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14 . VII . 1953

Büyük Millet Meclisi Yüksek Beisliğine
Tapu ve Kadastro "umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 29 , V . 1936 tarihli ve
2997 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelerinin tadiline dair hazırlanan ve İcra Vekilleri He
yetince 25 . V . 1953 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan kanun ve esbabı mucibe
lâyihalarının ilişikleriyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
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Şehir ve kasabaların sınırları dışında bulunan ve % 80 i tapusuz olan gayrimenkullerin tapuya
bağlanarak Medeni Kanunun istihdaf ettiği tapu sicilini vücuda getirmek suretiyle bir taraftan
çiftçi vatandaşlar arasında gayrimenkul tasarrufu yüzünden doğan anlaşmazlıklara son vermek
ve diğer taraftan da bu mallarından iktisadi sahada değeri ölçüsünde faydalanmalarını sağlamak ga
yesiyle Yüksek Meclisçe kabul Duyurulmuş olan 16 . III 1950 tarihli ve 5602 sayılı Tapulama Ka
nununun aynı yıl içinde tatbikına başlanmış ve 18 bölgede tapulama teşkilâtı kurulmuştu.
Bilâhara bu işin daha kısa bir zamanda başarılmasını temin için 16 . I . 1952 tarihli ve 5860
sayılı Kanunla teşkilât tevsi edilmiş ve müdürlük kadrosu da 36 ya çıkarılmıştır.
Halen 5602 sayılı Kanunun 58 nci maddesi hükmünden de faydalanarak 49 bölgede tapula
ma yapılmakta ise de bugünkü kadro ile tapulamanın ehemmiyetini takdir eden ve kendi arazi
lerinin de bir an evvel tapulanmasmı her vesile ile ısrarla istiyen vatandaşlarımızın bu istekleri
nin tervicine imkân hâsıl olamamaktadır.
Ehemmiyeti arzdan müstağni olan bu iş ne kadar kısa bir zamanda ikmal edilirse o nispette
çiftçi vatandaşlarımızın kalkınmasına âmil olacak, niza ve ihtilâflar bertaraf edilecek ve aynı zamanda iskân ve toprak tevzii işlerinin de daha seri ve sıhhatli yürütülmesi hususu sağlanmış bu
lunacaktı!.
•
Bu sebeplerle asgari 100 bölgede tapulamaya başlanılması düşünülmüştür. Bununla beraber;
A) Tapu ve Kadastro idareleri ile memleketin muhtelif mmtakalrmda tatbikına başlanan
ve başlanacak olan tapulama işleminin mevzuat dairesinde hüsnü cereyanını temin için gerekli
teftiş ve murakabenin mevcut teftiş kadrosiyle yaptırılması mümkün görülemediğinden teftiş
kadrosunun takviyesine;
B) İstanbul'da Teknik Okulda açılan kadastro ve harita şubesinde Tapu ve Kadastro Umum
Müdürlüğü hesabına okuyan öğrencilerin tâyini ile fotoğrametri sahasındaki bilgilerinden ve
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mesailerinden istifade edilebilmesi için mühendislik kadrosuna;
C) Mahkeme teşkilâtı kurulu bucaklarda tapu dairesi kurulabilmesi için de tapu sicil
memuru kadrosuna;
İhtiyaç hâsıl olmuştur.
Diğer taraftan Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât ve Vazifeleri hakkındaki 2997
sayılı Kanun 1936 senesinde meriyete girmiştir. O tarihte bu idarenin merkez ve taşra dâhil ge
nel kadrosu 1475 memurdan ibaret olduğundan bu kanuna bağlı cetvellerde zatrşleri ve levazım
servisleri kadrosu bu aded nazara alınarak tesbit edilmiştir. Bilâhara yeni ilçelerin kurulması
ve Tapulama Kanununun tatbiki dolayısiyle memur adedi 3 537 ye yükselmiştir. Kanun tasarı
sının kabulü halinde bu aded 5 387 ye baliğ olacaktır.
Bu kadar memurun tâyini, tahvili, mezuniyeti, tedavileri, inzibati muameleleri, sicillerinin
tanzimi, harcırahlannm hesap ve tahakkuku, ödeneklerinin gönderilmesi gibi mütenevvi işlerin
ifası ve alât ve levazımı fenniye ile memurların çalışmalarını ve yaşamalarını kolaylaştırmak
üzere kendilerine kanunen verilmesi gerekli eşyanın 2490 sayılı Artırma ve Eksiltme Kanunu
hükümleri dairesinde mubayaası, muhafazası ve a^.edi milyonları aşan çeşitli evrak ve defter
lerin bastırılması, bölgelere sevkı muamelelerini 1936 yılındaki ihtiyaca göre alınmış olan ve
birkaç memurdan ibaret bulunan kadro ile ve bir elden tedviri mümkün olamadığından zatişleri
servisinin takviyesi ile beraber levazım işlerinin bu müdürlükten alınarak yeniden teşkil kılına
cak bir müdrlüğe verilmesi ve bu suretle hem memurların özlük işlerinin ve hem de alım, sa
tım muamelâtının süratle yapılmasının temini ve milyonlarca lira değerinde bulunan alâtı fenniyenin hüsnümuhafazası ve binnetice tapulama işlerinin sıhhat ve selâmetle yürümesinin sağ
lanması derpiş edilerek levazım müdürlüğü ihdas olunmuştur.
Keza tapulaması yapılan yerlerin plân ve sicillerinin birer örneği (ilerde yangın, seylâp gi
bi her hangi bir hâdise dolayısiyle mahallinde ziyaı halinde o bölgenin tekrar tapulamasının ya
pılmasına mahal kalmamak üzere) merkeze getirilmekte ve mahallinde vukubulan mülkiyet te
beddülleri, ifraz ve tevhit işlemleri merkeze celbolunan bu nüshalar üzerinde mahalli ile hemahenk
olarak aynen takibedilmektedir. Bu işleri başarmak ve birçok emek ve masrafla vücuda gelen si
cillerin ve plânların her an için hukuki ve fennî kıymetini filî vaziyete uygun bir şekilde muha
faza edebilmek üzere Tapu Arşiv Müdürlüğü kurulmasına ihtiyaç hâsıl olmuş bulunmaktadır.
Tasarı bu esaslar dâhilinde kaleme alınmış ve birinci maddesiyle Tapu ve Kadastro Umum
Müdürlüğünün teşkilât ve vazifeleri hakkındaki 2997 sayılı Kanunun 3 ve 4 ncü maddeleri tadil
olunarak son şekle göre merkez şube müdürlüklerinin görevleri tesbit edilmiştir.
3656 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğüne ait kıs
mından çıkarılması gerekli kadrolar tasarının ikinci maddesine bağlanan (1) sayılı cetvelde ve
bunların yerine yeniden konacak kadrolar da aynı maddeye bağlı (2) sayılı cetvelde gösterilmiştir,
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îçişleri Komisyonu rapor»
T. B. M. M.
tçi§leri Komisyonu
Esas No. 1/642
Karar No. 88

