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Hâlid Ziyâ TÜRKKAN’ın aziz hatırasına...





SUNUŞ

 Gerek Osmanlı Dönemi’nde ve gerekse Cumhuriyet’in ilk yıllarında 
yazılmış eski harfli eserlerin çevrilerek yayınlanması işi, hangi alanla ilgili 
olursa olsun, yeni yapılacak çalışmalara kaynak oluşturması açısından son 
derece önemlidir.
 Halid Ziya Bey tarafından hazırlanan bu eser de, Cumhuriyet 
Dönemi’nde kadastro alanında yayınlanan ilk eser olması bakımından paha 
biçilemez bir değere sahiptir. Türkiye’de ve Avrupa’da sürdürülen kadastro 
çalışmalarının yanı sıra bu alana ait bilimsel bilgilere de yer veren eser, 
dönemin kadastrosunun siyasi, hukuki ve mali durumu ile bakış açısını 
yansıtması bakımından da değerli bir kaynaktır. 
 Devletlerin gelişmişlik düzeylerinin tespitindeki en önemli 
göstergelerden birisi olan kadastronun, Ülkemizde ve Avrupa’da hangi 
teknolojiler kullanılarak yapıldığı, ne düzeyde hukuki alt yapıya sahip olduğu ve 
hangi aşamalardan geçerek bugünlere gelindiği gibi konuların aydınlatılmasına 
da hizmet edecek olan bu eserin hazırlanmasında emeği geçen Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü personelini tebrik eder, tüm ilgililere faydalı 
olmasını temenni ederim.

                                                                     Erdoğan BAYRAKTAR
                                                                          Çevre ve Şehircilik Bakanı





ÖNSÖZ
 
 Ülke, şehir veya köylerde kadastro çalışma alanı olarak belirlenen bölgede, her 
çeşit arazi ve emlakın alanının ve sınırlarının belirlenmesi işi olarak tanımlayabileceğimiz 
kadastro, memleket arazilerinin genel durumunun belirlenmesi ve tapu siciline dayanak 
oluşturması açısından büyük öneme sahiptir.
 Kurumumuzun ana hizmet faaliyetlerinden olan kadastro çalışmaları, 
ülkemizde ilk defa Osmanlı Dönemi’nde yazılı kadastro olarak adlandırabileceğimiz 
tarzda başlatılmıştır. XIX. Yüzyıl ortalarından itibaren bugünkü anlamda çizgisel/
geometrik kadastro uygulamalarına başlanmış ise de bu çalışmalar bölgesel çalışmalar 
olmaktan öteye geçememiştir. Türkiye’de Cumhuriyet’in ilanını müteakip hukuki 
altyapısı oluşturulan kadastro faaliyetlerine modern teknolojiler de kullanılarak devam 
edilmiş ve günümüzde tesis kadastrosu tamamlanmıştır.
 Ülkemizde kadastro faaliyetlerinin uygulama ve teori açısından geçirdiği 
süreçlerin ve bugün geldiği noktanın anlaşılabilmesi için bu alana ait tarihsel sürecin 
ortaya konulması gerekmektedir. Eski genel müdürlerimizden Halid Ziya TÜRKKAN 
tarafından yazılmış olan bu eser gerek Osmanlı Devleti ile dönemin Avrupa Ülkelerinde 
ve gerek Cumhuriyet’in ilk yıllarında ülkemizdeki kadastronun durumunu ortaya 
koyması bakımından büyük önem arz etmektedir. 
 Cumhuriyet’in ilanından sonra bu alanda yazılmış ilk çalışma olması açısından 
da önem taşıyan bu eserin yayınlanması hususundaki desteklerinden dolayı Merhum 
Halid Ziya Bey’in Oğlu Attila TÜRKKAN’a, Prof. Dr. Hüseyin ERKAN’a ve emeği geçen 
personelimize teşekkür eder, çalışmanın camiamıza faydalı olmasını dilerim.
                             
     Davut GÜNEY

                                                                                 Tapu ve Kadastro Genel Müdürü





IX

HALİD ZİYA TÜRKKAN

(1886/87 - 1966)

Kadastrocu, Mühendis, Öğretmen ve Yazar

Tapu ve Kadastro Genel Müdürü.

 Halid Ziya Bey, 1302 (1886/87) yılında İzmir’in Tire Kazasında dünyaya 
gelmiştir. Babası Hacıkadızâdeler olarak bilinen aileden İbrahim Rıza Bey olup, 
annesi ise yine kadı kökenli bir aileye mensup olan Fazile Hanım’dır.1 

 İlk öğrenimini İzmir’in Namazgâh Mekteb-i İbtidaisi’nde gördükten 
sonra Menba’-i Füyûzât  Mekteb-i Husûsiyyesi’ne2 devam eden Halid Ziya 
Bey, bu okullardan mezun olduktan sonra İstanbul’a giderek yedi yıl süresin-
ce Hendese-i Mülkiye ve Mühendis Mekteb-i Âlîsi’ne devam etmiştir. Bugünkü 
karşılığı ile mühendis fakültesinden mezun olduktan sonra devlet hizmetine ilk 
olarak 13 K.Sani 1325 (26 Ocak 1910) tarihinde 800 Kuruş maaş ile Aydın Vila-
yeti Umur-ı Nafia Üçüncü Sınıf Mühendisliği ile başladıktan sonra 1 Mart 1326 
(14 Mart 1910) tarihinde Başmühendis Yardımcısı olarak devlet görevine devam 
eden Halid Ziya Bey, bu görevi yaklaşık altı buçuk ay kadar sürdürdükten sonra 
Aydın’dan ayrılarak İstanbul’a dönmüştür.

 7 T.Sani 1326 (20 Kasım 1910) tarihinde İstanbul’a yerleşen Halid Ziya 
Bey’in bu tarihten itibaren muallimlik yaşamı başlamıştır. İlk olarak Üsküdar 
Mekteb-i İdadisi’nde öğretmenliğe başlayan Halid Ziya Bey, sonrasında Vefa ve 
Mercan Mekteb-i İdadilerinin 3. ve 4. sınıflarında Hikmet, Makine, Hikmet-i Ta-
bi’iyye  ve Mekanik dersleri vermiştir. Mesleki ve ilmi tecrübelerini yeni nesillere 

1.Halid Ziya Bey’in temel nüfus bilgileri, görev yaptığı kurumlar ve hizmet süreleri ile ilgili kayıtlar, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Kuyud-ı Kadime Arşivi-Memurîn Sicil Defterleri (TKG.
KK.MSd.) C.XI, s.170-171 ile İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı Arşivi- 2189 numaralı sicil dosyasında 
bulunan evraktan tespit edilmiştir. Halid Ziya Bey’in kökenleri ve aile bilgileri için ayrıca bkz: Cemal A. KAL-
YONCU, Aksiyon Dergisi, Sayı 405 (Reha Oğuz TÜRKKAN ile söyleşiden)
2.TKG.KK.MSd. C.XI, s.170
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aktarma fırsatı bulduğu öğretmenlik mesleğine hayatının her döneminde büyük 
önem veren Halid Ziya Bey3, öğretmenlik hayatına 27 K.Evvel 1326 tarihinden 
itibaren Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlîsi ve Daruşşafaka’da devam etmiştir. Bu 
dönemde Hesap, Cebir, Müsellesat ve Topografya dersleri vermiştir. Maarif-i 
Umumiye Nezareti’nden Defter-i Hakanî Emanetine 3 K.Evvel 1330 tarihinde 
gönderilen hizmet cetvelinden anlaşıldığı üzere son olarak Kabataş İdadisi’nde 
Hendese ve Kozmografya muallimliği ile görevlendirilen Halid Ziya Bey 1327 
Yılı başlarında asıl uzmanlık alanı olan mühendislik ve kadastroculuk mesleğini 
icra etmeye başlamıştır.

