sarfedilemiyen 
miktarı müteakip senelere devrolunur. 

MADDE 50 — Tahriri müsakkafat ve arazi ko
misyonlarınca vergi istifasına matrah olarak tak
dir edilmiş olan kıymetler ile gayri safî iratlar 
kadastro ve talırir komisyonlarınca aynen kayit 
ve kabul olunarak tahrir resmi tahakkuk ettirilir. 
Kıymet veya irat tayin edilmemiş olan mahallerde 
kadastro ve tahrir resmi, harç istifasına esas olan 
kıymetler üzerinden tahakkuk ettirilir. 

MADDE 51 — Kadastro ve tahrir ameliyesi do
layısile maddeten zarara uğradıklarını iddia edecek
lerin tahakkuk eyliyecek zararları komisyonca tes
bit olunarak tanzim edilir. 

Bu ameliyeye ait işaretlerin kasta makrun ol-
mıyarak imha edildiği komisyon nezdinde tahakkuk 
eylediği takdirde masrafı müsebbiplerine ait olmak 
üzere yeniden ihdas olunur. Kast sabit olursa 54, 
55 inci madde mucibince ayrıca takibatı kanuniye 
yapılır. 

MADDE 52 — Sureti gayri resmiyede uhdei ta
sarrufa geçirildiği kayit ve tesbit olunan gayri men
kullerden ahare devredilmek istenilen mahal
lerin muameleleri masarifi alâkadarlara ait olmak 
üzere 17 inci madde mucibince takdimen ilân olu
narak müddetin inkizasında muariz zuhur et
mediği surette muamelesi icra olunur. 

MADDE 53 —• Kadastro ve tahrir sırasında is
tihdam olunacak ihtiyar meclisleri ile erbabı vu
kufa çalıştıkları günler için İcra Vekilleri Heyetin
ce tayin olunacak miktarda ücret verilir. 
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MADDE 50 — Dahiliye Encümeninin 48 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Son maddeler 

MADDE 51 — Dahiliye Encümeninin 50 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Dahiliye Encümeninin 51 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

r MADDE 53 — Gayri resmî surette uhdelerine 
geçirildiği kayit ve tesbit olunan gayri menkuller
den ahara devredilmek istenilen mahallerin mua
meleleri masarifi alâkadarlara ait olmak üzere 19 
uncu madde mucibince takdimen ilân olunarak 
müddetin inkizasında muarız zuhur etmediği su
rette muamelesi icra olunur. 

> 
MADDE 54 — Dahiliye Encümeninin 53 üncü 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 49 — Kadastro mahkeme ve plânsız 
kadastro komisyon ve postalarinca tetkik olunacak 
itirazat ve müstetiyata ait evrak ile beyannameler 
ittihaz olunacak idarî ve kazaî mukarrerat icra 
edilecek tebligat ve ihraç olunacak kayit ve suret
leri ve verilecek kadastro ve haritaları ve emsali 
bilumum evrak damga resmile sair harç ve rüsum
dan müstesnadır. ^ 

MADDE 50 — Adliye tencümeninin 51 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 51 — Adliye encümeninin 52 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 52 — Adliye encümeninin 53 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53 — Adliye encümeninin 54 üncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 
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MADDE 57 — Bu kanunun tatbikinde müma-

neat ve müşkülât ihdas ve hile ve hud'a istimal ve 
tahrifat irtikâp edenlerle kanunun tahmil ettiği 
vazifeyi icradan istinkâf eyliyenler hakkında alel
usul bir zabıt varakası tutularak mütecasir ve maz
nunları hakkında takibatı kanuniye icra ve mah
kemeye verilmek üzere müddei umumiliğe tevdi olu
nur. Memurine taallûk eden Zabıtnameler memurin 
kanunu ahkâmına tevfiki muamele edilmek üzere 
mahallinin en büyük mülkiye memuruna tevdi 
edilir. 

MADDE 58 — Kadastro ve tahririn sureti icra
sı ve eşkâli ayrı ayrı nizamnamelerle tayin olu
nacaktır. 

MADDE 59 — Kadastro mesahatının icrası için 
muktazi esasat ve kadastro harita ve paftanları-
nm tanzim ve tersimi için yapılacak ameliyatı fen-
niyenin usul ve eşkâli ve tarzı tatbiki îcra Vekille
ri Heyeti kararile tayin olunur. 

MADDE 60 — 5 şubat 328 tarihli kanunu mu
vakkat ile nisan 1341 tarihli kadastro kanunu ahkâ
mı mülgadır. 

MADDE 61 — îşbu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyülicradır. 

MADDE 62 — tşbu kanunun ahkâmını icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

16 mayıs 1928 
Bş. V. Ad. V. M. M. V. 
İsmet • M. Esat M. Abdülhalik 
Da. V. H. V. Ma. V. 

Ş. Kaya Dr. T. Rüştü Ş. Saraçoğlu 
Mf. V. Na. V. îk. V. 

M. Necati Behiç M. Rahmi 
S. M. î. V. Dr. Refik Beyefendi 

imzada bulunmadı 

MADDE 54 — Bu kanunun tatbikında müma-
neat ve müşkülât ihdas ve hile ve hud'a istimal ve 
tahrifat irtikâp edenlere kanunun tahmil ettiği va
zifeyi icradan istinkâf eyliyenler hakkında alelusul 
bir zabıt varakası tutularak mütecasir ve maz
nunları hakkında takibatı kanuniye icra ve mah
kemeye verilmek üzere müddei umumiliğe tevdi 
olunur. Memurine taallûk eden zabıtnameler me
murin kanunu ahkâmına tevfiki muamele eylemek 
üzere mahallinin en büyük mülkiye memuruna tevdi 
edilir. 