15. VII. 1953

Yüksek Reisliğe
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşki
lât ve Vazifeleri hakkındaki 29. V. 1936 tarih
li ve 2997 sayılı Kanunun 3 neü ve 4 ncü mad
delerinin tadiline dair olan kanun lâyihası, Ta
pu ve Kadastro Umum Müdürünün iştirakiyle
komisyonumuzda görüşüldü.
Hükümetçe gösterilen mucip sebepler komis
yonumuzca da muvafık görülerek maddelerin
müzakeresine geçilmiş, 1 nci madde ile değiş
tirilmesi istenen 3 ncü madde aynen, 4 ncü mad
denin C, Ç,«D, E, F, G, H fıkraları sonundaki
(mükelleftir) tâbiri yerine (vazifelidir) keli
mesi konularak 2, 3 ve 4 ncü maddeler aynen
kabul edilmiştir.
Memleket ihtiyacını karşılamak maksadiyle

hazırlanan lâyiha bu değişikliklerle kabul edil
miştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna tev
di buyurulmak üzere Yüksek Riyasete sunulur.
İçişleri Komisyonu Reisi
Sözcü
Edirne
İzmir
R. Nasuhioğhi
P. Arat
Afyon K.
Amasya
Balıkesir
A. Veziroğlu
K. Eren
8. Başkan
Çoruh
Erzurum
Kırklareli
Z. üral
M. Zeren
F. Üstün
Kütahya
Kütahya
Niğde
Y. Aysal
B. Besin
F. Ecer
Ordu
Samsun
F. Botzepe
-*. M. özUfeli

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyanu
Esas No. 1/642
Karar No. 31