 Halid Ziya Bey gerek memuriyet hayatının ve gerekse emeklilikten son-
raki yaşamının büyük bir kısmını adayacağı kadastroculuk mesleğine 13 Temmuz 
1327 (26 Temmuz 1911) tarihinde Defter-i Hakanî Emaneti Heyet-i Fenniye4 
Mühendisliği görevine atanması ile başlamıştır. Heyet-i Fenniye Mühendisliği 
görevinde bulunduğu dönemde, Türkiye’de kadastro hukukunun oluşturulması 
noktasında büyük hizmetler vermiş olan Defter-i Hakanî Nazırı Mahmud Es’ad 
Efendi’nin başkanlığında bir komisyon tarafından5 5 Şubat 1328 (18 Şubat 1913) 
tarihinde ilk kadastro kanunu olan “Emval-i Gayr-i Menkule Tahdid ve Tahrir 
Kanunu”6 hazırlanmıştır. I. Dünya Savaşı’nın başlaması ve Osmanlı’nın birçok 
cephede aynı anda savaşmak zorunda kalması üzerine uygulanamamış7 olan bu 
kanunun hazırlık çalışmalarında, dönemin kadastro faaliyetlerini yürüten Heyet-i 
Fenniye’nin 4 mühendisinden birisi olan Halid Ziya Bey’in de rol almış olması 

3.Halid Ziya Bey’in öğretmenlik mesleğine verdiği önemi emekliliğinden yaklaşık 13 yıl sonra 1 Eylül 1959 
tarihinde Başvekalet Makamına yazdığı dilekçesinde de görmek mümkündür. Söz konusu dilekçesinin imza 
kısmında Sabık Tapu ve Kadastro Umum Müdürü unvanının yanı sıra Eski Halkalı Ziraat Mekteb-i Âlîsi Ri-
yaziye ve Topografya Muallimi unvanını da kullanan Halid Ziya TÜRKKAN, belediye reisliğinden hapishane 
müdürlüğüne kadar birçok görevde bulunmasına rağmen kısa bir süre yaptığı öğretmenlik unvanını kullanmayı 
tercih etmiştir.

4.Osmanlı Dönemi’nin İlk Kadastro Kanunu olan “Emval-i Gayr-i Menkule Tahdid ve Tahrir Kanunu”nun 
ilanından önce ülkemizdeki kadastro çalışmalarının bir düzene sokulabilmesi amacıyla atılan ilk adımlar-
dan birisi olan Heyet-i Fenniye Bürosu, iki mühendisten müteşekkil olarak ilk defa 1909 tarihinde açılmıştır.  
Defterhane’nin Senedât-ı Umumiye Müdüriyeti’ne bağlı olarak kurulan Büronun mühendis sayısı, Halid Ziya 
Bey’in de göreve başladığı 1911 yılında dörde çıkarılmıştır. Türkiye’de kadastronun tarihi ve fen heyeti hakkında 
detaylı bilgi için bkz: Mehmet YILDIRIR, Songül KADIOĞLU, Defterhane’den Tapu ve Kadastro’ya: Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü’nün Tarihçesi, Ankara 2010, s.191-241
5.Emval-i Gayr-i Menkule Kanunname Layihası, İstanbul 1328, İSAM Kütüphanesi, Yer No: 347.21; Ayrıca, 
Emval-i Gayr-i Menkule Kanunname Layihası ve Kanunname’nin Komisyonca hazırlanan bir nüshası için bkz: 
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Arşiv Dairesi Başkanlığı Kütüphanesi, Osmanlıca Eserler Katalogu, Yer 
No: 2
6. BOA.MF.MKT. dos.no: 158/1331 Ra-32; BOA.DH.İD. dos.no: 160.1/28
7. YILDIRIR, KADIOĞLU, a.g.e., s.208
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muhtemeldir. Halid Ziya Bey, savaş nedeniyle kadastro çalışmalarının durması 
ve Heyet-i Fenniye ile iç içe olan Kadastro mektebi talebelerinin Harb-i Umumi-
ye katılmak üzere silah altına alınmaları8 nedeniyle mektebin boşalması üzerine 
Defterhane’deki görevine ara vermek zorunda kalmıştır.

 Defter-i Hakanî Emaneti Heyet-i Fenniye Mühendisliği yaptığı dönemde 
iki-üç ay kadar görevine ara verip, K.Evvel-Şubat 1330 tarihinde Terkos ve Üs-
küdar-Kadıköy Suları Komiserliği de yapan Halid Ziya Bey, geri döndüğü mü-
hendislik görevinden ayrıldıktan sonra, 10 Haziran 1331 (23 Haziran 1915) tari-
hinden 23 K.Sani 1332 (5 Şubat 1917) tarihine kadar Eskişehir Belediye Reisliği 
görevini yürütmüştür. Belediye reisliğinden sonra 24 K.Sani 1332 tarihinde 
İstanbul’a geçen Halid Ziya Bey, 6 Nisan 1334 (6 Nisan 1918) tarihine kadar 
İstanbul Vilayeti Hapishane-i Umumiye Müdürlüğü yapmıştır. Bu vazifesinden 
ayrıldıktan sonra 1 Ekim 1924 tarihine kadar herhangi bir memuriyette bulunma-
yan Halid Ziya Bey’in, daha önce belediye reisliği yaptığı ve halkın teveccühünü 
kazandığı Eskişehir’e geçerek burada milli mücadeleye katıldığı görülmektedir.

 I. Dünya Savaşı’nın Osmanlı Devleti’nin de aralarında olduğu İttifak 
Kuvvetlerinin yenilgisi ile sonuçlanması ve Osmanlı’nın 30 Ekim 1918’de Mond-
ros Ateşkes Anlaşması’nı imzalaması üzerine İtilaf güçlerince ülkenin muhtelif 
bölgelerinde işgallere başlanmıştı. İşgaller kapsamında Eskişehir Bölgesi de 
İngilizlerce kuşatılmış, bu işgallerden cesaret bulan Gayrimüslimler tarafından 
Müslüman-Türk halkına yönelik tahrik, tahkir ve taciz eylemleri başlamıştı. 
Bunlara tepki olarak da ülkenin farklı bölgelerinde birbirinden bağımsız 
hareket eden ve Kuva-yı Milliye denilen silahlı gruplar oluşmaya başlamıştı. 
Aynı dönemde Mustafa Kemal Paşa’nın önderliğinde  başlayan Milli Kurtuluş 
Mücadelesi kapsamında, dağınık haldeki bu silahlı grupları bir düzene sokmak 
amacıyla, Eskişehir Bölgesi’ni de içine alan Batı Anadolu Kuva-yı Milliye 
Komutanlığı’na Ali Fuat Paşa tayin edilmişti. Ali Fuat Paşa’nın komutanlığı dö-
neminde Eskişehir’de bulunan Halid Ziya Bey, daha sonraları Hariciye Vekilliği 
yapacak olan Tevfik Rüştü, Avukat Hakkı ve Hakim Cevdet isimli arkadaşları ile 
birlikte bölgesel «İmdad Gazetesi»ni çıkarmaya başladılar. Gazetede itilaf güçle-
rinin işgallerini, bu işgallerden cesaret alarak Türk Halkını tahkir eden gayrimüs-

8. BOA.MF.MKT. dos.no: 1138/36; Ayrıca, Kadastro Mektebi hakkında detaylı bilgi için bkz: YILDIRIR, KA-
DIOĞLU, a.g.e., s.241-244
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limlerin eylemlerini ve bunlara karşı kayıtsız kalan dönemin İstanbul Hükümeti-
nin politikalarını eleştiren, buna karşılık bağımsızlık için mücadele eden kuva-yı 
milliyeyi ve milli mücadele hareketini destekleyen yayınlarla halkı bilgilendir-
meye ve örgütlemeye çalışıyorlardı. Onların bu faaliyetlerinden rahatsızlık duyan 
İstanbul Hükümeti, Halid Ziya Bey ve arkadaşlarının yakalanarak etkisiz hale 
getirilmeleri amacıyla faaliyete geçmişti. Alınan sert tedbirler üzerine Halid Ziya 
Bey, kendisine bağlı silahlı kuvvetle bir süre Hasırcı Dağları’nda kaçak olarak 
yaşamak zorunda kalmıştı. Ancak, Eskişehir halkının da desteğini arkasına alan 
Halid Ziya Bey ve adamlarının mücadeleye devam ettikleri anlaşılmaktadır. Bu 
faaliyetler, bölgeyi işgal etmiş olan itilaf güçlerince de tehdit olarak algılandığın-
dan, kendisini uzaklaştırmak, yıldırmak ve yok etmek için harekete geçtikleri gö-
rülmektedir. İtilaf güçleri bölgede kendilerini destekleyen serseri grupları örgüt-
leyip, Halid Ziya’nın Karacahisar’daki evini geceleri kurşunlatarak korkutmaya 
çalışmışlarsa da kendisine bağlı adamları tarafından bu serseri gruplara gereken 
karşılık verilmiş ve mücadeleye devam edilmişti.

 Milli Kurtuluş Mücadelesinin sonuçlandırılıp Cumhuriyet’in ilan edilme-
sine kadar Anadolu’daki hareketin içerisinde bulunan Halid Ziya Bey, Cumhuri-
yetin ilanını müteakip mühendislik görevine geri dönerek kadastro çalışmalarına 
yeniden dahil olmuştur. 2 Ekim 1924 tarihinde üç bin kuruş maaş ile Tapu Umum 
Müdürlüğü Hey’ât-ı Fenniye Başmühendisliği görevine atanan Halid Ziya Bey, 
1 Haziran 1925’te Heyet-i Fenniye Müdürlüğü’ne, 22 Temmuz 1925’te ise Tapu 
Umum Müdürlüğü Fen Müfettişliği görevine atanmıştır.