MADDE 55 — Kadastro ve tahririn sureti icrası 
ve eşkâli ayrı ayrı nizamnamelerle tayin olunacak
tır. 

MADDE 56 — Kadastro ve mesahatının icrası 
için muktazi esasat ve kadastro harita ve paftala
rının tanzim ve tersimi için yapılacak ameliyatı fen-
niyenin usul ve eşkâli ve tarzı tatbiki îcra Vekilleri 
Heyeti kararile tayin olunur. 

MADDE 57 — 5 şubat 1328 tarihli kanunu mu
vakkat ile nisan 1341 tarihli kadastro kanunu ah
kâmı mülgadır. 

MADDE 58 — İşbu kanun neşri tarihinden iti
baren meriyülicradır. 

MADDE 59 — îşbu kanunun ahkâmını icraya 
icra Vekilleri Heyeti memurdur. 
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MADDE 55 — Dahiliye Encümeninin 54 üncü 

maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56 — Dahiliye Encümeninin 55 inci 
maddesi ayne nkabul edilmiştir. 

MADDE 57 — Dahiliye Encümeninin 56 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 58 — Dahiliye Encümeninin 57 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59 
teberdir. 

Bu kanun neşri tarihinden mu-

MADDE 60 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya îcra Vekilleri Heyeti memurdur. 

MADDE 54 — Adliye encümeninin 55 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 55 — Adliye encümeninin 56 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56 — Adilye encümeninin 57 inci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 57 — Adliye encümeninin 58 inci 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 

MADDE 58 — Adliye Encümeninin 59 uncu 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 59 — Adliye encümeninin 60 inci 
maddesi aynen kabul edilmişatir. 
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN TADİLİ * 

Kadastro ve tahrir kanunu lâyihası 

Başlangıç 
BÎRÎNCl MADDE — Kadastro, gayrimenkul malların hukukî ve hendesî vazi 

yetlerini tesbit eder. 

IKÎNCÎ MADDE — Nerelerde kadastro yapılacağını Umum Müdürlüğün teklifi 
üzerine Maliye Vekâleti tayin eder. 

ÜÇÜNCÜ MADDE — Kadastronun nerelerde ve ne zaman tatbikine başlanıla
cağı memleketin her tarafında mahallî hükümetleri marif etile bir ay müddet müte
addit defalar usulen ilân edilir. Son ilân tarihinden üç ay geçmedikçe kadastro 
muamelesine başlanılamaz. r 

DÖRDÜNCÜ MADDE — Harita Umum Müdürlüğünce nirengi ve poligon tesi
satı yapılmamış kadastro mmtakalarında bu tesisat Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü tarafından yapılır. , , 

• * • " ' • * 

Birnci fasıl 

Teşkilât 
BEŞÎNCÎ MADDE — Kadastro mmtakalarında kadastroya müteallik işler bir 

müdür tarafından idare olunur. ÜÜZ.*2.!,..,v... ? .„. • 

ALTINCI MADDE — Kadastro mmtakalarında aşağıdaki zatlerden mürekkep 
bir komisyon teşkil olunur: 

Kadastıro müdürü Reis 
Kadastro hâkimi Âza 
Tasarruf memuru » 
Fen memuru » 
Belediye veya köy mümessili » 

YEDÎNCÎ MADDE — Kadastro müdürü ile tasarruf memurunun mülkiye veya 
hukuk mektebinden mezun olması yahut kadastro mektebinden mezun olup tapu ve 
kadastro işlerinde en az üç sene istihdam edilmiş bulunması, bu evsafı haiz kimse bu
lunmadığı takdirde Tapu Müdürlüğünde veya merkez memur veya başkâtipliğinde 
en az beş sene müstahdem bulunmuş olması; 

Een memurunun mühendis olması ve bulunmadığı takdirde fennî ehliyet ve 
kabiliyeti Harita Umum Müdürlüğünce musaddak bulunması; 

Kadastro hâkminin en az beş sene hukuk mahkemesi reislik veya âzalığmda bu
lunmuş olması; 

Belediye ve köy mümessillerinin kadastro komisyonunda ifayi hizmet edecek eh
liyet ve vukuf u haiz olması lâzımdır. f i* . ' r r • •; i , 

SEKİZİNCİ MADDE — Kadastro mîîiürü ile tasarruf ve fen memurları tapu ve 
kadastro Umum Müdürlüğünce, kadastro hâkimi Adliye vekilliğince tayin olunur. 
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Belediye mümessili belediye meclisince ve köy mümessili ihtiyar meclislerince inti
hap edilir. 

DOKUZUNCU MADDE — Komisyon, mürettep adedin yarısından bir fazlası 
mevcut olmadıkça karar veremez. Reylerde tesavi olursa reisin bulunduğu taraf 
tercih edilir. 

ONUNCU MADDE — Her kadastro mıntakalarmda bir kadastro mahkemesi 
bulunur. 

Bu mahkeme komisyondaki kadastro hakiminin riyasetinde tasarruf ve fen me
murlarından teşekkül eder. 

BlRlNCl MADDE — Kadastro komisyonlarının emirlerine işe göre ve lü
zumu kadar başkaca tasarruf ve fen memurları ve kâtipler verilir. 

Bunlardan ihtiyaca göre bir veya müteaddit posta teşkil edilir Tasarruf ve fen 
memurlarına icabına göre komisyonda vefa postalarda iş verilebilir. 

İkinci fasıl 
Tahdit 

ON İKİNCİ MADDE — Kadastrosuna başlanılan şehir, kasaba ve köylerin 
ve bunların hududu dahilinde olmıyân ormanlar ile çiftliklerin köy kanunundaki 
tarif dairesinde sınırları tayin olunarak icabeden noktalarda sabit alâmetler vü-
cude getirilir. Köy kanunu mucibince sınırları evvelce tayin edilmiş ise aynen kabul 
olunur. 