19 . XII. 1953

Yüksek Reisliğe
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât
ve Vazifeleri hakkındaki 2997 sayılı Kanunun
3 ve 4 ncü maddelerinin tadiline dair olup İcra
Vekilleri Heyetince Yüksek Meclise arzı karar
laştırılan ve Başvekâletin 14 . VII . 1953 tarihli
ve 6/2114 sayılı tezkeresiyle gönderilen kanun
lâyihası İçişleri Komisyonu raporu ile birlikte
komisyonumuza havale edilmiş olmakla Maliye
Vekâleti mümessili ve Tapu ve Kadastro Umum
Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere
edildi.
Lâyihanın mucip sebeplerinde de tafsilen
arzolunduğu üzere şehir ve kasabaların sınırları
dışında bulunan ve henüz yüzde sekseni tapusuz
olan gayrimenkullerin bir an evvel tapuya bağ
lanarak Medeni Kanunumuzun istihdaf eylediği
tapu sicillerini vücuda getirmek ve bu suretle
çiftçi vatandaşlar arasındaki anlaşmazlıklara son

vererek bu mallardan iktisadi sahada faydalanıl
masını temin eylemek maksadiyle 1950 senesinde
kabul olunan 5602 sayılı Kanunla 18 bölgede ta
pulama teşkilâtı vücuda getirilmiş ye bu işûı
daha kısa bir zamanda başarılmasını temin mak
sadiyle 5860 sayılı Kanunla teşkilât miktarı 36
müdürlüğe çıkarılmıştı.
Tapulama komisyonlarının müspet faaliyetini
ve tapulama işinin ehemmiyetini takdir eden va
tandaşların mütevali müracaatlarını karşılamak
maksadiyle işin 10 senelik bir programa raptı der
piş edilmiş ve bunun için icabeden kadroların ele
alınabilmesini teminen kanun lâyihasının sevkedilmiş olduğu anlaşılmıştır.
Lâyiha, mucip sebepleriyle Komisyonumuzca
da uygun görülerek maddelerin görüşülmesine
geçilmiş, birinci maddede şekle ait değişiklikler
yapılmak ve 2 sayılı cetvelde yazılı mühendis,
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arazi kadastro müdürü, arazi kadastro hâkimi ve
hâkim kâtibi kadrolarında, bu vazifelere ehil me
mur bulunmasını ve terfi imkânını sağlamak
maksadiyle, değişiklik yapılmak suretiyle kabul
edilmiştir.
1954 sayılı Muvazenei Umumiye Kanunu lâ
yihası ile olan ilgisi bakımından öncelik ve ive
dilikle görüşülmesi temennisiyle Umumi Heye
tin tasvibine arzedilmek üzere Yüksek Reisliğe
sunulur.
Reis
Reis V.
Rize
istanbul
/. Akçal
H. Hüsman

Bu rapor Sözcüsü
istanbul
8. Oran

Antalya
A. Sarıoğlu

Diyarbakır
M. Ekinci

Elâzığ
ö. F. 8anaç

Eskişehir
,A. Potuoğlu

Gazianteb
E. Cenanı

Konya
M. Â. Ulgen

Muğla
N. Özsan

Ordu
R. Aksoy
Sivas
İT. tmre

Rize
O. Kavrakoğlu

Seyhan
S. Ban

Siird
Trabzon
AL D. Süalp S. F. Kalaycıoğlu
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HÜKÜMETIN TEKLIFI

İÇIŞLERI KOMISYONUNUN DE^IŞTIRIŞI

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât
ve Vazifeleri hakkındaki 29 . V . 1936 tarihli
ve 2997 sayıh Kanunun 3 ncü ve 4 ncü madde
lerinin tadiline dair kanun lâyihası

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât
ve Vazifeleri hakkındaki 29 .V. 1936 tarihli ve
2997 sayıh Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri
nin tadiline dair KaniM

MADDE 1. — 29 . V . 1936 tarihli ve 2997
sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:

MADDE 1. — 29 . V. 1936 tarihli ve 2997
sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddeleri aşağı
daki şekilde değiştirilmiştir.

Madde 3. — Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü Merkez Teşkilâtı bir umum müdürün
idaresi altında bir umum müdür muavini ile
aşağıda yazılı dairelerden terekübeder.
1. Teftiş Heyeti,
2. Muamele Müdürlüğü,
3. Fen Müşavirliği,
4. Kadastro Müdürlüğü ,
5. Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Da
iresi Müdürlüğü,
6. Tapu Arşiv Müdürlüğü,
7. Zatişleri Müdürlüğü,
8. Levazım işleri Müdürlüğü.

