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Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine
Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğünün Adliye vekâletine bağlanması hakkında Maliye vekilli
ğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyetince 24 - VI - 1939 tarihinde Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan kanun lâyihası esbabı mucibesile birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Dr. B. Saydam

Mucib sebebler
Tapu teşkilâtı, evvelce defteri hakani namile bir nezaret tarafından idare edilmekte iken, 1329
Senesinde nezaret, emanete çevrilerek Maliye Nezaretine bağlanmıştır. O tarihdenberi tapu, mali
yeye merbut bulunmaktadır. Ancak, esası gayrimenkul mülkiyetinin tesbit ve tescili gibi hukukî
bir mahiyet arzeden tapu sicili hakkında, kanunu medenimiz, yeni hükümler vazetmiş olduğundan,
tapu işlerinin yeni esaslarla hemahenk bir şekilde ve hukukî bir murakabe altında tedviri lüzumu,
kanunu medeninin neşrinden sonra kendisini daha ziyade hissettirmiş ve 2997 numaralı tapu ve ka
dastro umum müdürlüğü teşkilât kanununun Bütçe encümenince müzakeresi sırasında, bu umum
müdürlüğün Adliyeye bağlanması lüzumu vekâletimizce ileri sürülmüş ve encümence de Hüküme
tin bu hususta tedkikat yaptırması arzusu izhar edilmiş idi. Bilâhara Adliye cephesinden yapılan
tedkikat neticesinde de umum müdürlüğün bu vekâlete bağlanması yerinde görülmüş ve ilişik
kanun lâyihası bu sebeble tanzim kılınmıştır.

Adliye encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Adliye encümeni
Esas No. 1/209
Karar No. 68
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4 - VII -1939

Yüksek Reisliğe
Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün
Adliye vekâletine bağlanması hakkında Maliye
vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Heyeti kararile Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan
kanun lâyihası Başvekâletin 29 haziran 1939 ta-

rih ve 6/3462 sayılı tezkeresile Adliye encümenine tevdi edilmekle Adliye vekâleti vekili Raif
Karadeniz ve Tapu umum müdürünün huzurlarile tedkik ve mütalea olundu:
Gayrimenkul mülkiyetinin tesbit ve tescili-
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nin hukukî mahiyeti ve kanunu medeninin gay
rimenkul mülkiyetine mütedair ihtiva etmekte
olduğu ahkâmın bihakkın tatbik edilebilmesi
için tapu işlerinin hukukî ve adlî bir murakabe' ye tâbi tutulması esbabı mucibesile hazırlanan
- kanun lâyihası esas itibarile kabule şayan gö
rülmüştür.
Kanunun birinci maddesi iki fıkraya ayrıl
mış ve bu maddenin sonundaki (devredilmiştir)
ibaresi (intikal etmiştir) şeklinde yazılmıştır.
Lâyiha havalesi veçhlie Bütçe encümenine

tevdi buyurulmak üzere Yüksek Reisliğe sunu
lur.
Adliye E. Rs.
M. M.
Kâtib
Çorum
Kocaeli
Rize
Münir Çağıl
Salâh Yargı
Fuad Sirmen
Balıkesir
Bingöl
O. Niyazi Burcu
Feridun Fikri
Konya
Kayseri
G. Gültekin
R. Özsoy
Rize
Trabzon
Saim Ali
F. A. Barutçu

Bütçe encümeni mazbatası
T. B. M. M.
Bütçe encümeni
Mazbata No. 96
Esas No. 1/209