ON ÜÇÜNCÜ MADDE — îki veya daha ziyade kasaba veya kariye ehalisine 
müştereken terk ve tahsis edilmiş olan mer 'a, koru ve baltalıkların taksimi kabil ol
duğu ve ihtiyar meclislerinin rızası munzam bulunduğu takdirde köy kanunu muci
bince taksim olunup zabıtnameye o suretle derceclilir. 

3 ON DÖRDÜNCÜ MADDE — Bir adada birden fazla mahalle mevcut olduğu 
takdirde bu mahalleler bire irca olunur. Bir ada bir kaç mahalle arasında müşterek 
bulunursa ihtiyaç ve münasebet dikkate alınmak şartile bir mahalleye mal edilir. Bu 
muameleler komisyonca, umumî meclis veya vilâyet encümeni tarafından intihap 
edilen bir memur huzurile ve ihtiyar meclislerinin mütaleası alınarak yapılır. 

ON BEŞİNCİ MADDE — Devlet hududuna temas eden sınırlar icra Vekiller' 
Heyetinin kararı dairesinde tahdit olunur. 

ON ALTINCI MADDE — Kadastro mıntakasmda esaslı surette tahdit edilme
miş her parçanın köşe noktalarına sahipleri tarafından sabit ve muayyen alâmetle 
konulması lâzımdır. Bu alâmetler temellikalacak surette konulur. 

Tahdit keyfiyeti on beş gün evvel usulen ilân edilir. 

ON YEDİNCİ MADDE — 3üncü maddede yazılı müddetin hitamından sonr. 
mal sahiplerine tasarrufu tespit için lâzım gelecek malûmatı alabilmek üzere muay 
yen sualleri havi beyannameler tevzi edilir. Beyannameler alâkadarları veya bunla 
rm arzusu ile kadastro memurları tarafından bir ay zarfında doldurularak tasarru 
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vesikalarının asılları veya tasdikli suretleri ile birlikte kadastro komisyonlarınca 

tayin edilecek yerlere tevdi olunur. Beyannamelerde alâkadarların imza veya mü
hürleri bulunur* 

ON S E K İ Z İ N C İ MADDE — Postalar, ihtiyar meclisi tarafından seçilmiş en 
az iki âza ile alakadarları veya vekilleri veya veli veya vasileri hazır olduğu halde 
beyannamelerde yazılı her parçanın sınırını tetkik ve tatbik eder. 

Beyannameler hazır bulunan ihtiyar meclisi âzası ile memurlar tarafından tasdik 
olunur. 

ON DOKUZÜNCN MADDE — Tahdit yapılırken alâkadarlar arasında sınır 
veya tasarruf cihetinden ihtilâf görülürse postalar aralarını bulmağa gayret eder. 
İTzlaşıldığı halde bir zabıtname tanzim edilerek alâkadarlar ile ihtiyar meclisi azaları 
ve memurlar tarafından tasdik olunur. Uzlaşılmadığı takdirde sabit işaretler dikile-
reknişan noktalarına göre münazaalı yerin krokisi yapılır ve mes'elenin komisyonca 
halledileceği beyannameye yazılıp alâkadarlara imza ettirilir. 

YİRMİNCİ MADDE — 17 inci madde mucibince beyannamelerini vermiyen-
lere bir' hafta zarfında beyannamelerini getirmek üzere bir ihbarname tebliğ olunur. 
Bu müddet zarfında beyannamesini getirmiyenlerin parçaları bitişik veya civarında
ki gayrimenkul sahipleri tarafından imza ve ihtiyar meclisince tasdiek olunacak 
şeha detnam elerle tahdit olunur. 

Y İ R M İ B İ R İ N C İ MADDE — Girintili ve çıkıntılı olan sınırlar, küçük parça
lar ve dağnık tarlalar alâkadarların rızalarile tadil ve tevhit edilir. Bu muameleler 
harç ve resme tabi değildir. 

Üçüncü fasıl 

Tasarruf 
Y İ M l İ K İ N C İ MADDE — Komisyonlar beyannamelerle bunlara müteferri bil

cümle muameleleri ve kadastro işlerinden çıkan tasarruf hususlarını aşağıdaki mad
delerde gösterilen esaslar dairesinde tetkik ile karar ittihaz ederler. 

YİRMİ ÜÇÜNCÜ MADDE — Beyannameler üzerine tetkikat semt ve mevki 
ve mahalle itibarile icra edilir. Hangi tarihte nerelerin tetkik edileceği ve tayin olu
nan günde alâkadarların hazır bulunması lüzumu en az on beş gün evvel münasip 
vasıtaltrla mevziî olarak ilân olunur. Keyfiyetten ihtiyar meclislerine de haber ver
mek lâzımdır. 

YİRMİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Alâkadarlar tetkikat sırasında hazır bulun
madıkları takdirde muamele tehir olunmayıp beyanname münderecatına ve merbut 
vesikalara göre hasıl edilecek kanaat dairesinde gayri menkul malın sahibi tayin ve 
kayit muamelesi icra olunur. 

Y İ R M l B E Ş İ N C İ MADDE— Vesikaları olmiyan beyannameler için ihtiyar 
meclisince verilecek izahat ve yapılacak tetkikatm hasıl edeceği kanaat dairesinde 
kayıt muamelesi yapılır. 
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YİRMİ ALTINCI MADDE — G-ayrimenkul mal tapu sicilindeki sahibi namına 
kaydolunur. 

YlRMl YEDİNCİ MADDE - Tefevvüz, intikal veya tedavül tariklerile''te
mellük edilegeldikleri vesikalarla yahut ihtiyar meclisi ve vukuf erbabının tasdi-
kile tebeyyün eden gayrimenkul mallar esasen tapu senedine merbut ve temellük 
müddetinin müruru zaman haddine baliğ olup olmadıklarına bakılmıyarak sahibi 
namına kaydolunur. Alâkadarlar tarafından iddia vukuunda dördüncü fasılda mün-
deriç hükümlere tevfikan mes'ele hal ve intaç olunur. 