Madde 3. — Tapu ve Kadastro Umum Mü
dürlüğü Merkez Teşkilâtı bir umum müdürün
idaresi altında bir umum müdür muavini ile
aşağıda 3'azılı dairelerden terekkübeder.
1. Teftiş Heyeti;
2. Muamele Müdürlüğü;
3. Fen Müşavirliği;
4. Kadastro Müdürlüğü;
5. Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dai
resi Müdürlüğü;
6. Tapu Arşiv Müdürlüğü;
7. Zatişleri Müdürlüğü;
8. Levazım işleri Müdürlüğü.

Madde 4. — Merkez dairelerinin vazifeleri
aşağıda gösterilmiştir:
A) Umum Müdür Muavini; umum müdü
rün yardımcısı olup umum müdür tarafından
verilen işleri yapar ve bulunmadığı zamanlarda
umum Müdüre vekâlet ve komisyonlara riyaset
öde*.
B) Teftiş Heyeti; umum müdür namına
tapu ve kadastro ve tapulama işlerini teftiş
etmek vazifesi ile mükelleftir. Teftiş Heyetine

Madde 4. — Merkez dairelerinin vazifeleri
aşağıda gösterilmiştir.
A) Umum Müdür Muavini; umum müdürün
yardımcısı olup umum müdür tarafından verilen
işleri yapar ve bulunmadığı zamanlarda umum
müdüre vekalet ve komisyonlara riyaset eder.
B) Teftiş Heyeti; umum müdür namına
tapu ve kadastro ve tapulama işlerini teftiş et
mek vazifesi ile mükelleftir. Teftiş Heyetine ilk
mtisabedeeeklerin yüksek bir mektepten mezun
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BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTİRİŞİ
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Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilât ve |
Vazifeleri hakkındaki 29 . V . 1936 tarihli ve \
2997 sayılı Kanunun 3 ncü ve 4 ncü maddelefri- i
nin tadiline dair kanun lâyihası
MADDE 1. — 29 . V . 1936 tarihli ve 2997
sayılı Kanunun 3 ncü maddesi aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir:
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Merkez
Teşkilâtı bir umum müdürün idaresi altında bir
umum müdür muavini ile aşağıda yazılı daire
lerden terekkübeder :
j
1. Teftiş Heyeti;
2. Muamelât Müdürlüğü;
3. Fen Müşavirliği;
4. Kadastro Müdürlüğü;
5. Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire
si Müdürlüğü;
6. Tapu Arşiv Müdürlüğü;
7. Zatişleri Müdürlüğü;
|
8. Levazım İşleri Müdürlüğü;
MADDE 2. — Aynı Kanunun 4 ncü maddesi
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir :
A) Umum Müdür Muavini; umum müdürün
muavini olup umum müdür tarafından verilen
işleri yapar ve bulunmadığı zamanlarda umum
müdüre vekâlet ve komisyonlara riyaset eder.
B) Teftiş Heyeti; umum müdür namına
tapu ve kadastro ve tapulama işlerini teftiş
etmek vazifesi ile mükelleftir. Teftiş Heyetine
ilk intisap edeceklerin yüksek mektep mezunu

