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Ebniye kanununun 20, 21, 22, 23, 24, 25 nci maddelerini muaddil kanun
(Resmî Ceride ile neşir ve ilâm ; 29. IV ,1341
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B İ R İ N C İ M A D D E — Bir dairei belediye mrntakası dahilinde yüz elliden fazla
binası muhterik olan mahaller ve bu mahallerin dahil ve ittisalinde bulunan bos
tan, bağ, bahçe ve arsa gibi yerler tarla addolunur. Buralarda bina inşası mevaddı
âtiyedeki şeraite tabidir.
İ K İ N C İ M A D D E — Yangın yerlerinde kâin rakabesi veya idaresi Devlete, ev
kafa, idarei hususiyeye yahut sair eşhası hakikiye veya hükmiyeye ait arsaların
ayrı ayrı eşkâl ve mesahasını gösterecek kadastro plânları ve yangın yerinin bu
plânlara müstenit bir umumî haritasını ve müstakbel şeklini ve ana göre arsala
rın tevziatını gösteren umumî plân belediye dairesi tarafından bir heyeti fenni
ye vasıtaiyle tanzim ettirilir.
ÜÇÜNCÜ M A D D E — Maddei sabıkada beyan olunan plân ve haritaların vu
kuu harikten itibaren nihayet bir sene zarfında tanzim ve ikmali mecburidir. Eğer
bir senenin hitamında plân ve haritalar ikmal edilmemiş olursa artık dairei bele
diye o harikin mahalli vukuunda bina ihdasına işbu kanun vasilesiyle mümaneat
edemez.
DÖRDÜNCÜ M A D D E — Üçü belediye meclisi ve üçü harikzedeler tarafından
müntehap olmak üzere altı azadan müteşekkil bir heyet yangın mahallerinde arsa
ların hali hazır
kıymetlerini ayrı ayrı takdir ve kadastro plânlarını mahallinde
tatbik ve tasdik ederek her arsa için bir kararname tanzim ve belediye riyasetine
tebliğ eder. Şayet harikzedeler âza intihabı için vukubulan davete icabet etmezler,
yahut biliçtima bir karar ittihazına muvaffak olamazlar ise onlar namına üç aza
yı cemiyeti umumiyei belediye intihap eder.
İşbu kararname Usulü muhakematı hukukiye kanununun tebligata müteallik ah
kâmı dairesinde alâkadarana tebliğ olunur. Bu tebliğ tarihinden itibaren bir ay
zarfında alâkadaranm itiraza hakkı vardır. Şu kadar ki rekabe ve idaresi Devlete
ve evkafa ve idarei hususiyeye ait arsalar itiraz vuku bulmasa dahi re'sen tabiî
tetkiktir. İtirazı havi istida cemiyeti umumiyei belediyeye verilir. Cemiyeti umu
miyei belediye bir ay zarfında
tetkikat icra ve takdir heyetinin kararnamesini
tasdik veya tadil ve ıslah eder. Hiç bir mercide kabili tetkik olmayıp katî bulu
nan işbu karar, alâkadarlara yine Usulü muhakematı hukukiye ahkâmına tevfi
kan tebliğ olunur. Tarihi tebliğden itibaren on beş gün zarfında Şûrayi devlete mü
racaat ve temyiz hakkı vardır. Şûrayi devlet bir ay zarfında neticei tetkik ve kara
rını bildirmeğe mecburdur.
B E Ş İ N C İ M A D D E — Bir arsanın bedeli muhammenine, müstehikler tarafın
dan itiraz vâki olursa bunların her birinin müddeti kanuniyeşi zarfında vukubulan
itirazatı meclisi idarece tevhiden tetkik edilir. Bu tetkik neticesinde tasdik veya
tadil ve ıslah suretiyle verilecek kararın tazammun ettiği bedelin muterizlerden
hangisine ait olduğunun ya bir ilâmı katî veya alâkadaranm müttefikan verecek
leri mevsuk muvafakatnameleri ile sabit olması şarttır. Maddei âtiye mucibince
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nakit makamında verilecek bonolar bu gibi ahvalde ihtilâfın sureti kafiyede halli
tarihine değin belediye veznesinde hıfzomnur.
A L T I N C I M A D D E — Müruru müddet veya indelitiraz tasdik veya tadil ve ıs
lah suretiyle kesbi katiyet eden kararnameler üzerine arsa sahiplerine, arsaların
miktarı kıymetini mübeyyin olmak üzere belediyeler tarafından bir bono verilir.
Bu bono, nama muharrer ve belediye meclisinin malûmat ve muvafakati lâhik
olmak şartiyle âhara kabili devir ve havaledir. Kuyııdu belediyede bononun sahibi
olmak üzere mukayyet bulunmıyanlar bonoya sahip addolunmazlar.