YIRMÎ SEKİZİNCİ MADDE — Yarissiz vefat edenler tarafından terkolu-
nup gayrın hakkı taallûk etmiyen gayrimenkul mallar devlet namına kaydolunur. 

YİRMİ DOKUZUNCU MADDE — Halı araziden olmiyan bir gayrimenkul, dev
lete ait iken fuzulî zaptedilipte tasarruf müddeti on seneye baliğ olmamış ise tefvi
zinde, memnu menatıktan olmak veya civarındaki tarlasız zürraa tevzii icap etmek 
gibi bir mahzur olmadığı takdirde işgali zamanındaki muhammen kıymeti zilyedi
ne borç kaydolunarak namına tescil olunur. 

OTUZUNCU MADDE — Tapu sicillinde kayıtlı olmiyan ve vukubulan tahki
kat ve ilânlara rağmen bir gûna iddia sepketmiyen gayrimenkul malların devlet na
mına kay di icra olunur. Bu malların on seneye kadar bir müstahikkı çıkıpta haklı 
olduğu hükmen.sabit olur ise namına kaydı tashih ve satılmış ise bedeli ita olunur. 
Her iki surette devlete bir gûna tazminat terettüp etmez. 

OTUZ BİRİNCİ MADDE — Tabiî veya sun'î (fakat esaslı) veya eskiden 
beri mukarrer ve müteayyen olarak tanınmış hudutlar dahilinde tasarruf olunan 
gayrimenkul malların mesaha neticesinde taayyün eden miktarı tasarruf vesikasında 
yazılı miktardan fazla dahi olsa sahibi namına kaydolunur. 

OTUZ İKİNCİ MADDE — Halî araziye tecavüz eden ferdî şahısların tasarrf 
müddetleri on seneye baliğ olmuş ise bedeli misil aranılmaksızm bu arazi mutasar
rıfı namına kaydolunur. Tasarruf müddeti on seneye baliğ olmadığı takdirde iki yüz 
dönüme kadarı ve şayet mütecavizin o kasaba veya köyde arazisi bulunduğu halde 
iki yüz dönümü ikmal edecek miktarı meccanen ve ziyadesi bedeli mislile teffiz olu
nur. 

OTUZ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kasaba ve köy ahalisine mahsus meralardan fu
zulî olarak açılan yerler hakkında dahi 32 inci madde mucibince muamele olunur. 
Ancak bakiye kalan arazi ahalinin mer'aihtiyacmı temine kâfi değilse ihtiyaç nis-
betindeki arazi ile orman ve baltalıklardan açılan arazi eski haline irca olunur. 

OTUZ DÖRDÜNCÜ MADDE —Hudut zikredilmeyip hükümetçe yalnız mik
tar üzerine teffiz kılınmış ve bu suretle senet veya kayıtlarında gösterilmiş olan 
gayrimenkul malların miktarlarından zuhur eden fazla, teffiz tarihinden itibaren 
tasarruf müddeti on seneye baliğ olmamış ise teffiz zamanındaki bedele nazaran 
bu fazlaya isabet eden miktarı zilyedine teklif ve kabul ederse kendisine borç kay
dolunur. 
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OTUZ BEŞİNCİ MADDE — Bedeli misiller ihtiyar meclislerince seçilmiş en 

az iki vukuf erbabına takdir ettirildikten ve itidali mezkûr meclislerce tasdik olun
duktan sonra komisyonlar tarafından da tetkik edilerek mutedil görülürse teffiz 
muamelesi icra olunur. 

OTUZ ALTINCI MADDE — Komisyonlar tarafından mutasarrıf hakları tes-
bit ve kadastrosu ikmal olunan yerlerin plânları ile her hangi parçanın kimlerin 

* namına kay dokunduğunu ve tahakkuk ettirilen kadastro resminin miktarını mü-
beyyin cetveller alâkadaıiarce malûmat husulü için mahalle ve köylerin herkes 
tarafından görülebilecek yerlerine bir ay müddetle asılır ve keyfiyet ayrıca ilân 
olunur. . 

OTUZ YEDİNCİ MADDE — Bu cetvellerin asılması şahsan tebliğ hükmünde 
sayılır. Yukariki maddede yazılı müddet içinde vukubulacak iddialar ve ihbarlar 
ve bir hatayı görmekten mütevellit teklif at komisyonlarca alâkadarların müdafaaları 
dahi dinlenip tetkik olunarak iktizasına göre muamele islâh ve icap ediyorsa hük
men intaç edilir. 

Müddet geçince cereyan eden muameleyi ve tetkikata tabi olupta neticelenmemiş 
olan gayrimenkul mallardan maadasının vaziyetleri kat'deştiğini gösterir bir zabıt
name tanzim olunarak komisyon âzası tarafından imza edilir. 

Asılma müddeti içinde müracaat etmiyenler hakkında muamele kat'iyet kesbedip 
keyfiyet kaziyei muhkeme teşkil eyler. 

Dördüncü fasıl 
İhtilâfların halli 

OTUZ SEKİZİNCİ MADDE — Kadastro mahkemesi 23 üncü madde mucibin
ce yapılacak ilânı müteakip o mahallerde veraset, hudut, aidiyet ve kadastroyu ve 
iştirak gibi gayrimenkul malların tasarrufundan mütevellit alâkadar eden müna
zaa ve ihtilâfları hal edecektir. 

Bu gibi hususlara ait olarak aslî mahkemelerce görülmekte olan veya nakzen 
temyiz mahkemesinden iade kılman davaların evrakı resmen veya vaki olan talep 
üzerine bu mahkemelerden kadastro mahkemesine devir ve tevdi olunur. 