 Osmanlı Devleti zamanındaki Defterhane’den, Cumhuriyet’in ilanından 
sonra kurulan Tapu Umum Müdürlüğü’ne uzanan dönemde, 1925 yılı ortaları-
na kadar, kadastro faaliyetleri İstanbul Defter-i Hakanî Müdüriyeti bünyesinde 
bulunan Fen Heyeti tarafından yürütülmüş olup, müstakil bir kadastro birimi 
oluşturulmamıştı. Kadastronun tapu işlemlerinin yürütülmesi ve ülke arazilerinin 
genel durumunun belirlenmesindeki öneminin anlaşılması üzerine, 2 Mayıs 1925 
tarihinde 658 sayılı Kadastro Kanunu9 kabul edilmişti. Bu kanun ile Beş Yüz Lira 
bütçe tahsis edilerek Tapu Umum Müdürlüğü’ne bağlı bir kadastro birimi ihdas 
edilmesi kararlaştırılmış ise de, gerek müdürlükten yazılan yazılarda10 gerekse 

9. DÜSTUR, III.Tertib, C.VI, s.670
10. Halid Ziya Bey’in 2189 numaralı sicil dosyasında bulunan yazışmalarda teşkilatın adı açıkça “Kadastro 
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kaynaklarda11 teşkilatın bağımsız olarak, Kadastro Umum Müdürlüğü adı ile ku-
rulduğu görülmektedir. 

 Kadastro Umum Müdürlüğü’nün kurulmasından sonra, 26 Ağustos 
1925’te yeni teşkilatın Fen Heyeti Müdürlüğü’ne Halid Ziya Bey atanmıştır. Ka-
dastro Umum Müdürlüğü’nün Tapu teşkilatı ile birleştirilerek Tapu ve Kadast-
ro Umum Müdürlüğü olarak bugünkü adı ile örgütlenmesinden sonra 1 Haziran 
1927’de Kurumun Fen Heyeti Müdürlüğü’ne atanmış ve bu görevi 30 Mayıs 
1933’e kadar yürütmüştür. Cumhuriyet’in ilanını müteakip süre giden yenilik ve 
inkılap hareketleri kapsamında, 21 Haziran 1934 tarihinde kabul edilen Soyadı 
Kanunu’na istinaden TÜRKKAN soy ismini alan Halid Ziya Bey, Fen Heyeti 
Müdürlüğü’nden sonra 1 Haziran 1933 ila 29 temmuz 1936 tarihleri arasında 
Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Fen Başmüfettişliği, 30 Temmuz 1936 ila 
21 Nisan 1939 tarihleri arasında ise Merkez Fen Müşavirliği görevlerini sürdür-
müştür. Bu tarihten sonra kısa bir süre teşkilattan ayrılan Halid Ziya TÜRKKAN, 
mesleki bilgi ve tecrübesinden istifade edilmek üzere Dahiliye Vekaleti Beledi-
yeler İmar Heyeti Fen Şefliği görevine getirilmiştir. Fen şefliği görevini devam 
ettirmekte iken 31 Temmuz 1939 tarihinde Tapu ve Kadastro Umum Müdürü 
olarak atanmıştır.12

 Halid Ziya Bey’in 26 Ağustos 1925 tarihinden itibaren yürüttüğü Fen 
Heyeti Müdürlüğü dönemi gerek kendisinin mesleki eğitimi ve gelişimi, gerek ül-
kemizdeki kadastro hukukunun ve tatbikatının modernleşmesi açısından verimli 
bir dönem olmuştur. Cumhuriyet’in ilk yıllarında kadastro çalışmalarında 18 Şu-
bat 1913’te hazırlanan ve uygulanamayan Emval-i Gayr-i Menkule Kanunnamesi 
esas alınmış olmakla birlikte, Avrupa ülkelerinde uygulanan kanunların gerisinde 
olan bu kanun henüz Cumhuriyet’in ilk yıllarında bile kadastroculuk açısından 
yetersiz bulunmakta idi. Halid Ziya Bey bu dönemde, Avrupa’da kullanılan ka-
nunlar üzerinde çalışmış olup, başta Fransa, İsviçre ve Almanya olmak üzere Av-
rupa’daki kadastro uygulamaları üzerinde tetkiklerde bulunmuştur.13 Avrupa’da 
bilhassa kadastronun uygulamacıları ile kadastro teorisi hususunda uzman pro-

Umum Müdürlüğü” olarak geçmektedir.
11. Halid Ziya TÜRKKAN, Kadastro Ne İdi, Nedir, Ne Olacaktır?, İstanbul 1928
12. Halid Ziya TÜRKKAN, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü görevine atandıktan sonra, bu görevi ile 
beraber Belediyeler İmar Heyeti’ndeki Fen Şefliği görevini de yaklaşık bir ay kadar vekaleten sürdürmüştür.
13. Fransa, İsviçre ve Almanya’daki tetkikleri hakkında detaylı bilgi için bkz: Halid Ziya, a.g.e., İstanbul 1928



XIV

fesörlerin yanında adeta bir çırak gibi çalışmıştır. Buralarda tüm gayrimenkul-
lerin ayrı ayrı hudutlarının şekiller ve ölçülerle gösterildiği nirengiye müstenit 
haritaların hazırlanması işi ile bu hususta karşılaşılabilecek problemlerin çözüm 
yolları, genel toprak işleri, irva ve iska ile tren yolu etütleri hususunda eğitim 
almış; harita, fotogrametri ve kadastro uygulamaları hususunda öğrendiklerini 
katıldığı konferanslarda ve derslerde ilgililere aktarmıştır. Avrupa’da aldığı eği-
tim ve edindiği tecrübelere dayanarak 1928 ve 1929 yıllarında kadastro, fotog-
rametri, trigonometri ve kadastro aletleri üzerine 5 ayrı kitap14 yazmıştır. Ayrıca, 
kişisel çalışmaları sonucu 1928 yılında, Türkiye Cumhuriyeti vilayet taksimatı 
ile şehirler arasındaki yol, orman ve madenleri gösterecek kadar kapsamlı bir de 
harita hazırlamıştır.15 

 Tecrübelerini ve bilgilerini katıldığı konferanslar ve yazdığı kitaplarla il-
gililere aktarmanın ötesinde ortaya koyduğu en önemli eseri, Türkiye’de modern 
anlamda fotogrametri ve kadastro çalışmalarının uygulanması hususu olmuştur. 
1930’ların ilk yarısında, bilhassa dönemin Nafia Vekilleri Hilmi ve Recep Bey-
lerin bu meseleleri önemseyip memlekete mal etme hususunda kendisine destek 
vermeleri, Halid Ziya Bey’in çalışmalarının başlangıcında önemli bir rol oyna-
mıştır. Böylece, Türkiye’de harita ve kadastro paftaları ile kütüklerin hazırlanma-
sı ve sicillerin tutulmasında İsviçre usulünü ilk kez uygulayan kişi olmuştur.

14. Halid Ziya Bey’in eserleri için bkz: s....
15. 15/09/1928 tarihinde hazırladığı bu haritayı, özel arşivinden çıkartıp, dijital bir nüshasını çalışmamızda 
yayınlanmak üzere Kurumumuza veren Halid Ziya Bey’in Oğlu ..... Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü adına 
teşekkür ederiz.

Halid Ziya Bey tarafından Hazırlanan Türkiye Haritası
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 Heyet-i Fenniye Müdürü olduğu dönemde eğitim ve tetkiklerde bulun-
mak üzere Fransa, Almanya ve İsviçre’ye giden Halid Ziya Bey, Fen Başmü-
fettişliği görevinde iken, Aralık 1934 tarihinde Paris’te yapılan Fotogrametri 
Kongre’sine katılmıştır. Fen Müşaviri olarak görev yaptığı dönemde ise 5 Mayıs 
1937’de fotogrametri kursunda staj görmek üzere Berlin’e, 24 Eylül 1938’de Fen 
Müfettişi Ahmet Salih KORUR ile birlikte  Fotogrametri Kongresi için Roma’ya 
gitmiştir. Roma’dan sonra ise, Fotogrametri tatbikatı hakkında tetkikler yapmak 
üzere Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile 20 gün süreyle Berlin’e görevlendiril-
miştir. Eğitim almanın yanında harita, fotogrametri ve kadastro tatbikatları hu-
susunda tetkiklerde bulunmak üzere defalarca Avrupa’ya gönderilen Halid Ziya 
TÜRKKAN, yeni usul kadastro çalışmalarını uygulamakla kalmayıp, Kurum ça-
lışanlarına ve Kadastro Mektebi öğrencilerine de öğreterek bu usulün yerleşme-
sini sağlamıştır.