j
j
i
j
j
ı
j
i
j
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ilk intisabedeceklerin yüksek bir mektepten
olmaları şarttır. Müfettişlerin vazife ve salâhi
mezun olmaları şarttır. Müfettişlerin vazife ve
yetleri bir nizamname ile tesbit edilir.
salâhiyetleri bir nizamname ile tesbit edilir.
C) Muamele Müdürlüğü ; umum müdür ta
C) Muamele Müdürlüğü; umum müdür ta
rafından verilen işleri görmek ve grup tapu sicil
rafından verilen işleri görmek ve grup tapu si
müdürleri ile kadastro ve tapulama müdürlük
cil jnüdürleri ile kadastro ve tapulama müdür
lerinden ve diğer resmî makamlardan tapu, ka
lüklerinden ve diğer resmî makamlardan tapu,
dastro ve tapulama işleri hakkında vâki olan
kadastro ve tapulama işleri hakkında vâki olan
sorguların cevaplarını hazırlamak ve teftiş lâ
sorguların cevaplarını hazırlamak ve teftiş lâ
yihalarının icaplarını tâyin etmek ve tapu siyihalarının icaplarını tâyin etmek ve tapu sicil | cil idarelerinin istatistiklerini tutmak vazifeidarelerinin istatistiklerini tutmak vazifeleri ile j leri ile vazifelidir.
mükelleftir.
Ç) Fen Müşavirliği; kadastrosu ve tapula
Ç) Fen Müşavirliği; kadastrosu ve tapula
ması yapılacak sahalarda fennî usullerden han
ması yapılacak sahalarda fennî usullerden han
gisinin tatbiki lâzımgeleceğini ve fennî işler
gisinin tatbiki lâzımgeleceğini ve fennî işler
hakkında vukubulacak sorguların icaplarım tâ
hakkında vukubulacak sorguların icaplarını
yin etmek ve kadastro ve tapulama paftaları
tâyin etmek ve kadastro ve tapulama paftaları
üzerinde vukuatı muntazaman takip ettirmek
üzerinde vukuatı muntazaman takip ettirmek
vazifesi ile vazifelidir.
vazifesi ile mükelleftir.
D) Kadastro Müdürlüğü; kadastro ve tapu
D) Kadastro Müdürlüğü; kadastro ve tapu
tahrir komisyonlarını sevk ve idare etmek ve
tahrir komisyonlarını sevk ve idare etmek ve
bunların mesaisini takip eylemek ve istatistik
bunların mesaisini takip eylemek ve istatistik
lerini tutmak ve yeni tapu sicillerinin tesisini
lerini tutmak ve yeni tapu sicillerinin tesisini
temin ve komisyonların bütün ihtiyaçlarını tes
temin ve komisyonların bütün ihtiyaçlarını tes
bit etmek vazifesi ile vazifelidir.
bit etmek vazifesi ile mükelleftir.
E) Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dai
E) Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dai
resi
Müdürlüğü; tapulama ekiplerini sevk ve
resi Müdürlüğü; tapulama ekiplerini sevk ve
idare etmek ve bunların mesaisini takip eyle
idare etmek ve bunların mesaisini takip ey
mek, istatistiklerini tutmak ve yeni tapu sicil
lemek, istatistiklerini tutmak ve yeni tapu si
lerinin
tesisini temin ve ekiplerin bütün ihtiyaç
cillerinin tesisini temin ve ekiplerin bütün ih
larını
tesbit
etmek vazifesiyle vazifelidir.
tiyaçlarını tesbit etmek vazifesi ile mükelleftir.
F) Tapu Arşiv Müdürlüğü; Tapu, Kadastro
F) Tapu Arşiv Müdürlüğü; Tapu Kadastro
ve
Tapulama
idarelerinden Umum Müdürlüğe
ve Tapulama idarelerinden Umum Müdürlüğe
gelen
bütün
kayıt
suretlerini vilâyet ve kaza iti
gelen bütün kayıt suretlerini vilâyet ve kaza
bariyle
yıl
ve
ay
üzerine
tertip ve muhafaza ve
itibariyle yıl ve ay üzerine tertip ve muhafaza
tahavvülâtı siciller üzerinde takibetmek ve mah
ve tahavvülâtı siciller üzerinde takibetmek ve
kemelerden, Tapu, Kadastro ve Tapulama idare
mahkemelerden, Tapu, Kadastro ve Tapulama
leriyle diğer dairelerden ve alâkalılar tarafından
idareleriyle diğer dairelerden ve alâkalılar tara