Kadastro mahkemesi devrolunan dava evrakını kaldıkları noktadan ve nakşe
dilerek iade edilenleri nakız sebeplerine göre tetkik ve fasleder. 

OTUZ DOKUZUNCU MADDE — Komisyonların faaliyet mmtakası dahilinde 
kazaen taksim icrası kemakân sulh mahkemelerine aittir. Mahkemeler, taksimi icra 
edilecek olan mahallerin tasarruf halleri hakkınd akadastro komisyonundan malû
mat alır ve kroki veya haritası suretini ister. 

KIRKINCI MADDE — kadastro mahkemelerince şifahen bildirilen iddialar 
ve müdafaalar zaptolunur ve tarafeynden her biri dilediklerini vekil tayin eder. 
Alâkadarlar meyanmda tasarruf ehliyetini haiz olmıyanlar varsa ve bunların veli 
veya vasileri de bulunmazsa kadastro muamelâtına münhasır olmak üzere kadastro 
hâkimleri tarafından kendilerine vasi nasbolunur. 
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, KIRK BlRlNCİ MADDE — Kadastro muhakemesi ihtilâf ve münazaaların 
halli için aşağıda yazılı surette muameleyapar. 

A - İhtilâf ve münazaa halinde bulunan kimseler ve alâkadar olanlar evvelâ sul
ha davet edilir. 

B - Doğrudan doğruya sulh yapmıyanlara üç gün içinde mahakeme âzasından 
yahut hariçten bir veya daha ziyade hakem tayin etmeleri teklif olunur. 

C - Yukariki fıkrada tayin edilmiş olan müddet içinde hakem tayin edilmediği 
takdirde münazaa mahkemece 44 üncü madde mucibince hükmen hal ve f aslolunur. 

KIRK iKlNCl MADDE— Aralarında sulhu takarrür ettirenlerin mahkemece 
ifadeleri dinlenir ve kararlaştırdıkları müsaleha şekli tespit olunarak altı alâkadar
lara mühürlettirildikten veya imza ettirildikten veyahut parmak bastırıldıktan son
ra tasdik edilir ve kayit muamelesi de ona göre ifa olunur. Bu sulhnamelerin hükmü 
ilân mahiyetinde olup tarafeyn için kaziyei muhkem eteşkil eder. 

KIRK ÜÇÜNCÜ MADDE - - Hakem tayinine muvafakat edildiği takdirde aşa
ğıda yazılı veçhile muamele olunur: 

A - Tahkim keyfiyeti tahrirî bir mukaveleye veya kadastro mahkemesince ifade
lerine binaen tanzim edilecek bir zabıtnameye istinat ettirilir. 

B - Hakem tayininde tarafeyn uyuşmayıpta mahkemeye terk ederlerse malike, 
ine, en az üç kişiden mürekkep bir hakem hey'eti tayin eder. 

G - Hakemler kendilerine tevdi olunan evrak üzerine on beş gün içinde hü
kümlerini vereceklerdir. Bu müddet kifayet etmediği surette mahkemece tensip 
edilecek bir müddet daha temdit olnuabilir. 

D - Tahkim müddeti içinde iki tarafınmuvafakatı olmadıkça hakemler azloluna
mazlar. 

E - Hükümler reddi hakim sebeplerilereddolunabilirler. 
F - Hakem kararları kat'i olup kaziyeimuhkeme teşkil eder. 

KIRK DÖRDÜNCÜ MADDE — ihtilâf sulh veya hakem tarikile hal edileme
diği veya hakem tayininde tarafeyn uyuşamayıpta müttefikan hakem tayini için 
mahkemeye müracaat eylemedıkleri takdirde müddeinin talebi üzerine mahkemece 
alâkadarlar davet olunarak dava fasi ve rüyet ve verilecek hüküm alâkadarlara 
tefhim olunur. 

Belediye ve köy hudutlarına taalûk eden hükümler mahallî hükûmetile alâkadar 
olan belediyelere veya ihtiyar meclislerinetebliğ olunur. 

KİK BEŞİNCİ MADDE — Müddeaaleyh muhakeme gününde mazereti olmak
sızın gelmez veya mazeretini mübeyyin vesika göndermezse daya gıyaben görüle
rek hükme raptölunur. 

KIRK ALTINCI MADDE — Gıyabî ilâmlara tebliğ tarihinden itibaren sekiz 
gün içinde kadastro mahkemesi nezdinde itiraz olunabilir. Vicahî hükümlerin tef
him tarihinden ve gıyabî hükümlerijıavi ilâmların itiraz müddetinin bitmesinden 
itibaren on beş gün içinde tmeyizi kabildir .temyiz olunan ilâm bozulursa dava ayni 
kadastro mahkemesinde görülür. Şayet komisyon münazaalı gayrimenkulun tabi 
olduğu mahallî mahkemesinin kaza hududu haricine çıkmış ise davaya o yerin mah
kemesi bakar, itiraz ve temyiz vukuunda kat'î karar tebliğine ka'dar bir gûna mu
amele icra olunmaz. 

Müddeti içinde temyiz olunmayım ilâmlarla temyiz mahkemesince tasdik olunan 
hükümler kaziyei muhkeme teşkil eder. 
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KIRK YEDİNCİ MADDE —Kadastro mahkemeleri; davaları işbu kanunda 

yazılı usul ve hükümler dairesinde rüyet eder. 
Bu kanunun sakit olduğu hususlarda umumî hükümler caridir. 