 Heyet-i Fenniye Müdürlüğü yaptığı dönemden Umum Müdürlük göre-
vinden emekli oluncaya kadar geçen memuriyet yaşamı boyunca yeni ve modern 
usulle kadastro tatbikatının yerleşmesi ve sürdürülebilir kalması için çaba veren 
Halid Ziya TÜRKKAN, bu çalışmaları sırasında zaman zaman engellemelerle de 
karşılaşmıştır. Cumhuriyet’in ilk yıllarından itibaren uygulamaya çalıştığı yeni 
usul kadastro çalışmalarının az bir kimse hariç, menfaatini eski sistemin devamın-
da gören kimseler tarafından engellenmeye çalışıldığını ve hatta dönemin Maliye 
Vekillerinden bazılarının bu çalışmaları lağvetmek için işlemler yaptıklarını, bu 
gibi kimselerin ise dönemin Başvekili tarafından korunduğunu kendi ifadelerinde 
görmekteyiz.16 Atatürk’e yakınlığı bilinen Halid Ziya TÜRKKAN’ın çalışmaları 
bilhassa O’nun hayatta olduğu dönemde daha az sorunla yürütülmüştü. Sonra-
sında az da olsa bu çalışmaları destekleyenler olmuş17 ise de, bilhassa Umum 
Müdür olduğu dönemde kendisini engellemek isteyenlerce yapılan baskılar art-
mıştı. Bilhassa, dönemin Reis-i Cumhuru’nun Osmanlı Hanedanına ait İstanbul 
Maçka’da Taşlık denilen mevkide bulunan güzel manzaralı bir araziyi elde etmek 
için uğraşması, buna karşılık Osmanlı’dan beri süre gelen mülkiyet kayıtlarının 
emanet olduğu anlayışı ile hareket eden Umum Müdür Halid Ziya TÜRKKAN’ın 

16. 2189 numaralı Memur Sicil Dosyası’nda bulunan tekaütlük talebinin yer aldığı dilekçe.
17. Özellikle bu konulardaki ilmi ve fenni eserleri inceleyerek benimseyen Cumhuriyet Gazetesi yazarlarından 
Yunus Nadi Bey, yazdığı makale ve köşelerde “Kadastro yoksa Kanun-ı Medeni de yoktur” diyecek kadar 
kendisine ve kadastro çalışmalarına destek olmuştur.
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buna engel olma mücadelesi üzerindeki baskıların artmasına neden olmuştu.18 
Bu baskılar farklı mecralara da kaydırılarak, öncelikle, Büyükada’da kendisine 
ait büyük bir arazi içerisindeki konağı ne şekilde elde ettiği hususunda hakkında 
tahkikat başlatılmıştı.19 Bu evin beş odasının parasını peşin ödeyip, geri kalan 
kısmını Borçlanma Kanunu çerçevesinde devlete ödediğini ispatlayan TÜRK-
KAN, bu defa Oğlu nedeniyle soruşturma geçirmişti. Oğlu Reha Oğuz Türkçülük 
ve ırkçılık iddiasıyla düşünce suçundan hapse girip, divan-ı harbe sevk edilince, 
Halid Ziya Bey ciddi bir yıpratma eylemine maruz kalmıştı. Suçu henüz sabit 
görülmeden kendisinin de adı zikredilerek oğlunun durumu İzmir ve İstanbul’da-
ki gazetelerde haber edilmiş, sonrasında bu haberlere istinaden sözlü ve yazılı 
hakaret ve rencidelere uğramıştı. Yazılan bu haberleri tekzip ettirmesi üzerine bu 
defa tekziplerinden dolayı soruşturma geçirmişti. 

 Yoğun çalışmalarının üzerine birbiri ardı sıra gelen bu olumsuz eylem-
lerden sonra Halid Ziya TÜRKKAN’ın fazlasıyla yorulduğu ve sinirlerinin bir 
hayli yıprandığı anlaşılmaktadır. Nitekim, Budapeşte Üniversitesinden Prof. Dr. 
Lehoczky imzalı raporda, ağır yorgunluğa bağlı olarak uykusuzluk hastalığına 
yakalandığı ve 5 Mart 1943 tarihinden itibaren tedavi gördüğü belirtilmektedir. 
Raporda, yine aynı sebepten 2 ay süreyle bir sanatoryumda sinir tedavisi görmesi 
gerektiği tavsiye edilmiştir. Bunun üzerine, birikmiş izinlerini alarak, 30/03/1943 
ila 30/05/1943 arasında dinlenmek ve tedavi görmek üzere önce Peşte, ardından 
da Dresten şehrine gitmiştir. Halid Ziya Bey’in dinlenmek ve tedavi görmek üze-
re gitmesine rağmen bu ülkelerdeki kadastro işlerini yerinde incelediği, çalışma-
ları tetkik ettiği anlaşılmaktadır.

 Yaşadığı idari olumsuzluklara, ciddi sağlık problemlerine ve psikoloji-
sini derinden etkileyen ailevi sorunlarına rağmen Türkiye’de modern anlamda 
harita ve kadastro işlerinin yapılabilmesi, bunların hukuki alt yapılarının tamam-
lanabilmesi ve bu usulün kalıcı bir biçimde yerleşmesi meselesini en önemli hu-
suslardan birisi olarak gören ve hayatını bu işe vakfeden Halid Ziya TÜRKKAN, 

18. Tuncay OPÇİN, “İsmet İnönü’nün Gözden Irak Akrabaları”, Yeni Aktüel Dergisi, www.yeniaktuel.com.tr/
tur105-1,194@2100.html
19. Milli mücadele döneminde evleri gayrimuslimler tarafindan tahrip edilerek mağdur olanlara, devlet ev sahi-
bi olma imkanı sağlamıştı. Bu evler, ülkeyi terk eden gayrimüslimlerin evleriydi. Eskişehir’deki evi gayrimüs-
limlerce tahrip edilen Halid Ziya Bey de bu imkandan yararlanarak Buyukada’da Georgeadis’in evini devletten 
bir kismi peşin gerisi taksitle olmak üzeresatın almıştı: Bu konudaki bilgiler Merhum Halid Ziya Bey’in oğlu 
Attila TÜRKKAN tarafından da tasdik edilmiştir.



XVII

memuriyet yaşamı boyunca masa başında durmayarak çalışmaları arazide bizzat 
yürütmüş ve kontrol altında tutmuştu. Devletin kendisine verdiği imkanların bir 
karşılığı olarak hizmetlerini devam ettirdiğini ifade eden TÜRKKAN’ın bu gay-
reti sayesinde Denizli, Konya, Aydın, Malatya, Bolu, Bursa, Tokat, Mudanya, 
İstanbul, Manisa, İzmir, Elazığ, Ayvalık, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Kırklareli 
ve Çorlu gibi büyük ve kadastrosu sorunlu şehirlerin parsel ve haritalarının İs-
viçre usulü ile yapımı ve kütüklerinin hazırlanması işi bitirilmiş, ciddi ihtilaflar 
ve mahkemeler olmadan işlerin yürütülmesi sağlanmıştı. Genel Müdür olarak 
görev yaptığı altı buçuk yıl boyunca araziden kopmayan ve son hizmet yılın-
da özellikle Mayıs-Ekim ayları arasında devam eden yoğun kadastro faaliyet-
lerini büyük oranda yerinde inceleyerek çalışmalara müdahil olan TÜRKKAN 
İzmir, İstanbul, Aydın, Kuşadası, Adana, Heybeli, Burgaz, Bursa ve Edirne’deki 
çalışmaları yerinde tetkik edip tamamlanmasını sağlamıştı.

