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Reisliğine

Tapu ve Kadastro umum müdürlüğü teşkilât ve vazifelerim; dair olan 2997 numaralı kanunun
5 imi maddesiyle 3G56 sayılı kamına merbut (1) numaralı cetvelde değişiklik yapılması hakkında
Adliye vekilliğince halnianan ve İcra Vekilleri Heyetince 25 , İH . 1943 tarihinde Yüksek Meclise
arzı kararlaştırılan'kiimın lâyihası esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuştur.
Başvekil
Ş. Saraçoğlu

Mucip sebepler
Tapu Kadastro uımını müdürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2937 sayılı kamımın bugün
ıtıer'i olan fi. maddesinde Umum müdürlük intihap komisyonunun, tâyini. Umum müdürlüğe ait
merkez memıvrlariylc alelûmmn kontrol memurları ve tapu sicirl muhafızları hakkında lüzum veya
meni .muhakeme kararı verebileceği gösterildiğinden maddeye dahil olmıyaıı diğer vilâyeti ineıımriai'i, aynt veya üstün derecede olsalar dahi lüzum veya muhakemelerinin menine karar veril
mek üzere vi'lâyet idare heyetlerine tevdi olunmaktadır, Tetkik mercilerinin bu suretle tefriki bil
hassa aynı veya.üstün derecede bulunan memurların şikayetlerini'davet etmekte olduğundan bu
hususa ait fıkranın.'aynı veya üstün derecede vilâyet memurlarının da aynı mercie sevkolunaeaklarnın ilâvesi suretiyle tadili muvafık olacağı düşünülmüştür.
Diğer taraftan yhıc bugün mor'i 5. maddede intihap komisyonunun inzibati mahiyette vere
cekleri kararların ikinci derecede tetkik mercii gösterilmediğinden itirazlar tetkiksiz kalmakta
ve hattâ bu vaziyet; maddenin - yazılışı şeklinden de istidlâlen - intihap komisyonlarının doğrudan
doğruya inzibati karar vermeyip ancak vilâyet 'idare heyetlerinden, verilen kararlan itiraz vuku
unda tetkik edetelceeği yolunda bazı mülâhaza ve mütalaalara sebep olmaktadır. Bu sebeple
maddede bu gibi kararların ikinci derecede Devlet Şûrasında tetkik olunacağı tasrih edilmiş ve
bu suretle tatbikatta görülen tereddüt ve ihtilâfın halli temin edilmiştir.
Lâyihanın 2, maddesi Umum müdür muavinliğinin hareni derecesinin ve maaşının değiştiril
mesine dairdir.
Villıakika Tapu ve. Kadastro teşkilâtının vüsat ve ehemmiyeti ve aynı derecede bulunan müs
takil Umum müdürlüklerden Emniyet Umum müdürlüğü muavinliği baremin 4. derecesinde vo
Posta Telgraf Umum müdürlüğünde ise şube reis muavinleri bile bu derecede bulunmasına karşı
Tapu ve Kadstro Umum müdür muavinliğinin elan baremin derecesinde kalmış olması bu tadili
zaruri kılmakta olduğu gibi merkez komisyonlarına Umum müdür namına riyaset ve lüzumunda

—2—
Umum müdüre vekâlet etmekte olan muavinin disiplin tesisi bakımından komisyon azalarından
ve diğer İdare* memurlarından daha yüksek bir mevkide bulunması lüzumu dahi cetvelin tashi
hine esaslı bir sebep teşkil etmiş ve bu aradaki cüzi. maaş farkı kadro tasarrufatından temin edi-_.
leccği cihetle bütçeye ayrıca bir tahsisat ilâvesine lüzum olmadığı düşünülerek kanuna bağlı cetvel
gösterilen şekilde değiştirilmiştir,