KIRK SEKİZİNCİ MADDE — 37 inci maddenin son fıkrası ile 42, 43 ve 46meı 
maddeler mucibince kaziyei muhkeme teşkil eden muamele ve hükümler lâyetegay-
ycr olup bunlar aleyhine dava açılamaz. Kezalik komisyon karaıiarile ikmal edi
len tasarruf muameleleri dahi 37 inci maddede yazılı zabıtnamenin tanzim ve imza
sından itibaren ve bu kanunun merriyeti tarihinden evvel tanzim edilmiş olan za
bıtname ise işbu meriyet tarihinden itibaren mahkemeye müracaat ve itiraz vaki 
olmaksızın iki sene geçtikten sonra ayni kuvveti iktisap ederek lâyet&gayyer olur. 

Beşinci fasıl 
Tahrir 

KIRK DOKUZUNCU MADDE — Maliye Vekâleti lüzum görülen mahallerde 
tahrir komisyonları mârifetile tahrir icrasına mezundur. Tahrirden maksat gayri
menkul mallar üzerindeki hakları tetkik ve hak sahiplerini bu kanun hükümlerine 
göre tayin ve tespit etmektir. Tahrirde plân ve mesaha yapılmaz. 

ELLİNCİ MADDE — Tahrir komisyonları bir tasarruf memuru ile muavinin
den ve bir belediye veya köy mümessilinden mürekkeptir. İşbu memur ve mümessille
rin vasıfları ile tayin ve intihapları 7 inci madde hükümlerine tabidir. Lüzum gö
rülen mahallerde tahrir komisyonlarına mühendis veya fen memuru ilâve olunur. 

Beyannamelerin doldurulması için hükümetçe icabında diğer memurlar mükellef 
tutulabilir. 

ELLİ BİRİNCİ MADDE — Tahrir komisyonlarının emirlerinde işe göre ve 
lüzumu kadar tasarruf ve fen memurları ve kâtipler bulunur. Bunlara kadastro 
postalarının vazife ve selâhiyetleri verilir. 

ELLİ İKİNCİ MADDE —Tahririn esası alâkadarların dolduracakları be
yannameye istinat eder. 

ELLİ ÇÜNCÜ MADDE — Tasarruftan mütevellit münazaa ve ihtilâflar sullıen 
halledilemezse komisyonun tahkikat ve tetkikatı neticesine göre hasıl ettiği 
kanaat dercedilmek suretile bir zabıtname tanzim edilerek hükme raptolunmak 
üzere evrakı ile birlikte aslî mahkemeye verilir, 

ELLİ DÖRDÜNCÜ MADDE — Münazaalı olan yerler hakkında verilecek hü
kümler kat'iyet kesbedineiye kadar temlikî tasarruf yapılamaz. 

Altıncı fasıl 
Kadastro tahrir resmi 

ELLİ BEŞİNCİ MADDE — Kadastrosu yapılan gayri menkulün vergi kıymet
lerinin binde üçü kadastro resmi ve tahriri yapılan yerlerin vergi kıymetlerinin 
binde biri tahrir resmi olarak tahakkuk ettirilir. Bu resimler ve bedeli misiller 
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vergi ile birlikte ve müsavi taksitler ile beş senede tahsil edilir. 

Tesbit muameleleri esnasında evvelce tarafeyn arasındaki muamelelerden mü
tevellit tasarruf sebeplerinden dolayı harç ve resim alınmaz. Şu kadar ki 3 üncü 
madde mucibince yapılan ilândan sonra gayri resmî surette icra edilmiş olan bu gi
bi muamelelerin tâbi oldukları harç ve resimler istifa olunur. 

Gayri menkul malların tesbitinden sonra başkasına bağışlamada ve satışta bu re
sim ve bedeli misiller bağışlıyan ve satandan peşin olarak tahsil edilir. Şayet alı
cı ve bağışlanan kabul ederse bu resim ve bedeli misil kendi tarafından ya peşin 
olarak veya taksitle tesviye olunabilir. 

ELLİ ALTINCI MADDE — Tetkik edilmek üzere kadastro mahkemelerine ve 
kadastro ve tahrir komisyonları ile postalarına vaki olan itiraz ve iddialara ait ev
rak ile beyannameler, ittihaz olunacak idarî ve kazaî kararlar ve icra edilecek 
tebligat ve çıkarılacak kayit suretleri ve verilecek kadastro ve haritaları ve emsali 
bilûmum evrak damga resmile sair harç ve resimlerden muaftır. 

ELLÎ YEDÎNCİ MADDE — Müsakkafat ve arazi tahrir komisyonlarınca ver
gi istifasına matrah olarak takdir edilmiş olan kıymetler ile gayri safî iratla* 
kadastro ve tahrir komisyonlarınca aynen kayit ve kabul olunarak kadastro vey 
tahrir resmi tahakkuk ettirilir. Kiymet veya irat tayin edilmemiş olan yerlerde 
ise kadastro ve tahrir resmi tapu harcına esas olan kiymetler üzerinden tahakkuk 
ettirilir. 

Yedinci fasıl 

Müteferrik maddeler 

ELLİ SEKİZİNCİ MADDE — İcra Vekilleri Heyetince tensip edilecek ye, 
lerde kadastro fen ameliyatı hükmî veya ferdî şâhıslara müstakilen veya Hükü
metle müştereken yapılmak üzere ihale edilebilir. 

ELLİ DOKUZUNC UMADDE — Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü, resm: 
ve hususî idare, müessese ve şahıslar tarafından yaptırılan plân ve haritalarla ve
sikalarından birer suretini meccanen alabilir. Suretleri bulunmadığı takdird 
masrafı kendisine ait olmak üzere istinsah edebilir. Ancak askerlikçe mahrem sa 
yılan harita ve plânlar bu hükümden müstesnadır. 