 1945 yılı ortalarından itibaren sürdürülen yoğun kadastro faaliyetlerini 
tamamlayan TÜRKKAN, büyük ve mühim şehirlerin kadastrosunun tamam-
landığını, buralarda İsviçre usulüne göre kütüklerin tesis edildiğini, Kurumun 
muhtelif şubelerinin başında fenni ve hukuki konulara vakıf liyakatli insanların 
bulunduğunu, Kadastro Mektebi’nden mesleğin inceliklerini bilen ve bu işleri de-
vam ettirecek yeni nesillerin yetişmeye başladığını, artık kendi vazife ve rolünün 
tamam olduğunu ifade eden uzun bir emeklilik istidası kaleme almıştır. Yaşadığı 
baskılar nedeniyle emeklilik istidasını tarihi açık bir şekilde daima yanında ta-
şıyan Halid Ziya TÜRKKAN, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü vazifesinin 
ne kadar yorucu bir görev olduğunu, artık bu yorucu faaliyetleri sürdürecek ka-
dar genç ve sağlıklı olmadığını ifade ettiği 26/09/1945 tarihli istidasına istinaden 
31/12/1945’te Umum Müdürlük vazifesinden emekli olmuştur.20 

 Umum Müdürlük vazifesinden ayrılmasından yıllar sonra yeni bir kitap21 
neşretmek üzere hazırlık yaptığı anlaşılan TÜRKKAN’ın emeklilik yıllarında da 
kadastro işinin ilmi boyutu ile ilgilenmeye devam ettiği görülmektedir. 1 Eylül 
1959 tarihinde Başvekalete yazdığı dilekçesinde, Dresten şehrinde önemli bir 

20. Halid Ziya TÜRKKAN’ın Umum Müdür iken en son 150 lira maaş almakta olduğu ve 140 lira 40 kuruş 
maaş ile emekliye ayrıldığı görülmektedir.
21. Halid Ziya TÜRKKAN’ın 1957 yılında neşretmek üzere hazırladığı kitaba kütüphane taramalarında rastla-
namamıştır. Söz konusu çalışmanın 1959 yılında Dresten şehrinde katıldığı konferansta tebliğ olarak sunulmuş 
ve Türkiye’de basılmamış olması muhtemeldir.
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konferans düzenleneceğini, bu konferansta Türkiye’de 1925 yılından itibaren 
modern Alman-İsviçre usulleri ile yürütülen kadastronun esaslarını anlatacağını, 
bu usullere göre düzenlenen kadastro paftaları ve tapu kütüklerinden örnekler 
vereceğini ifade etmektedir. Yazısında bu tür faaliyetlerin ülkemiz açısından son 
derece önemli olduğunu vurgulayan TÜRKKAN, fen müfettişliği ve müşavirli-
ği yaptığı dönemde yurtdışında düzenlenen bu tür organizasyonlara kendisi ile 
birlikte katılmış olup, 1959’da Başvekalet Müsteşarlığında bulunan Ahmet Salih 
KORUR’dan yardım talep etmekte, bu iş için ödenek tahsis edilerek dönemin 
Umum Müdür Muavini Galip ESMER ile İzmir Kadastro fen Amiri Muammer 
DÜNDAR’ın da kendisi ile birlikte gönderilmesini talep etmektedir.

 Halid Ziya TÜRKKAN, Otuz dört yıl iki ay süren devlet hizmeti 
boyunca ilim ve fenne müstenit fedakar çalışmaları ile Avrupa’da uygula-
nan usullerle modern kadastroyu Türkiye’de ilk defa uygulayan ve yerleş-
tiren kişi unvanına sahip olmuştur.

 Saibe Hanım’ın eşi,  Orhan, 
Reha Oğuz ve Attila’nın babaları 
olan Halid Ziya TÜRKKAN 21 
Ekim 1966 tarihinde vefat etmiş-
tir.

HALİD ZİYA BEY’İN ESERLERİ

1. Kadastro Ne İdi, Nedir, Ne Olacaktır?, İstanbul 1928

2. Müsellesat, İstanbul 1928

3. Senliyüs Mes’elesi, Ankara/İzmir 1928

4. Koordinograf (Koordinatograf), Çeviri, İstanbul 1928

5. Stereo Fotogrametri (Stereoskopiches Melɜgerät Aerosimplex), Çeviri, 
İstanbul 1929

Halid Ziya TÜRKKAN eşi Saibe Hanım İle birlikte





İlim Nokta-i Nazarından:
 

KADASTRO NE İDİ,
NEDİR?

NE OLACAKTIR.

Tapu ve Kadastro Hey’ât-ı Fenniye Müdürü
Mühendis

HÂLİD ZİYÂ

Fransa, İsviçre, Almanya Kadastroları Hakkındaki
Tedkîkâtından Sonra Yazılmıştır.

 

Kadastronun Menşei, Kadastro Hakkında ‘Umûmî Tedkîkât, Türkiye 
Kadastrosu, Kânûn-ı Medenî Karşısında Türkiye’de Sicil-i Emlâk, 
Fotogrametri Hakkında Bir İki Söz, 1818 Fransız Meclis-i Meb’ûsânı’nda 
Mâliye Nâzırının Bir Nutku, Türkiye Kadastrosu Yapılabilir mi, Mâliye 
Vekâletine Avrupa Tedkîkâtından ‘Avdetinde Takdîm Edilen Levâyih-i 
Kânûniyeden Kadastro Kânûnu, Takdîr-i Kıymet, Islâh-ı Arâzî Kânûnu 
Lâyihaları,..

1928
İstanbul-Cumhuriyet Matba’ası





Türkiye Cumhuriyeti
‘Adliye Vekâleti
Husûsî

‘Adliye Vekîli Mahmud Es‘ad Bey Efendi Tarafından
Hâlid Ziyâ Bey Efendi’ye

 Kıymetli eserinizi memnûniyetle gördüm mu‘âsır medenîyet 
fârikalarından birisinin de hakk-ı mülkiyet olduğunda şübhe yoktur. 
Kadastroculuğun kânûnlarla tanınan bu hakkı en sâlim bir vaz‘iyyette 
tutabilecek fennî bir vâsıta olduğu te’emmül edilirse medenîyet-i hâzırayı 
tekmîl-i îcâbât ve zarûretleriyle benimsemiş olan memleketimiz için bunun 
ehemmiyetinden fâidesinden bahs etmeyi fazla bile bulurum. Ben vatanımın 
kat‘î halâsını garbı olduğu gibi alıp benimsemesinde görürüm. Bunu en kısa 
bir zaman içinde yıldırım sür‘atiyle başarmak mecburiyetindeyiz. Şehirlerden 
evvel arâzî kadastrolarının yapılmasını hayırlı bulurum şu ciheti de işâret 
etmiş olayım ki bu işin intâcında bizim Fransızlar şu veya bu memleketliler 
kadar beklemeye vaktimiz ve tahammülümüz yoktur. Vatanın çabuk yapmaya 
değil yapmamaya, beklemeye tâkati yoktur.
 Size ve sizinle beraber çalışanlara muvaffakıyyetler dilerim.

                                                                                                

Mahmud Es‘ad



1



2

Cumhûriyet Gazetesi Sâhibi ve Muğla Meb’ûs-ı Muhteremi  Yunus 

Nâdî Bey Efendi’den Hâlid Ziyâ Bey Efendi’ye

 Rus ihtilâli Bolşeviklik ‘unvânı altında komünizmi i‘lân ettikten 
sonra (Karl Marks) ın (Kapital - Sermâye) adlı kitâbındaki prensiplerin 
bütün dünyaya hâkimiyeti iddi‘â ve müdâfa‘ası arasında (mülkiyet) 
mes’elesi yeniden ve bütün ehemmiyeti ile mevzû‘-ı bahs oldu. 
Mülkiyeti selb ü ifnâ etmek isteyen Komünizm prensiplerine karşı 
şimdiki medenîyetin ancak mülkiyete istinâd ettiği bu vesile ile ve 
bütün ‘an‘anesiyle bir daha görülmüş bulundu. 

 Memleketimizde kadastroyu te’sîs etmek için öteden beri 
sebk eden mesâ‘inizi tetvîc için Avrupa’da bi’z-zât zât-ı ‘âlîlerinin icrâ 
ettiğiniz tedkîkât ise mülkiyet esâsâtına o diyarda ne büyük kıymet ve 
himmetler ‘atf olunmuş olduğunu bize gösterdi. Tasarruf ve temellükün 
medenîyet-i mi’yârı olan bu fevka’l-‘âde tekemmülâtındaki hikmet ve 
menfa‘atleri size söyleyecek ben değilim. Yalnız şu kadar söyleyebilirim 
ki kadastronun memleketimizde dahi te’essüs edebilmesi için masrûf 
ve cidden fedâkârâne ikdâmâtınızla ‘ilm ü fenn ‘aşkını milletimizin hayr 
ve şerefine hâdim bir vatanperverlikle mezc etmiş oldunuz. Türkiye’nin 
medenîyet tarihi bu yoldaki hakk-bîn ve hakîkat-perest mesâ‘inizi 
sûret-i mahsûsada kayd etse gerektir.

 Biz hakîkat ‘aşk u ferâgatle iltizâm olunursa ondan be-heme-
hâl hayırlı netîcelere intizâr olunmak mukarrerdir. Her yerde her iyi 
şey ba’zı kimselerin pek çok zahmet ve mihnet çekmeleri sâyesinde 
tahakkuk edebilmiştir.