4 - V I I - 1939

Yüksek Reisliğe
Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Ad
liye vekâletine bağlanması hakkında olub Baş
vekâletin 29 - VI - 1939 tarih ve 6/3467 sayılı
tezkeresile Yüksek Meclise sunulan kanun lâyi
hası Adliye encümeni mazbatasile birlikte encü
menimize havale edilmiş olmakla Adliye vekil
vekili Raif Karadeniz hazır olduğu halde okun
du ve konuşuldu:
Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Dev
lete veridat temininden ziyade geyrimenkul mül
kiyetinin tesbit ve tesciline müteallik olmak üze
re Kanunu medenî ahkâmını tatbik ile mükellef
bir daire olması ve daima bu gibi hukukî mua
melelerin mahalli bulunması itibarile malî vazi
yetine galib bulunan bu vasfı göz önünde bulun
durularak Adliye vekâletine bağlanması bu mü
düriyetin teşkilât kanunu yapılırken mevzuubahs olmuş ve keyfiyetin tedkik ve neticesinin
bildirilmesi Adliye vekâletinden temenni edilmişdi. 1939 malî yılı bütçe müzakeresi sırasında
da mesele tekrar müzakere mevzuu olmuş ve mez
kûr müdüriyetin bu temenniye uygun şekilde
Adliye vekâletine bağlanması bütçe mazbatasın-

da1 tekrar edilmişdi.
Encümenin bu temennisine uygun olarak ih
zar edildiği anlaşılan lâyiha Adliye encümeninin
tadili dairesinde encümcnimizce de kabul edil
miştir.
Müstacclen müzakere edilmek dileğile Umumî
Heyetin tasvibine konulmak üzere Yüksek Reis
liğe sunulmuştur.
Reis
Reis V.
İsparta
Kayseri
Mükerrem Unsal F. Baysal
Kâtib
İstanbul
Çanakkale
F. Öynıen
B. Bulayırlı

M. M.
Trabzon
Sırrı Bay
Elâzığ
M. F. Altay

Gümüşane
İstanbul
Kastamonu
D. Sakarya
G. Bahtiyar Göker
T. Goşkan
Kırklareli
Kütahya
Malatya
Ş. Ödül
A. Tiridoğlu
M. Öker
Maraş
Mardin
Muş
Al. Bozdoğan
R. Erten
Ş. Ataman
Seyhan
Yozgad
Naci Eldeniz
A. Sungur

2 HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ADLÎYE ENCÜMENİNİN DEĞÎŞTİRÎŞİ

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Adliye
vekaletine bağlanmasına dair kanun lâyihası

Tapu ve kadastro umum müdürlüğünün Adliye
vekâletine bağlanmasına dair kanun lâyihası

MADDE 1 — Tapu ve kadastro umum müdür
lüğü, Adliye vekâletine bağlanmıştır. Umum mü
dürlüğün Maliyeye bağlı olması dolayısile, Tapu
umum müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hak
kındaki 2997 numaralı kanunla, sair kanunlar
mucibince Maliye vekâletine tanmmış olan vazi
fe ve salâhiyetler Adliye vekâletine devredilmiş
tir.

MADDE 1 — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü, Adliye vekâletine bağlanmıştır.
Umum müdürlüğün Maliyeye bağlı olması do
layısile Tapu umum müdürlüğü teşkilât ve va
zifeleri hakkında 2997 sayılı kanunla sair ka
nunlar mucibince Maliye vekâletince tanmmış
olan vazife ve salâhiyetler Adliye vekâletine
intikal etmiştir.

MADDE 2 — Bu kanun neşri tarihinden mu
teberdir.

MADDE 2 — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen

MADDE 3 — Bu kanunun icrasına Adliye ve
|Maliye vekilleri memurdur.
24 - VI - 1939
Bş. V.
Ad. V.
M. M. V.
Dr. B. Saydam
N. Tınaz
Da. V.
Ha. V.
Ma. V.
Payık öztrak
Ş. Saraçoğlu
F. Ağralı
Mf. V.
Na. V.
îk. V.
Yücel
A. F. Cebesoy
H. Çakır
S. 1. M. V.
G. 1. V. ve Ad. V. V:
Dr. II. Alataş
R. Karadeniz ' ,
Zr. V.
Mü. V.
Ti. V.
Muhlis Erkmen
îstanbulda
C. Ercin

MADDE 3 — Bu kanunun hükümlerini icra
ya tcra Vekilleri Heyeti memurdur.
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( g. Sayısı : 1§2 )

