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Tapulama Kanununun 5 nci maddesinin değiştirilmesine ve bu kanuna yeni
hükümleîî ilâvesine dair Kanun
(Resmî

Gazete ile ilânı : 20. III. 1954 - Sayı : 8663)

No.
6383

Kabul tarihi
10. m . 1954

MADDE 1. — 16. III. 1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanununun 5 nci
maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir :
Madde 5. — Arazi kadastrosu müdür ve memurları ile kontrolörleri, tapu ve ka
dastro teşkilâtına dâhil bu işe elverişli memurlarla bu maksatla açılacak kurs
veya okullardan mezun olanlar veya tapu ve kadastro işlerinde ehliyeti bilimtihan tebeyyün edenler arasında re'sen, memur yardımcıları, arazi kadastrosu
müdürlerinin inhası ile Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğünce; diğer hizmet
liler arazi kadastrosu müdürünün inhası ile mahallin en büyük mülkiye âmiri
tarafından tâyin olunurlar.
MADDE 2. — 16.III. 1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Kanununa aşağı
da yazılı dört madde eklenmiştir :
EK MADDE 1. — Aerofotogrametri uçuş ekibini teşkil eden pilot, râsıt, ma
kinist ve fotoğrafçılara aylık maaş veya ücretleri tutarının % 30 u nispetinde
tazminat verilir.
EK MADDE 2. — Aerofotogrametri uçuş ekibine dâhil olmayıp da muvakkat
vazife ile uçuş esnasında tayyarede vazife alanlara her uçuş saati başına (7) şer
lira verilir.
Ancak bu suretle bir ay zarfında verilecek para aylık, maaş veya ücret tutarla
rının % 30 unu geçemez.
EK MADDE 3. — Uçuş kazalarından mütevellit sebeplerle tedavi veya hava
değişimi dolayısiyle uçuş yapamıyan uçuculara kaza tarihinden itibaren bir se
ne müddetle uçuş tazminatı aynen verilir.
EK MADDE 4. — Vazife uçuşu yapan uçucularla, hangi meslek ve sanattan
olursa olsun vazifeli olarak tayyarede bulunup uçuştan mütevellit sebeplerle
ölenlerin maaşa müstahak ailelerine, yoksa, mirasçılarına kanuni hisseleri nis
petinde tevzi edilmek üzere (7 500) lira verilir.
#

MADDE 3. — Bu kanun neşri tarihinde meriyete girer.
MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur.
12 Mart 1954
Riyaseti Cumhura yazılan tezkerenin tarih ve
numarası
;
Bu kanunun ilânının Başvekâlete
bildirildiğine
dair Riyaseti Cumhurdan
gelen tezkerenin tarih
ve numarası
:
Bu kanunun müzakerelerini
gösteren zabıtların
cilt ve sayfa numaraları
:

11 . 3 . 1954 ve 1/789
12 . 3 . 1954 ve 4/178
Cilt
Sayfa
29
2,352,656:657

[înücat : 63 — 216 sıra numaralı matbua 63 ncü inikat zaptına bağlıdır.]
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