ALTMIŞINCI MADDE — Kadastro masraflarının yüzde ellisini temin eden şe 
hir ve kasabaların kadastroları takdimen yapılır. Kadastro mıntakasma dahil o 
lupta henüz sırası gelmiyen veya kadastro mıntakasma dahil bulunmıyan çiftlik 
lerin kadastro masrafları kamilen sahiplerince temin edildiği takdirde umum mü 
dürlüğün tensibi ile kadastrosu icra olunabilir. Bu masraflar memur ve müs 
tahdemlerin kadroda gösterilen ücretlerile harcırahlarından ibarettir. Gerek şe 
hir ve kasabalardan ve gerek çiftlik sahiplerinden alınacak paralar hazineye İra 
kaydolunur. 

ALTMIŞ BİRİNCİ MADDE — Bu kanun mucibince teşekkül eden komisyon v 
postalar ellerinde mahallî en büyük mülkiye memurunun vesikası bulunma! 
şartile keşif, mesaha ve kadastroya ait sair tetkikat için gayri menkul mallar 
girebilirler. Mal saibi mani olursa komisyon veya posta reisinin talebi üzerine nu 
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hallî zabıtasından bir zat ile muhtar ve ihtiyar meclisi âzasından biri bulunduğu 
halde bu yerlere girilir. 

ALTMIŞ İKİNCİ MADDE — Gayri menkul malların ne suretle kullanıldığını 
bildirmeğe ve istenilen her türlü malûmatı vermeğe alakadarlar mecburdur. 

ALTMIŞ ÜÇÜNCÜ MADDE — Kadastro ve tahrir ameliyesi dolayısile gayri 
menkullerinin maddeten zarara uğradığını iddia edenlerin taakkuk eyliyecek za
rarları komisyonca tesbit olunarak tazmin edilir. Bu ameliyeye ait işaretlerin 
kasta makruıı olmıyarak imha edildiği komisyon nezdinde tahakkuk eylediği tak
dirde masrafı müsebbiplerine ait olmak üzere yeniden ihdas olunur. Kast sabit 
olursa 65 inci madde mucibince ayrıca kanunî takibat yapılır. 

ALTMIŞ DÖRDÜNCÜ MADDE — Kadastro ve tahrir için istihdam oluna
cak ihtiyar meclisleri ile vukuf erbabına çalıştıkları günler için ÎCra Vekilleri 
Heyetince tayin olunacak miktarda ücret verilir. 

ALTMIŞ BEŞİNCİ MADDE — Bu kanunun tatbikmda mümanaat ve müşkülât 
ihdas ve hile ve hud'a istimal ve tahrifat irtikâp edenlerle kanunun tahmil 
ettiği vazifeyi icradan istinkâf eyliyenler hakkında usulen bir zabıt tutularak 
mütecasir ve maznunları kanunî takibat yapılmak üzere müddei umumiliğe tev
di olunur. Memurlara taallûk eden zabıtnameler, memurlar hakkındaki hü
kümlere göre muamele olunmak üzere mahallinin en büyük mülkiye memuruna 
tevdi edilir. 

ALTMIŞ ALTINCI MADDE — Bu kanunun tatbik suretleri hakkında bir ni
zamname yapılacaktır. 

ALTMIŞ YEDİNCİ MADDE — Kadastro mesahalarının icrası esasları ve 
kadastro harita ve paftalarının tanzim ve tersimi için yapılacak fennî ameliyatın 
usul ve şekilleri ve tatbiki tarzları îcra Vekilleri Heyeti kararile tayin olunur. 

ALTMIŞ SEKİZİNCİ MADDE — 5 şubat 1928 tarihli muvakkat kanun ile 22 
nisan 1341 tarih ve 658 numaralı kadastro kanunu hükümleri ile biı kanuna muhalif 
diğer hükümler kaldırılmıştır. s 

ALTMIŞ DOKUZUNCU MADDE — Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. 

YETMİŞİNCİ MADDE — Bu kanunun hükümlerini icraya.İcra Vekilleri Hey
eti memurdur. 



SıraNs 74 
İslahı hayvanat kanununun 4 üncü maddesinin tadiline 
dair I 819 numaralı kanun lâyihası ve İktisat Encümeni 

mazbatası 

t. c. *•"/ " ' • ' . ' . 
Başvekâlet 

Muamelât Müdürlüğü 3 - II - 1931 t 

Şube 6 • 
Sayı: '376 

B. M. M. Yüksek Reisliğ-e 

İslahı hayvanat kanununun dördüncü maddesini tadilen İktisat Vekâletince hazırlanan ve 
icra Vekilleri heyetinin 1 - II - 931 tarihli içtimaında Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun 
lâyihası esbabı mucibe mazbatasile birlikte takdim olunmuştur. 

Muktazasının ifasına ve neticesinin iş'arına müsaade buyrıümasını rica ederim efendim. 
Başvekil 

Esbabı mucibe 

Millî Müdafaa Vekâleti celilesinden yazılan 9 - I X - 9 2 9 tarih ve 1178/2503 numaralı tezkerede 
7 haziran 926 tarih ve 904 numaralı ıslahı hayvanat kanununun dördüncü maddesinde ( her nevi 
hayvanatın damızlığa elverişli erkek v edişilerinin her ne suretle olursa olsun memaliki eenebiyeye 
ihracı memnudur ) şeklinde muharrer olmasında damızlık olmıyan ardu hizmetine salih bilûmum 
hayvanların memaliki eenebiyeye ihracının serbest bırakılması lüzumu hasıl olacağı bildirilmekte 
ve bu vaziyet ordunun seferber halinde harekâtı üzerine tesir edeceği cihetle kanuna ( Damızlık
tan gayri hayvanatın ihracı İcra Vekilleri Heyeti kararma vabestedir ) fıkrasının ilâvesi talep 
edilmektedir. 
Filhakika kanunun Şekli hazırı damızlığa yaramıyan hizmete salih her türlü at, karasığır ve saire-
nin ihracına müsaade etmekte ve bu cihetten Millî Müdafaa Vekâletinin mütâleası varit bu
lunmakta ise de damızlık oljnıyan her türlü hayvan ihracının kuyut altına alınması, memleketin 
iktisadî muvazenesi için elzem olan karasığır, koyun, keçi, ve sairenm ihraemı müşkülâta duçar 
edecektir. ® 

Ayrıca kanunun hali hazır şeklile damızlık ismi umûmisine dahil olan lâalettayin erkek ve 
dişi hayvanların ve hatta kıl. keçilerinin bile ihracı men edilmekte ve bu hal hayvan ihracatının 
tenkisine sebebiyet vermektedir. 