istenilen kayıtların suretlerini çıkarıp gönder
fından istenilen kayıtların suretlerini çıkarıp
mek vazifesi ile vazifelidir.
göndermek vazifesi ile mükelleftir.
G) Zatişleri Müdürlüğü; Umum Müdürlük
G) Zatişleri Müdürlüğü; Umum Müdürlük
teşkilâtına tâbi memurların sicillerini tutmak,
teşkilâtına tâbi memurların sicillerini tutmak,
tâyin, nakil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa
tâyin, nakil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa
etmek ve bu işlere mütaallik masraf tahakkuk
etmek ve bu işlere mütaallik masraf tahakkuk
muamelelerini yapmak ve memurin intihap ve
muamelelerini yapmak ve memurin intihap ve
inzibat komisyonlarının işlerini idare etmekle
inzibat komisyonlarının işlerini idare etmekle va
mükelleftir.
zifelidir.
Umum Müdürlüğe gelen ve giden evrakın [
Umum Müdürlüğe gelen ve giden evrakın dos-
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olmaları şarttır. Müfettişlerin vazife ve salâhi
yetleri nizamname ile tesbit edilir.
C) Muamelât Müdürlüğü; grup tapu sicil
müdürleri ile kadastro ve tapulama müdürlük
lerinden ve diğer resmî makamlardan tapu, kakastro ve tapulama işleri hakkında vâki olan
sorguların cevaplarını hazırlamak, teftiş lâyi
halarının icaplarını tâyin etmek ve tapu sicil
idarelerinin istatistiklerini tutmak vazifeleri ile
mükelleftir.
Ç) Fen Müşavirliği; kadastrosu ve tapula- I
ması yapılacak sahalarda fennî usullerden hangi- I
sinin tatbiki lâzrmgeleceğini ve fennî işler hak- I
hakkında vukuoulacak sorguların icaplarını tâ
yin etmek ve kadastro ve tapulama paftaları
üzerinde vukuatı muntazaman takibettirmek I
vazifesiyle mükelleftir.
D) Kadastro Müdürlüğü; kadastro ve tapu I
tahrir komisyonlarını sevk ve idare etmek ve I
bunların mesaisini takibeylemek ve istatistik
lerini tutmak ve yeni tapu sicillerinin tesisini I
temin ve komisyonların bütün ihtiyaçlarını tes
bit <etmek vazifesi ile mükelleftir.
E) Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi
Müdürlüğü; tapulama ekiplerini sevk ve ida- I
re etmek; bunların mesaisini takibeylemek, I
istatistiklerini tutmak, yeni tapu sicillerinin
tesisini temin ve ekiplerin bütün ihtiyaçlarım
tesbit etmek vazifesi ile mükelleftir
F) Tapu Arşiv Müdürlüğü; tapu, kadastro
ve tapulama idarelerinden Umum Müdürlüğe
gelen bütün kayıt suretlerini vilâyet ve kaza
itibariyle yıl ve ay üzerine tertip ve muhafa- I
za ve tahavvülâtı siciller üzerinde takibetmek
ve mahkemelerden, tapu kadastro ve tapulama
idareleriyle diğer dairelerden ve alâkalılar ta- I
rafından istenilen kayıtların suretlerini çıkarıp
göndermek vazifesi ile mükelleftir.
G) Zatişleri Müdürlüğü; Umum Müdürlük
teşkilâtına dâhil memurların sicillerini tutmak,
tâyin, nakil, terfi ve tecziye muamelelerini ifa I
etmek ve bu işlere mütaallik masraf tahakkuk
muamelelerini yapmak ve memurin intihap ve
inzibat komisyonlarının işlerini idare etmekle
mükelleftir.
Umum Müdürlüğe gelen ve giden evrakın I
dosyalarını tutmak ve muhafaza etmek de bu
müdürlüğe aittir,
|
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dosyalarını tutmak ve muhaafaza etmek de bu
müdürlüğe aittir.
H) Levazım İşleri Müdürlüğü; merkez ve
taşra teşkilâtının döşeme, demirbaş, kırtasiye ve
öteberi gibi büro masraflarını ve isticar işleri
ni idare ve matbu evrakı temin ve mahallerine
sevk eylemek, alât ve levazımı fenniyenin hüsnümuhafazasını sağlamak ve merkezin alım, sa
tım muamelelerini görmek, ayniyat hesaplarını
tutmakla mükelleftir.