Adliye encümeni mazbatası
T.lî.M.M.
Adliye encümeni
Esas No. 1/30
Karar No. 4

17. IV. 1943
Yüksek Reisliğe

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü Teşkilât kilde tanzim olunmuştur. Aynı maddenin- tadili
iltizam olunan ikinci kısmma gelince:
ve vazifelerine dair 2997 sayılı kanunun beşinci
maddesiyle 365G sayılı kanuna bağlı bir numa
Hükümet' mucip sebeplerinde de beyan ve İzah
ralı cetvelde değişildik yapılması, hakkında Adli olunduğu üzere tâyini, Umum müdürlüğe ait mer
ye vekâletince hazırlanarak tera Vekilleri Heye
kez [memurlariyle alelûmum kontrol memurları
tinin 25 . I I I . 1943 tarihli toplantısında Yüksek
ve Tapu sicil muhaf ızları hakkında lüzum veya
Meclise arzı kararlaştırılan kanun layihasının
monimuhakeme kararının verilmesi memurin in
Encümenimize de havale ve tevdi buyurulması
tihap komisyonuna ait iken vilâyetin aynı ve hat
üzerine ihtiva eylediği hükümler Adliye vekâ
tâ üstün derecede olan aynı teşkilâta dahil diğer
letinin salahiyetli memuru huzuriyle tetkik ve
memurları hakkındaki bu neviden kararların
müzakere olundu.
vilâyet idare heyetince verilmesi tetkik mercile
rinde
değişiklik yaptığından bu mübayenetin
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü Teşkilât
izalesi düşünülmekte ise de bu hususta Memurin
ve vazifeleri hakkındaki kanunun beşinci mad
mulıakomat kanununun esaslarından ayrılmayı
desinde yapılması istihdaf olunan değişiklikten
haldi gösteren hiç bir sebep mevcut olmamakla
birincisi vekâlet.inzibat komisyonu vazife ve sa
beraber Tapu ve kadastro umum müdürlüğü teş j
lâhiyetini haiz olmaöı icabeden ve bu vazife ile
kilâtrna dahil memurlar hakkında diğer memur
(mükellef tutulmuş olan memurin .intihap komis
lar misüllü muamele yapılması takibatta ahenk
yonu, metnin sarahati muvacehesinde vekâlet
inzibat komisyonu mahiyetinde kabul • edilemedi ve tenazuru temin edeceğinden fıkranın bu kıs
mına dahil olan hükmün kaldırılmasına karar
ğinden disiplin muameleleri hakkında ittihaz
verilmiş ve lâyihanın ikinci maddesi aynen kabul
eylemiş olduğu kararların ikinci derecede bir
edilmiştir.
tetkike tabi tutulamadığı ve hattâ vazifesinin
sadece vilâyet inzibat komisyonlarından verilen
Havalesi veçhile Bütçe encümenine tevdi buyukararlan itiraz vukuunda tetkike inhisar eylediği
rulmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur,
şeklinde bir telâkkiye bile yol açtığı görülerek
Adliye E. Rs. N,
M. M.
Kâtip
bu vaziyetin ıslâhı mülâhazasına dayanmaktadır,
Zonguldak
Zonguldak
Maddenin dördüncü fıkrası, filhakika bu görüş
Ş. Devrin
Ş. Devrin
tarzını teyit eden bir ifado île kaleme alınmış
Balıkesir
Bingöl
Ankara
olduğundan inzibat muamelelerine bakmakla mü
O. N. Burcu
F. F. Düşünsel
Z. Yörük
kellef tutulan inzibat komisyonunun inzibat koBenizli
izmir
Bursa
(misyonu sıfatiylo toplanması halinde, iştigal sa
E. Oran
N. Küçüha
A. Ali0ü§
hasına taalluk eden işlerde vekâlet inzibat komis
Trabzon
Kocaeli
Kastamonu
yonu vazife ve salâhiyetini haiz olması EncümcF. A. Barutçu
A. Binkaya
''S. Artel
nimizce de muvafık görülerek beşinci maddenin
Denizli
sonuncu fıkrasına bu maksadı temin edecek şe
Haydar Giinver
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

ADLİYE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİCİ

Tapu ve kadastro umum müdürlüğü teşkilât ve
Tapu ve Kadastro Umum müdürlüğü Teşkilât
vazifelerine dair olan 2997 numaralı kanunun ve vazifelerine dair olan 2997 numaralı kanunun
beşinci maddesiyle 3656 sayılı kanuna merbut
5 «tâ maddesiyle 3656 sayılı kanuna merbut 1
1 •numaralı cetvelde 'değişiklik yapılması halikın numaralı cetvelde değişiklik yapılması hakkında
da kanun lâyihası
kanun lâyilıası
MADDE 1. — Tapu ve kadastro umum mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkmdald 2997
numaralı kanunun beşinci maddesi değiştirile
rek yerine aşağıda numarası karşısında yazılı
madde konulmuştur.