Binaenaleyh hem tiftik keçilerile ordu hizmetine salih at ye katırların ihracını menetmek ve 
hem de hayvan ihracatına sekte iras etmemek maksadile tanzim kılınan kanun lâynhası işbu es
babı mucibeye rapten takdim kılındı efendim. \]r ?....• 



İktisat Encümeni mazbatası 

T. BM. M. 
iktisat Encümeni 
. Karem No 9 

Esas No 1/819: 
24, II - 1931 

Yüksek Reisliğe 

İslahı hayvanat kanununun dördüncü maddesinin tadiline dair olupta encümenimize havale 
buyuruları kanun lâyihası ve esbabı mucibesi Baytar Umum müdürü dahi hazır bulunduğu halde 
tetkik ve müzakere edildi. 

İslahı hayvanat kanununun dördüncü maddesinde « her nevi hayvanatın damızlığa - elverişli 
erkek ve dişilerinin her ne suretle olursa olsun memâliki ecnebiyeye ihracı memnudur.» denmesi
ne nazaran hükümetin esbabı mucibesinde dahi yazılı olduğu veçhile gümrüklerde hayvanların 
hini ihraçlarında hangilerinin damızlığa salih ve hangilerinin ise gayrisalih bulunduklarını ta-
Ihamen tesbit edilememesi yüzünden erkek ve dişi hayvanların bir kısmının damızlığa elverişli 
kaydile yabancı memleketlere gönderilmelerine muhalefet edilmekte ve bu yüzden de koyun, ka
rasığır, kılkeçisi vesairenin harice ihraçları pek çok müşkülâta maruz kalmaktadır. Esesen tif
tik keçisinden maada damızlık olarak haricin bize muhtaç bulunduğu hiç bir hayvan cinsinin mem
leketimizde henüz yetişmediği göz önüne getirilirse damızlığa elverişli kaydile hayvanat ihracına 
mani olmakta hiç bir menfaat bulunamıyacağı anlaşılır. 

Yalnız hayvanatı feresiyenin serbesti ihracatı için esbabı mucibede zikrolunan Millî Müdafaa 
Vekâletinin noktai nazarı da varit görülmektedir. Bu sebeple dolayısile ıslahı hayvanat kanununun 
dördüncü maddesinin tadili zarurî addedilmişve bunun için de bu kanun lâyihası esas itibarile 
encümehimizce de muvafık görülmüş isede birinci maddesinin hem çiftçilerimizin teksiri hayvanata 
karşı olan rağbet ve heveslerini kesir ve dolayısile memleketin iktisadî menfaatlerini haleldar etnıiye-
cek ve hemde Millî Müdafaa Vekâletinin noktainazarını tatmin edecek bir surette tadil ve tes-
bitine karar verilmiş ve diğer maddelerin ise aynen kabulü tensip olunmuştur. 

Yüksek Reisliğe takdim kılındı. 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ 

904 numaralı ıslâhı hayvanat kanununun (4) üncü 
maddesini tadil eden kanun lâyihası 

MADDE 1 — 7 haziran 926 tarih ve 904 nu
maralı ıslahı hayvanat kanununun 4 üncü mad
desi aşagidaki şekilde tadil edilmiştir. 

« 4 » üncü madde — Alelûmum tiftik keçileri 
ile at nesli ( aygır, kısrak, iğdiç, taylar ) ve ka
tırlar ve damızlık vesikasına malik tescil edilmiş 
boğalar hariç olmak üzere diğer nevi hayvanatın 
ecnebi memleketlere ihracı serbesttir. Ancak her 
nevi hayvanların ecnebi memleketlere ihracı; 
lüzum görülürse İcra Vekilleri Heyeti kararile 
menedilebilir. 

İKTİSAT ENCÜMENİNİN TADİLİ 

1926 tarihli ve 904 numaralı ıslâhı hayvanat kanu
nunun dördüncü ınaddesini muaddil kanun lâyihası 

MADDEİ— 926 tarihli ve 904 numarali ıslahı 
hayvanat kanununun dördüncü maddesi aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir: 

Tiftik keçilerinin meni imrarı hakkındaki 324 
tarihli ve 295 numaralı kanunun hükümleri mah
fuz kalmak şartile bütün hayvanların ecnebi mem
leketlere ihracı serbes kalup yalnız aygır, iğdiş, 
kısrak ve katırların ihracı lüzumunda Heyeti Ve
kile kararile menolunur. 
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MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mute

berdir. 

MADD3 — Bu kanunun tatbikine Adliye, Millî 
Müdafaa, Maliye, Dahiliye ve ÎktısatVekilleri 
memurdur. 

Bş. V. 
îsmet 

Da. V. 
Ş. Kaya 

Mf. V. 
Esat 

Na. 

1/2/931 
Ad. V. M. M. V. 

Yusuf Kemal Zekâi 
Ha. V. Ma. V. 

Dr. T. Rüştü M. Abdülhalık 
V. îk. V. S. I. M. V. 

Hilmi Mustâfa Şeref Dr. Refik 

MADDE 2 — Aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 3 — Aynen kabul edilmiştir. 
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