 Kadastroyu te‘sîs için istinâd ettiğiniz da‘vâ ile istihdâf ettiğiniz 
gâyenin asâleti Türk inkılâbının temel taşlarından biri olan (Kânûn-ı 
Medenî) ile te‘yîd edilmiş olduktan sonra ta‘kîb ettiğiniz asîl istikâmetin 
asâletini isbât için başka delîl aramaya hâcet yoktur artık.

Sizi ve rüfekâ-yı mesâ‘inizi dâimâ hürmet ve muhabbetle yâd 
edeceğimden emîn olunuz efendim.                    

                                                                           

      İstanbul: 30 Nisan 928

             Yunus Nâdî
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Hâlid Ziyâ Bey Efendi’ye

 Kadastroya müte‘allik olup bir vukûf ve ihtisâs-ı tâmm ile yazılmış 
güzîde eserinizi mütâla‘a ettim. Memleketimizde ilk def‘a sâha-i tatbîke 
vaz‘ olunan şu usûl cidden çetin fakat hayyiz-i fi‘le îsâl husûsundaki 
gayretinizin de o nisbette metîn olduğu pek bâriz görülmekle gerek 
uhuvvet gerekse memleketim nâmına hidemât-ı vâzıhanızı tebrîke şitâb 
ile fahr eylerim muhterem efendim.                                                       29/5/928

İstanbul  Vâlisi
Ahmed Midhat 
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Esbak Mâliye Nâzırı Ziyâ Paşa Tarafından

Hâlid Ziyâ Bey Oğlumuza

 
 Memlekete en kestirme yoldan en nâfi‘ hidmeti îfâ edebilmek 
için hukûk-ı tasarrufiye-i mülkiyenin temâm-ı te’mîni emniyyesine hasr-ı 
mesâ‘i etmekteki isâbet-i fikriyeni takdîr ve tebrîk etmiş olduğumu tahattur 
edersin. Hükûmet-i Mübeccele-i Cumhûriyetimizin bu emniyyenin memâlik-i 
mütemeddinede sûret-i tahakkuk ve tekemmülünü re’yü’l-ayn görüp tatbîkini 
teshîl ve tesrî‘ etmek üzere size memâlik-i mezkûrede teftîşât ve tetebbu‘âta 
me’mûr buyurmak himmet-i ‘âlîyesi mesâ‘inizi tetvîc eylediği gibi ‘ilm ü fenn 
aşkıyla ve fi‘ilî eser ibrâzı gayret ve harâretiyle tedkîkât ve ikdâmâtınız bi-
hakkın mûcib-i iftihârım oldu.

 Servet-i ‘umûmiyenin müstakirr ve müstemirr-i mi’yârı olan toprak ve 
mebniyât ve müstetbi’ât tezyîd-i şeref ve kıymeti bugün cihân-ı medenîyetin 
en ziyâde alâkadâr olduğu bir gâyedir. Kadastronun memleketimizde te’sîs 
etmesi henüz uyuşuk yâhûd ölü sermâye ‘addolunan ‘azîz topraklarımızı 
ve bi’l-cümle gayr-i menkûlâtımızı mütedâvil ve mütekâmil altun sermâye 
hâline ifrâğ etmek demek olacağına göre muhtâc olduğumuz ictimâ‘î-iktisâdî 
istikmâlât arasında birinci derecede hâ’iz-i ehemmiyet olduğunu teslîm 
etmemek mümkün değildir.

 Hüccet-i tekâmülümüz olan Kânûn-ı Medenîmizin de bunu taht-ı 
zamân ve tekeffüle vaz‘ etmiş olması herkes için ne tatlı bir ümîd ‘ale’l-husûs 
sizin gibi meslek hâdîmleri hakkında ne büyük bir teşvîktir. 

 Dâimâ mazhar-ı muvaffakıyyet olmanız temenniyâtı samim-i kalb ve 
lisânımın virdi olacaktır oğlum.

2 Mayıs 928

Mehmed Ziyâ
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Bu Eseri Ne İçin Yazıyorum

 Bugünün hayat telâkkîsi ve sür‘at mülâhazâları karşısında 
hayatımın pek çok kısımlarını bu meslek uğrunda sarf eylediğimi kabul 
ediyorum. Memleketimin başladığı tasarruf inkılâbında tesâdüf beni bir 
nehrin cereyânlarıyla yuvarlanıp gelen taşlar gibi tasarruf hidmetkârları 
miyânında bulundurdu. Bu ‘ameliyenin ‘azamet ve dehşeti karşısında 
endişeden kararsızlıktan ziyâde fa‘âliyet müşâhede eyledim. 

 Hükûmetimin emriyle büyük himâye-i mu‘âvenetlere mazhar 
olarak İsviçre’ye, Fransa’ya, Almanya’ya tedkîkâta gönderildim. Büyük 
i’timâdlar, emniyetler gördüm. Türkiye kadastrosunun mu‘âmelât-ı 
‘umûmiyesi miyânında memleketim için en kıymetli ve en mühim 
olan aksâm-ı fenniyenin idâresi ‘uhdeme tevdî‘ edilmek gibi büyük bir 
emniyet ile taltîf ve takdîr edildim. Ben bu işi hüsn-i isti‘mâl ile bulduğum 
bütün kuvvetlerden istifâde ederek İzmir’de Büyükada’da Konya’da, 
Ankara’da, Denizli’de, Malatya’da, Bursa’da, Mudanya’da, İstanbul’da, 
Manisa’da (45259 plan / 61479 tasarruf) gayr-i menkûlün evsâf-ı 
hukûkiye ve fenniyesi mu‘ayyen ; nirengiye ve poligona müstenid ‘ilmî 
ve fennî eserlerle mütehassıslarının huzûruna yapıcıları münhasıran 
Türk olan bu planlarla iftihârla çıkıyoruz.

 Bize i‘timâd edenlere: Bize yardım edenlere hem edâ-yı 
şükrân hem de vakf-ı hayât edilmiş bir işin mâhiyet-i esâsiyesini diğer 
memleketlerde yapılmış etüdlere istinâden işi olduğu gibi ‘arz etmek 
mecbûriyetlerini duydum.

 Sahiplerine bir nev‘ rü’yet-i hesâb ve toprak iktisâdıyla 
meşgûl olanlara bir kadastro tetkîk mu‘âdelesi arz ederken bizden 
evvel gelenlerin bu bâbda neler yaptığını görememek bilememek 
bedbahtlığına düşmemek
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için tenkîd edilmek, tetkîk edilmek ricâlarıyla yarının tasarrufçularına
toplanmış yazılarımı bırakmak bu günkü telâkkî ve mülâhazâlarla 
bizden sonraki mukâyeselerini yapmalarını teshîl etmek istiyorum.
 Fransa mahzen-i evrâkından çıkmış kütüphâne-i ‘umûmiyesinde 
Mösyö İrvel’in gösterdiği kitâbın yedinci yaprağını açıyordum. Mü’ellifin 
İsveç Kralına edâ-yı şükrân için yazdığı bu kitâbın yan tarafında 
[hâdisâtın ve tecâribin ifâdeleri mecmû‘âsı olan şu kelime ve bu 
yapraklar size bu eser için vakf edilen hayâtın ve bir daha ‘avdeti mekânı 
olmayan dakîkâların başı için lâhza lâhza tevakkufla yapraklarını çevirip 
okunması niyâzındadır. Ben bu sûretle bir kere daha yaşamış olacağım. 
Eğer insanlar ümem-i sâlifenin ve babalarının tecâribinden istifâde 
ve ‘ulemânın vaz‘ eylediği esâsâtı sıra ile mülâhaza ve nazar-ı i‘tibâra 
alsalardı senevî milyonları geçen teşebbüsât-ı iktisâdiye ve sınâ‘iye ve 
mâliye felâketleri yekûnu şübhesiz üçte iki azalırdı] diyor.

                                                   İzmir-[Tireli]           

Hâlid Ziyâ
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Kadastro Hakkında Tedkîkât

Kânûn-ı Medenî ihtiyâc-ı hâzıra tekâbül eden aynî haklara ‘âid 
yeni ahkâmı muhtevîdir ki bunlar sicil-i emlâkin kabûl ve memleketimize 
de idhâlini îcâb ettirmiştir.

Usûlen sicil-i emlâkin kadastroya istinâd etmesi zarûrîdir. ‘Asr-ı 
ahîr mülâhazât-ı fikriyyesi gayr-i menkûl malların hukûkî vaz‘iyyetlerini 
te’sîs için sicil-i emlâk ile sâhanın birbirinin lâzım-ı gayr-i müfârıkı 
olduğunu esâs olmak üzere kabul etmiştir ki bu sâyede kânûnî himâye 
ile emvâl-i gayr-i menkûle münâsebâtı te’mîn edilir. Toprak kadastrosu 
bir hükûmetin toprak sermâyesinin bir (Enventeryey-Inventaire)dir. 