MADDE 1. — Tapu ve Kadastro Umum mü
dürlüğü teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2997
numaralı kanunun 5 nci maddesi değiştirilerek
yerine aşağıda numarası karşısında yazılı mad
de konulmuştur.

Madde 5. — Umum müdürün reisliği al
tında merkezde biri tapu işleriyle diğeri me
murların intihap ve inzibat işleriyle meşgul ol
mak üzere iki komisyon teşkil olunur. Tapu ko
misyonunda Teftiş heyeti reisi ile Muamele ve
kadastro ve tapu sicilleri müdürleri ve kadas
tronun fenne müteallik işlerinde fen müşaviri
ve teşkilâta ait işlerde de sat işleri ve levazım
müdürü âza olarak bulunurlar. Tapu komisyo
nu Umum müdürlük tarafından havale edilen
işlerle kanun ve nizamlara ait lâyihaları ve ta
limatnameleri tetkik ederek gerek bunlar ve
gerek kadastronun nerelerde yapılması uygun
olacağı hakkında reyini bildirir.
Bn komisyon Grup tapu siciller müdürleri
tarafından akit re tescil taleplerinin reddine
dair verilecek kararlar aleyhine vukubulacak
itirazları mevzuata göre tetkik ederek karara
bağlar.
Memurin intihap komisyonu âzası teftiş he
yeti reisi ile fen müşaviri muamele, kadastro,
tapu sicilleri, zat işleri ve levazım müdürlerin
den ibarettir.
Memurin intihap komisyonu tapu ve kadas
tro memur ve müstahdemlerinin intihap, terfi
ve tahvil işleriyle meşgul olur. Tâyini umum
müdürlüğe ait merkez memurlariyle mıntaka
kadastro müdürleri ve fen âmirleri ve tapu aza
lan ve alelûmum kontrol memurları ve tapu
sicilli muhafızları ve tapu sicil memurları hak
kında lüzum veya meni muhakeme kararı ve
rir.
Bu komisyon aynı inzibat komisyonu vazife
sini de görür ve vilâyet inzibat komisyonların
dan verilen kararları da itiraz hâlinde ikinci
derecede tetkik ederek karara bağlar,
Komisyon tarafından doğrudan doğruya ve
rilen inzibat kararlan aleyhine vukubulan iti-

Madde ö. — Umum müdürün reisliği altın
da, merkezde biri tapu komisyonu ve diğeri me
murin intihap komisyonu olmak üzere iki ko
misyon teşkil olunur.
Tapu komisyonunda Teftiş heyeti Eeisi ile
Muamele ve Kadastro ve Tapu sielleri müdür
leri ve Kadastro fenne müteallik işlerinde fen
müşaviri ve teşkilâta ait işlerde de Zatişleri ve
Levazım müdürü âza olarak bulunurlar. Bu
komisyon, Umum müdürlük tarafından havale
edilen işlerle kendisine tevdi olunan kanun ve
nizamname lâyihalarını ve talimatnameleri tet
kik ve kadastronun nerelerde yapılması uygun
olcağı hakkında mütalâa beyan etmek ve Ta
pu sicil müdürleri tarafından akit ve tescil ta
leplerinin reddine dair verilen kararlar aley
hine vuku bulan itirazları tetkik ederek karara
bağlamak vazifeleriyle mükelleftir.
Memurin intihap komisyonunda, teftiş he
yeti reisi ile Muamele, Kadastro ve Tapu sicil
leri müdürleri, Fen müşaviri, Zatişleri ve Le
vazım müdürü âza olarrJk bulunurlar. Bu ko
misyon Tapu ve Kadastro memur ve müstah
demlerinin intihap, terfi ve tahvil işlerim görür.
Memurin İntihap komisyonu, ayni zamanda
vekalet İnzibat komisyonu vazife ve salâhiye
tini haiz olup inzibat işlerine de bakmakla mü
kelleftir.
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4
raalar ikinci derecede olmak üzere Devlet şû
rasında tetkik olunur.
MADDE 2, — Devlet memurları aylıkları
nın tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 numaralı
kanuna merbut 1 numaralı cetvelin Tapu ve
kadastro umum müdürlüğü kmnındaki beşinci
dereceden 1 aded « umum müdür muavini s>
kadrosu çıkarılmış yerine aşağıdaki kadro kon
muştur.
Derece
Memuriyetin unvanı
Aded Maaş
4 Umum müdür muavini

1

MADDE 2. — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.