yalarını tutmak ve muhafaza etmekte bu müdür
lüğe aittir.
H) Levazım İşleri Müdürlüğü; merkez ve
taşra teşkilâtının döşeme, demirbaş, kırtasiye ve
öteberi gibi büro masraflarını ve isticar işlerini
idare ve matbu evrakı temin ve mahallerine sevkeylemek, alât ve levazımı fenniyenin hüsnü mu
hafazasını sağlamak ve merkezin alım, satım mu
amelelerini görmek, ayniyat hesaplarını tutmakla
vazifelidir.

MADDE 2. — 3656 sayılı Kanuna bağlı (1)
sayılı cetvelin Tapu ve Kadastro Umum Müdür
lüğüne ait kısmından ilişik (1) sayılı cetvelde
gösterilen kadrolar çıkarılmış ve yerine (2) sa
yılı cetvelde yazılı kadrolar konulmuştur.

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun 28
rihinde meriyete girer.

II . 1954 ta-

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 4. — Bu kanunun hükümlerini ic
raya İcra Vekilleri Heyeti memurdur.

MADDE 4. — Hükümetin 4 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

Başvekil
Devlet Vekili
A. Menderes
Fethi Çelikbaş
Devlet Vekili
Adalet Vekili
C. Yardımcı
O. §. Çiçekdağ
Millî Savunma Vekili
İçişleir Vekili
S. Kurtbek
E. Menderes
Dışişleri Vekili
Maliye Vekili
F. Köprülü
E. Polatkan
Millî Eğitim Vekili
Bayındırlık Vekili
K. Zeytinoğlu
R. 8. Burçak
Eko. ve Ticaret Vekili V. Sa. ve So. Y. Vekili
Dr. E. H. Üstündağ
H. Erkmen
Tarım Vekili
ö. ve Tekel Vekili
.V. ökmen
E. Kalafat
Çalışma Vekili
Ulaştırma Vekili
H. Erkmen
Y. Üresin
İşletmeler Vekili
8. Yırcalı
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H) Levazım işleri Müdürlüğü; merkez ve J
vilâyetler teşkilâtının döşeme, demirbaş, kırta- j
siye ve öteberi gibi büro masraflarını, isticar
işlerini idare, matbu evrakı temin ve mahallerine
sevkeylemek, alât ve levazımı fenniyenin hüsnümuhafazasmı sağlamak, merkezin alım, satım
muamelelerini görmek ve ayniyat hesaplarım
tutmakla mükelleftir.

MADDE 3. — Devlet Memurları Aylıkları
nın Tevhit ve TeadülünB dair olan 3656 My\b
Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu vt Ka
dastro Umum Müdürlüğüne ait kısmından ilişik
(1) sayılı cetvelde gösterilen kadrolar çıkarılmış
ve yerine ilişik (2) sayılı cetvelde yazılı kadrolar
konulmuştur.
MADDE i — Bu kanun 26 . I I . 1954 tariirindo meriyete girer.
MADDE 5. — Bu kanunun hükümlerini İc
raya İcra Vekilleri Hoyeti memurdur.
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Hükümetin
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teklifine bağlı cetveller

[1] SAYILI CETVEL
D.

Memuriyetin nev 'i

Tapu Sicilleri
6
H
10
12
11
12
13
13
14

Aderî Maaş j D.

Aded

12 Memur
13
»

Müdürlüğü
70
50
35
25
30
25
20
20
15

Müdür
Muavin
Tapu sicilleri başmemuru
»
»
memuru
Birinci sınıf tetkik memuru
ikinci
»
»
>
Memuru
Defterci
»
Zatişleri ve Levazım

Memuriyetin nev 'i

Tahakkuk

10 Birinci sınıf mümeyyiz
11 Tahakku'k memuru
12 Memur
11 Mutemet
12 Evrak ve dosya memuru
Levazım Kalemi
11
12

Müdürlüğü

Müdür
Muaviı

70
50
Sicil Kalemi
35
30
30

10 Birinci sınıf mümeyyiz
11 Sicil memuru
11 'Tahsis memuru

Kalemi

Levazım ve ambar memuru
Levazım ve ambar memuru ıını
avini
Evrak Re&emi

10 Birinci sınıf mümeyyiz
12 Evrak memuru
13 EÜvrak memuru refiki
12 Dosya memuru
13 Dosva memuru refiki

[2] SAYILI CETVEL
Tapu Arşiv

MERKEZ
Müfettişler
5
6
7
8
8
8

Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri
Müdürlüğü
10
11

80
70
60
50
50
50

Başmüfettiş
Müfettiş
>
»
Fen kontrolörü
îdare kontrolörü

Mühendis
Mühendis

Müdür
Müdür yardımcısı
»
»
Birinci sınıf mümeyyiz
Birinci sınıf tetkik memuru
ikinci sınıf tetkik memuru
Arşiv memuru
Zatişleri

35
30

I.
1
1
2
6
6
6

Müdürlüğü

6 Müdür
8 Müdür yardımcısı

Dairesi
15
30

5
7
8
10
11
12
13

Müdürlüğü

1
.1

Sicil Kalemi
10 Birinci sınıf mümeyyiz
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Memuriyetin nev'i

11 Sicil memuru
11 Tahsis m«mnru
12 Memur
13 • * •
Tahakkuk
10
11
12
11
12

10
12
13
12
13

3
1
1
ı

Kalemi

Birinci sınıf mümeyyiz
Tahakkuk memuru
Memur
Mutemet
Evrak ve dosya memuru
Evrak

1
3
1
1
1

Kalemi

Birinci sınıf mümeyyiz
Evrak memuru
Evrak memuru refiki
Dosya memuru
Dosya memuru refiki
Levazım, işleri