Kadastro ya bir maksad-ı mâlî veya bir maksad-ı hukûkî veya 
‘aynı zamanda hem mâlî hem hukûkî gâyeleri tatmîn kasdıyla te’sîs 
edilir. Herkesin telaffuz ettiği kadastro kelimesi hakkında ba‘zı îzâhâtın 
i‘tâsını fâ’ideli ‘addetmekteyim.

Ekseriyet-i mü’ellifîne nazaran (kadaster) kelimesi (Kapitastrum) 
kelimesinin müştakkıdır. Vergi esâs defteri ma‘nâsına demektir. İşte 
buradan (kadastra) yahud (kadaster) olmuştur. Ba‘zılarına göre bu 
kelime arâzi hudûdlarına dikilen taşlara verilen isimdir.

Fransa mahzen-i evrâkındaki (1370) tarihli fermânlarda 
(220) kadastro taşı nakl edilmiştir cümlesinden istihrâc edilmektedir. 
Mühendis Leonard’a göre kadaster kelimesinin menşe’ni (kaded) 
tesmiye edilen (şist) taş levhalar üzerine işlenilen hudûd planlarına ki 
sonraları ma‘denî levhalar üzerine, en sonra da kâğıt



13



14

Milattan 4000 sene evvel yapılmış kadastro
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Ankara Nirengisi
Askeri Harita hey’eti nirengi rasadatı için çalışırlarken 
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üzerine işlenen planlara hep (kadastra) nâmı verilerek işlenmiştir. 
Kadastrocuların elinde en eski vesîka olarak Telloh’da bulunan bir 
Keldani tuğlasında Dunghi Arâzîsi’nin plan ve ta’rîfâtı vardır ki milattan 
(4000) sene evvel yapılmıştır.

Kadastroyu hükûmetler başlıca iki maksadla yapmaktadır. (Mâlî 
kadastro) topraktan alınacak vergiye esâs teşkil eder ki ‘anâsır-ı asliyesi 
ber-vech-i âtîdir:

Vaz’iyyeti, muhteviyâtı, toprağın nev’i evsâfı kıymetiyle bu 
vergiyi tesviye edecek kimsenin ismini muhtevîdir.

(Hukûkî kadastro) tasarrufa ‘âid kânûnî hüccetlerden hâsıl olan 
vesâ’ikin hey’et-i ‘umûmîyesidir. İşbu vesâ’ik miyânında tasarrufa ‘âid 
irtifâk ipotek emsâli hukûkta mevcûttur.

İşte bu hâle göre toprağın kıymetiyle vâridâtının tahrîri mes’elesi 
ikinci derecede kalır. Fransa ve İtalya’da kadastro mâlîdir. Almanya’da 
hem hukûkî hem mâlîdir.

Alsas Loren ile İsviçre’de ise mücerred hukûkîdir.

Bize gelince 2/ Mayıs/ 341 târihli ve 99 numaralı kadastro 
kânûnunu okuyalım.

KADASTRO KÂNÛNU

Resmî Cerîde ile neşr ve i’lânı 2/ Mayıs/ 341 Numara: 99 
Numara: 658

Birinci Madde – Emvâl-i gayr-i menkûleye ‘âid hukûk ve 
muâmelât-ı tasarrufiyenin te’mîn ve tevsîkine ve bunların eşkâl-i 
hendesiyye ve mesaha-i sathiye ve vaz’iyyet-i mevki’iyye ve 
hukûkiyyelerini irâ’eye ve gayr-i menkûlât vergisinin ta’yînine sâlih 
defâtir ve vesâ’ik-i tasarrufiyyenin tertîb ve te’sîs ve muhafazası için 
Tapu Müdüriyet-i ‘Umûmîyesi’ne merbût bir kadastro teşkilâtı vücûda 
getirilecektir. 
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İkinci Madde – 341 senesi zarfında işbu teşkîlâtın vücûda 
getirilmesi için Tapu Müdüriyet-i ‘Umûmîyesi’nin sene-i mezkûre 
bütçesine beş yüz bin lira tahsîsât vaz’ edilmiştir. 

Üçüncü Madde – İşbu kânûn târih-i neşrinden itibaren 
mer’iyyü’l-icrâdır. 

Dördüncü Madde – İşbu kânûnun icrâ-yı ahkamına Mâliye Vekîli 
me’mûrdur. 

28 Ramazan 1343 ve 22 Nisan 1341

HARİTA MÜDÜRİYET-İ ‘UMÛMİYESİ KÂNÛNU

Resmî Cerîde ile neşr ve ilanı: /Mayıs / 1341 Numara: 99 
Numara: 657

Birinci Madde – Müdâfa’a-i Milliye Vekâleti’ne merbût olmak 
ve ayrı bir bütçe ile idâre edilmek üzere Harîta Müdüriyet-i ‘Umûmîyesi 
nâmıyla bir müdüriyet teşkil olunmuştur. 

İkinci Madde – El-yevm Müdâfa’a-i Milliye Vekâleti’ne merbût 
Harîta Dairesi tahsîsâtı ve bi’l-cümle me’mûrîn ve müstahdemîni ve âlât 
ve edevât ve levâzım-ı sâ’iresiyle Harîta Müdüriyet-i ‘Umûmîyesi’nin 
esâsını teşkîl ve dâ’ire-i mezkûrenin bi’l-‘umûm muâmelât ve hesâbâtı 
Müdüriyet-i ‘Umûmîye’ye intikâl eder. 

Üçüncü Madde – Harîta Müdür-i ‘Umûmîsi’nin ta’yîni 
Müdâfa’a-i Milliye Vekâleti’nin inhâsı üzerine Başvekâletin tasvîbiyle 
Re’is-i Cumhur’un tasdîkine ‘arz olunur. 

Dördüncü Madde – Harîta Müdüriyet-i ‘Umûmîyesi.

A – Müdâfa’a-i memlekete muktezî bi’l-‘umûm plan ve 
harîtaların:

B – Tapu Müdüriyet-i ‘Umûmîyesi’ne muktezî kadastro 
planlarının: 

C – Nâfi’a, Zirâ’at ve Ticâret Vekâletleri’ne muktezî plan ve 
harîtaların:
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D – Diğer vekâletlerle bi’l-‘umûm devâ’ir-i resmiyenin lüzûm 
göstereceği harîtaların ahz ve tab’ıyla mükelleftir. Ancak herhangi 
vekâlet veya dâire kendi ihtiyâc-ı meslekî ve fennîsinin istilzâm ettiği 
mesâ’iyi bi’z-zât îfâ edebilir. 

Beşinci Madde – Belediyeler, idâre-i husûsiyeler ve bi’l-’umûm 
mü’essesât ve eşhâs tarafından husûsî vesâ’itle yaptırılacak her türlü 
plan ve harîtaların birer nüshası vesâ’ik-i lâzımesiyle Harîta Müdüriyet-i 
‘Umûmîyesi’ne tevdî’ edilir. 

İşbu kânûnun kelimeleri üzerinde tevakkuf edersek Türkiye 
kadastrosunun hem hukûkî hem mâlî gâyeleri istihdâf ettiği anlaşılır. 
Kadastro hukûkî olunca (parsel) vaz’iyyetine ve kânûnî haline nazaran 
ta’yîn ve tahdîd edilir. 

Kadastro mâlî olduğuna göre (parsel) muhteviyatına zer’iyyâtına 
istihsâl derecesine ve mevki’ine nazaran ta’rîf ve ta’yîn edilir. Bundan 
çok kolaylıkla anlaşılır ki malî bir kadastro te’sîs için en mühim 
‘ameliyât tahmîn-i kıymet işidir. Dürüst mâlî bir prensip te’sîsi için 
arâzînin istihsâl-i kıymetini tahmîn için toprağı az vüs’atte parsellere 
taksîm etmek lâzımdır. Âşikârdır ki bir hektar arâzî diğer bir hektar 
arâzîye benzemez. İtalyan Kânûnunda (parsel) ‘aynı kazâ dâhilinde 
öyle mütemâdî bir toprak parçasıdır ki ‘aynı mal sâhibine ‘âidtir. ‘Aynı 
cinsten ve ‘aynı sınıftan olmak ve yâhut ‘aynı bir şeye tahsîs edilmiş 
olmak lâzımdır. İtalyan kânûnu parseli bu suretle ta’yîn ve ta’rîf eder. 