90

MADDE 3. — Bu kanunun tatbikına Adliye
vo Maliye vekilleri memurdur.

MADDE 3 — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir,

MADDE 4 — Bu kanun neşri tarihinden
muteberdir.
29. i n . 1943
Ad. V;
• M. M. V..
Bç. V.
R. Türel '
A. İt. AHunkal
Ş. Saraçoğlu
Ha. V.
Ha. V.
Da.V.
N. Menemencioğlu
F. Ağralı
Na. V.
Ik. V.
Mit V.
Strn Day
Fuad 'Sirnıen
G.Î.V.
Zv. V.
S. î. M. V. .
Dr. II. Alataş Suat II. Ürgüblü Ş. it. Hatİpöğlu
Tİ. V.
Mü. V.'
A. F. Ccbesoy
C. S. Siren

MADDE 4. — Hükümetin teklifi aynen kabul edilmiştir.
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Bütçe encümeni mazbatası
T. S. M. M.
Bütçe encümeni
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S. V. 1943

Yüksele Reisliğe
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü Teşldlât
ve vazifelerine dair olan 2997 sayıh kanunun 5 nei
maddesiyle 3Ö56 sayılı kanuna bağlı (1) sayılı
cetvelde değişiklik yapılması hakkında Adliye
vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 2 , I V .
1943 tarih ve- 6/991 sayılı tezkeresiyle Yüksek
Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize
tevdi buyurulmakla Adliye encümeni mazbatasîyle birlikte ve Adliye ve Maliye vekaletlerinin
salahiyetli memurları hazır oldukları halde tetkik
ve müzakere olundu.
Lâyiha, Tapu ve kadastro umum müdürlüğü
Teşkilât ve vazifelerine dair 2997 sayılı kanun
ile 3656 sayılı kanuna bağlı cetvelde değişiklik
yapılmasını istihdaf etmektedir. (Ayrı ayrı ka
nunlara 'taallûk eden tadilleri bir kanun içine
almağı, usul bakımından uygun bulmayan Encü
menimiz yukarıda yazılı kanunlara ait tadil hü
kümlerini tefrik ederek her birini ayrı bir ka
nun lâyihası halinde Yüksek Heyete sunmağı
tercüı etmiştir).
Umum müdürlüğün Teşkilât ve vazifelerine
dair olan kanunun 5 nei maddesinde yapılması
istenilen değişiklik iki noktaya müteveccih bu
lunmaktadır. Bunlardan biri adı geçen maddede
teşekkül sureti gösterilen memurin intihap komis
yonunun, tâyinleri Umum müdürlüğe ait merkez
memurları ile alelûmum kontrol memurları ve
Tapu sicil muhafızları hakkında lüzum veya menimulıakemc kararı vermek hususundaki salâ
hiyetlerinin vilâyet memurlarından aynı ve daha
üstün derecede bulunan memurlar için de teşmil
ve tatbik edilmesine, diğeri de aynı komisyonun
inzibat komisyonu sıfatiyle bakacakları islerin vi
lâyet idare heyetlerince verilen inzibati, kararları
itirazen tetkike inhisar ettirilmemesini temine
matuftur.
Encümence yapılan müzakere neticesinde Me
murin muhakemat kanununun esaslarından ayrıl
mayı icabettirecek bir sebep bulunmadığı mutalâasiylc birinci değişikliğe mahal olmadığına dair
Adliye encümeninin kabul etmiş olduğu ııoktai