Y E D İ N C İ MADDE — Mevaddı sabıka mucibince bedelleri takdir ve bonolar
la tediye edilen arsalar belediye emlâkinden maduttur. Yeni plân mucibince ter
tip ve tanzim olunan arsalar belediye meclisi karariyle bir ay müddetle usulü
dairesinde müzayedeye çıkarılır. Bono sahipleri müzayedeye iştirak suretiyle
arsa iştira ederse bedeli müzayedeye mahsuben bonolarını nakit makamında ve
rebilirler. Müzayedeye bono sahibi olmıyanlarm iştiraki halinde bunlar bedeli mü
zayedeyi nakden tesviye ederler. Müzayede bedeli haddi lâyık görülmediği tak
dirde belediye dairesi müzayedeyi on beş gün daha temdit edebilir. İşbu müdde
tin hitamında müzayedesi ikmal edilen arsa her kaç kuruşa baliğ olursa olsun
usulü veçhile talibi uhdesine ihale olunur. Bilmüzayede ihale olunan arsaların sa
hibini ve mevki ve hudutlarını ve mesahasını
mübeyyin olan yeni kadastro
plânları vesaiki muteberei kanuniyedeh madut olup bu kabil vesaik erbabına
mahalle şahadetnamesi gibi vesaik aranmaksızın ve sair muamelâtı idariyeye de lü
zum gösterilmeksizin doğrudan doğruya tapu idaresince tasarruf senedi verilir.
Bedeli müzayedesi bir hafta zarfında tediye edilmiyen arsalar tekrar müzayede
ye vazedilerek noksan zuhurunda farkı müşterii evvele tazmin ettirilir,
S E K İ Z İ N C İ M A D D E — Bonolar beledi yel erce nakte tahvil veva gerek kendi
sine ve gerek âhara ait belediye rüsumuna mahsur) suretiyle iştira olunabilir. Bun
ları karşılık göstererek istikraz aktetmeğe beledi ve daireleri salâhiyettardır.
Rekabe veya idaresi Devlete ait arsaların bedeli belediyeye ait müsakkafat ver
gisinden her sene tevkif at icrası suretiyle tahsil ve itfa olunur.
D O K U Z UNCU M A D D E — Kıymetleri ahkâmı anıfe dairesinde takdir edilen
vakıf arsalardan -mukataalı veya icareteynli olanların bedeli miktarlarının yüzde
beşi mahallî Evkaf idaresine ve mütebakisi mııkataa ve icareteyn ashabına bono
olarak verilir.
ONUNCU MADDE — Hakkındaki kararnamenin iktisabı katiyet etmesinden
itibaren bir sene zarfında sahibi zuhur etmiyen arsalar belediye dairesine inal edilip
bonoları belediyece hıfzolunur. İktisabı katiyet tarihinden itibaren on beş sene
zarfında sahipleri zuhur ederse işbu bonoların bedelleri verilir.
ON B İ R İ N C İ M A D D E — Birinci madde mucibince tarla addolunan mahallerde
heyeti hâliyesiyle kalan veya bazı mahalleri muhterik binaların, ya Ebniye ka
nununun ikinci faslında muharrer ahkâma tabi tutulması veyahut usulen istimlâ
ki meclisi belediyenin ihtiyarına tabidir,
ON İ K İ N C İ M A D D E — Tarla addolunan mahallerde meabet ve mekâtip ve sair
gûna müessesatı- umumiye ve resmiye inşasına lüzum bulunup bulunmadığı ve lü
zum varsa bunların mahalleri ve sahalaır, mahallî cemiyeti umumiyet belediyesin
ce kararlaştırılır. Ancak idarei hususiyeye taallûk eden tesisat ve inşaatın müzakeratında cemiyeti umumiyei belediyeye, encümen mevcut ise encümen âzasından
değilse mahalli meclisi umumî âzasından ikisi dahil olur. Nahiyelerde cemiyeti
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umumiyei belediye karariyle iktifa edilir. Bu gibi tesisat hangi idareye müteallik
ise arsa bedelleri o daire tarafından teşyi ye olunur ve arsa bedelleri istimlâk karar
namesine tevfikan takdir olunur.
Bedeli mukadderin bonolarla tesviyesi de caizdir. Ancak arsaların müşterile
rine teslimi behemehal bedelinin berveçhi peşin tesviyesine mütevakkıftır.
ON ÜÇÜNCÜ MADDE — Ebniye kanununun 20, 21, 22, 23, 24 ve 25 nci mad
deleri mülgadır.
M A D D E İ M U V A K K A T E — 3 ncü maddede beyan olunan bir sene mühlet
işbu kanunun meriyetinden evvel vukuhulmuş olan harikler için yevmi mer'iyettinden itibaren başlar.
ON DÖRDÖÜNCÜ MADDE — İşbu kanun tarihi neşrinden itibaren mer'iyülicradır..
ON BEŞİNCİ MADDE — îşbu kanunun icrayi ahkâmına
yeti memurdur.
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