1
1
1
1
1
Müdürlüğü

7 Itfüdür
8 Ayniyat muhasibi
10 Mubayaa memuru
n I*evazım ve ambar memumı

Aded

Maaş

Levazım ve ambar memuru muav ini 1

25

Memu#iy#tM! ıssv'i

Aded Maaş

* . 1
1
1
1

30
30
25
20

12

VILÂYETLER

8 Arazi kadastrosu müdürü
»
»
»
9
35
»
»
»
10
30
7 Arazi kadastrosu hâkimi
25
»
r
»
,\ 8
30
9
*
*:
»
25
9 Kontrol memuru
10

10 Kadastro" teknisiyeni
35
11
»
»
25
20 t 12
14 Kadastro teknisiyeni yardımcısı 640
25
13 Sicil kâtibi
2Î)
64
14
;
»
»
64
i
Hâkim kâtibi
64
13

50
40
35
60
50
40
40
35
30
35
30
25
15
20
15
20

60
Tapu idareleri
50
35 \r 12 Tapu sicil memuru
»
»
»
13
3f>

25
20

i

U

>

•»

22

22
22
20
2*
34
48
125
115

m

30
46

Bütçe K&nvsymumm değiştiri§ime hağh cetveller
£11 SAYÎLt CETtEL
Hükümet») (1) sayılı
edilmiştir.

cetveli aynen

[2] SJVSİLI CETVEL
MERKEZ

8
8

Fen kontrolörü
tdare kontrolörü

50
50

Müfettişler
5
6
7
8

Başmüfettiş
Müfettiş
Müfettiş
Müfettiş

1
1
1
1

80
70
60
50

Arazi
8
9

Kadastrosu
Müdürlüğü
Mi

Mühendis
Mühendis
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5
10

50
40

-TD.

Memuriyetin nev 'i

10 Mühendis
11 Mühendis

5
7
8
10
11
12
13

Müdürlüğü
1
1

6 Müdür
8 Müdür muavini
Sicil

10
11
12
11
12

2
3
1
1
1

Kalemi

Birinci sınıf mümeyyiz ,
Tahakkuk memuru
Memur
Mutemet
Evrak ve dosya memuru
Evrak

10
12.
13
12
13

Kalemi

Birinci sınıf mümeyyiz
Sicil memuru
Tahsis memuru
Memur
Memur
Tahakkuk

1
1
1
2
6
6
6

1
3
1
1
1

Kalemi

Birinci sınıf mümeyyiz
Evrak memuru
Evrak memuru refiki
Dosya memuru
Dosya memuru refiki

1
1
1
1
1

Memuriyetin n«v'i

D.

35 ,
30

Müdürlüğü

Müdür
Müdür muavini
Müdür muavini
Birinci sınıf mümeyyiz
Birinci sınıf tetkik memuru
ikinci sınıf tetkik memuru ,
Arşiv memuru
Zatişleri

10
11
11
12
13

Aded Maaş
15
15

Tapu Ar§iv

12 —

80

6p
5p

Levazım İşleri
7
8
10
11
12

35

Aded Maaş

Müdürlüğ ü

Müdür
Ayniyat Muhasibi
Mubayaa memuru
Levazım ve ambar memuru
Levazım ve ambar memuru
muavini

1 - 60
1
50
1
35
30
1
1

25

3İ)
25
20
7
8
70
9
50
10
5
6
35
7
8
30
9
30
9
25
20 : 10
11
10
11
35
12
30
14
25
13
30
14
25
11
12
13
35
25
20
25
12
20
13

VİLÂYETLER
Arazi Kadastrosu Müdürü
»
»
>..
*
»
»
»
»
»
Arazi Kadastrosu-Hâkimi
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
»
Kontrol memuru
»
»
»
»
Kadasro Teknisiyeni

Kadasro Teknisiyeni muavini
Sicil kâtibi
İ3âkim kâtibi

14
15
15
20
4
15
15
15
15
24
38
48
125
175
' 340
640
64
6414
20
30

60
50
40
35
80
70
60
50
40
40
35
30
35
30
25
15
20
15
30
25
20

i

Tapy
Tapu Sicil memuru
»
»
»
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İdareleri
30
46

25
20