nazara iştirak edildiği gibi intihap komisyonu
nun inzibati malıiyetto vereceği kararların adı
geçen beşinci maddenin yazılış tarzı ve
tetkik mercii gösterilmemesi dolayısiyle vi
lâyet idare heyetleri kararlarına vâki ola
cak itirazatı tetkike hasredilmesi muvafık görülmiyerok bu komisyonun vekâlet inzibat komis
yonu vazife ve salâhiyetini haiz olmasını teminen
Adlîye encümeninin hazırladığı metin kabul olun
muş, ancak maddede şekle ait değişiklik yapıl
mıştır.
3G56 sayılı kanuna bağlı (1) sayıh cetvelde
yapılması istenen değişildik Umum müdür muar
vinliğinin beşjnci dereceden dördüncü dereceye
geçirilmesinden ibarettir,
Bu hususta Hükümetçe ileri sürülen mucip
sebepler Encümenimizce varit görülmüş, yalına
buna ait lâyihanın ikinci maddesinin yazılış
şekli değiştirilmiştir.
Umumî Heyetin tasvibine arzolunmak üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
ReisV.
M. M.
Kâtip
Kastamonu
Muğla
İstanbul
II. Kitaba
T. Gosfam
F. öymen
Amasya
Aydın
Antalya
A. K. Yiğitoğlu İV. M, Sumcr Gl, B, Alpman
Balıkesir
Bitlis
Diyarbakır
B, Osma
R. Bekit
JS. örgcevrm
Edirne
Giresun
Hatay
N, Gündüzalp
A. Sayar
II, Selçuk
İsparta
İstanbul
M. Karaağaç
E. Kortel
İstanbul
İzmir
II. Dilemen
M. Birsel
Kayseri
Kütahya
Kütahya
F. Baysal
II. Pekcan
A. Tiridoğlu
Manisa
Samsun
Tokad
F. Kıtrdoğîu M, A, YÖrüker H. N. Keşmir
Trabzon
Yozgad
Yozgad
M. S. Anamur
S. îgöz
A. Sungur
Zonguldak
M. Erİ§irgü
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BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİRİŞİ
Devlet m&mırlart aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı kamına hayli 1 sayılı
cetvelde değişiklik yapılması hakkında
kanun lâyihası •
MADDE 1. — Devlet memurları aylıklarının
tevhit ve teadülü hakkındaki 3656 sayılı kanuna
bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro
Umum müdürlüğü kısmından ilişik (1) sayılı
cetvelde derece, unvan ve maaşı gösterilen me
muriyet çıkarılmış, yerine ilişik (2) sayılı cet

velde derece, unvan ye maaşı gösterilen memu
riyet konulmuştur.
MADDE 2.'— Bu konun neşri tarihinden
mer'idir.
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya
tera Vekilleri Heyeti memurdur.

Bütçe encümeninin değiştiricine bağlı cetveller
CETVEL (1)
D.

Memuriyetin ııcv'İ

5 Umum müdür muavini

CETVEL (2)
Adcd Maaş
• 1

80

D.

Memuriyetin nev'i

4 Umum müdür muavini

Aded Maaş
•90

BÜTÇE ENCÜMENİNİN DEĞİŞTİKİŞİ
Tapu ve kadastro umum müdürlüğü, teşkilât ve
vazifelerine dair, olan 2997 sayılı kanunun S nci
maddesinin değiştirilmesi hakkında /tanım
lâyihası
MADDE 1. — 29 mayıs 1936 tarih ve 2997
saydı kanunun 5 nci maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir :
Unlum müdürün reisliği altında, merkezde
biri Tapu komisyonu ve diğeri Memurin intihap
komisyonu olmak üaere iki komisyon teşkil
olunur.
Tapu komisyonunda teftiş heyeti reisi ile
muamele ve kadastro ve tapu sicilleri müdürle
ri ve kadastronun fenne müteallik islerinde
fen müşaviri ve teşkilâta ait işlerde de
zattyleri ve levazım müdürü âza olarak bulu
nurlar. Bu komisyon, umum müdürlük tara
fından havale edilen işlerle kendisine tevdi olu
nan kanun vo nizamname lâyihalarını ve tali
matnamelerini .tetkik ve kadastronun nerelerde
yapılması uygun olacağı hakkında mütalâa be
yan etmek ve tapu sicil müdürleri tarafından

akit ve tescil taleplerinin reddine dair verilen
kararlar aleyhine vukubulan itirazları tetkik
ederek karara bağlamak vazifeleriyle mükellef
tir.
Memurin intihap komisyonunda, teftiş he
yeti reisi ile muamele, kadastro ve tapu sicilleri
müdürleri, fen müşaviri, zatisleri ve levazım
müdürü âza olarak bulunurlar. Bu komisyon
tapu ve kadastro memur ve müstahdemlerinin
intihap, terfi ve tahvil işlerini görür.
Memurin intihap komisyonu, aynı zamanda
vekâlet inaibat komisyonu vazife ve salâhiyeti
ni haiz olup inzibat işlerine de bakmakla mü
kelleftir,
MADDE 2, —• Bu kanun neşri tarihinden
mer'idir,
MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü iorayr, Adliye vekili memurdur.
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