Şu halde kadastronun hangi nev’ini yapacak isek onu ta’yîn 
etmek iktizâ ettiği gibi kânûnen parseli de ta’yîn ve ta’rîf lâzımdır. Biz 
(parsel) deyince ‘aynı mal sâhibine ‘âid ve hudûdları vesâ’it-i kâfiye 
ile tahdîd edilen toprağa deriz. Parseller kadastro vâhid-i kıyâsîsi 
olduğundan kadastro vâhid-i kıyâsîsi ta’yîn edildikten sonra maksada 
göre kadastro ‘ameliyâtına başlanır. Ancak şu kadar 
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var ki bir kadastro hukûkî olsun mâlî olsun her iki halde de düşünülecek 
ilk ‘ameliye plan ya’ni arz üzerindeki varlığı kağıt üzerine çizgilerle 
nakletmektir. Artık ancak bundan sonradır ki mâlî, hukûkî nokta-i 
nazarlara göre işlenecek mevâd-ı merbûta yekdiğerini velî eder. Şu 
hâle göre kadastro demekle evvel-emirde dakîk ve zemînî bir mesâînin 
karşısında bulunduğumuzu teferru’ât-ı sâireye girişmeden evvel zikr 
etmeği mûcib-i fâide ‘add eylemekteyiz. 

Fen memuru tarafından ihzârı îcâb eden vesâ’ik ber-vech-i 
âtîdir:

1- Plan, parsellere taksîm edilmiş arâzînin vaz’iyyeti.

2- Muhteviyât defteri, parseller sâhibinin ismi mesâha-i 
sathiyyesiyle lüzûmlu mevâdı gösterir. 

3- Ashâb-ı emlâk sicilidir ki mal sahiplerinin ikâmet-gâhı ile 
hangi numaralı parsele malik olduğu yazılır. 

İşte bu vesâ’ite nazaran kadastro ve sicil-i emlâk te’sîs edilir. 
İsviçre Kânûnu’na nazaran (Feviye)yi teşkil eder. Tasarrufun vaz’iyyet-i 
hukûkiyyesi ve gayr-i menkûlün sâ’ir evsâfı derc edilir. İsviçre’de sicil-i 
emlâk şunlardan ‘ibârettir:

1- Gayr-i menkûl evsâfıyla yevmiye defteri.

2- Birincinin isti’mâlini teshîl eden vesâ’ik.

En mühim sicil-i emlâk vesâ’ik-i esâsiyyesi şunlardır:

Defter-i kebîr, her gayr-i menkûlün mukayyed olduğu 
yapraklardan ‘ibâret defterdir. Yapraklar ikiye taksîm olunmuştur:

1- Aksâm-ı fenniyedir ki emvâl-i gayr-i menkûlenin tavsifine, 
(Beyânlara zikrlere tahmîn-i kıymetlere ‘âidtir.)

2- Hukûkî kısımdır ki mal sâhibinin ismini irtifâk haklarını ve 
gayr-i menkûl mükellefiyetlerini, (ipotek) ve bu hukûkun kaydına 
mahsûstur. 

3- Yevmiye defteridir ki muhtelif mukâvelâtın ve mu’âmelelerin 
pey-der-pey derci için sicil-i emlâk idâresine tevdî’ edilen vesâ’ikin 
kabûlüne dâ’irdir. Bunlardan birisi tarih sırasına diğeri hesap sırasınca 
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yazılır. Defterlerin te’sîsi ile emvâl-i gayr-i menkûlenin gerek tasarruf 
nokta-i nazarında gerekse şeklince vukû’ bulacak bi’l-cümle tahavvülâtı 
serî’ olduğu kadar sarîh gösterecek sistemlerin en mükemmelinin 
bugün mevcûduyla mukâyesesinde sistem-i federalsiviz olduğu görülür. 
İsviçre kadastro sistemi çok basit ve pek dakîk olmasıyla emsâlinden 
kolayca tefrîk edilir. Siyâset-i iktisâdiyyede dâimâ çok mühim bir rol 
oynayan (arâzî tasarrufu) netâyîc-i tabî’iyye ve zarûriyeden olarak 
kat’iyen mesâha ‘ameliyâtına istinâd etmiştir. 

Arazî tasarrufuna ‘âid izâhâtı tamamlamak için kadastronun 
birkaç nev’inden daha ma’lûmât i’tâsı lâzımdır. 

A   – Mâlî kadastro ki kadaster fisko (Cadastres fiscaux) kâfî 
izâhât vermiştik. 

D – Zer’iyyât nokta-i nazarından kadastro ki mal sâhiblerine 
‘âid tafsîlâta girmeğe hâcet kalmadan muhtelif zer’iyyâta tahsîs edilen 
arâzî.

E – Parsel kadastrosu ki evvelâ İtalya’da Fransa’da başlanan 
kadastrodur. 

HA – Kadastro Les cadastres techniques fennî kadastro ki fen 
nokta-i nazarından kadastro ya’ni arâzînin teşekkülü nokta-i nazarından.

HE – Cad. du fonds et du trefonds Fransa’da bazı büyük şehirlerde 
ihtiyâc-ı mahallîyi tatmîn kasdıyla yapılmış bir kadastro sistemidir. 

Kömürcüler memleketi olan Saint Tenin’de yapılan kadastrodur. 

Bir mülk sâhibinin yerini satmış olması onun altındaki arâzî 
tabakasını satmış olmasını kabul ettiklerinden bu nev’ bir kadastro 
yapmışlardır. 

K – Kadastro Sür Bov (Cad. sur boisl) Fransa’da Langadük’te 
büyük kıtadaki ağaçlar için tatbîk edilmiştir. Kat’iyyâta esas olduğu 
gibi Meclis-i Millî’de alakadar köylüler ihtilâfının hall ü faslı emrinde 
kullanılmıştır. 

L – (les cad. des batiments) kambani kadastrosudur ki 
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her birinin tavsîfiyle sigorta ücretlerini ifâde eder. Bundan başka ‘umûmî 
ve husûsî suların vaz‘iyyetlerinin tefrîki için (kadaster hidrografik) 
yapılmıştır. İş bu sistem İsviçre federal meclisindeki münâkaşaya kadar 
devâm edebilmiştir. Islâh-ı arâzî için de Cadas des terrains a ameliorer 
kadastro vücûda getirilmiş ve bu da kâbil-i şirb sularla havzalarını, 
kanalizasyonu, sınâ‘î sular ile ve bir kasaba lağımlarının vaz‘iyyetlerini 
gösterir. Kadaster Cad Sanitaire nâmıyla bir kadastro da yapılmıştır.

Mâhiyet-i esâsiyesi hakkında kâfî izâhât verdiğimizi zann 
ettiğimiz kadastroya karşı Kânûn-ı Medenînin bize neler tahmîl ettiğini 
hulâsa edelim:

Kânûn-ı Medenînin nısfından fazlası emvâl-i gayr-i menkûle 
tasarrufuna ‘a’id ahkâmı hâvîdir. Kânûn-ı Medenînin memleketimize 
bahş ettiği en büyük feyz; emvâl-i gayr-i menkûleye yatırılmış bağlı ve 
ölü hâlde olan sermâyeyi mütedâvil bir şekle sokmasıdır. Gayr-i menkûl 
sermâyesinin mütedâvil bir hâle gelmesi memleket için ne büyük bir 
feyz ve bereket olduğunu bu gün yüz binlerce liralık toprağa mâlik olub 
da bundan istifâde edemeyenleri görmekle kâfî derecede anlaşılır. Türk 
Kânûn-ı Medenîsinin tapu ve kadastroyu ‘alâkalandıran 640-917-928-
633-645-768-813-819-825-876. ncı maddelerini beraberce okuyalım.

Türk Kânûn-ı Medenîsinin tapu ve kadastroya müte‘allik ba‘zı 
mevâdı: 

Madde 940 – Tapu sicili gayr-i menkûller üzerindeki hakların 
hallerini gösterir. Tapu sicilinin numûnesi ve nasıl tutulacağı 
nizâmnâme-i mahsûs ile mu‘ayyendir.

Madde 917 – Hazîne,   tapu sicillerinin tutulmasından mütevellid 
bütün zararlardan mes’ûldür. Hazîne bu zararlar kendi kusûrundan 
mütevellid me’mûrlara ‘ale’d-derecât rücû‘ etmek hakkını hâ’izdir.

Madde 928 – Tapu  sicili ‘alenidir. ‘Alâkası olduğunu isbât 
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eden herkes kendisince ehemmiyetli olan başlıca sahîfelerin evrâk-ı 
müsbitesiyle birlikte tapu sicili me’mûrlarından biri huzûrunda 
kendisine irâe edilmesini yahûd bunların birer sûretlerinin verilmesini 
isteyebilir. Kimse tapu sicilinde mukayyed olan bir keyfiyetin kendisine 
mechûl olduğu yolunda bir iddi‘a der-miyân edemez.

Madde 633 – Gayr-i menkûl mülkiyetini iktisâb için tapu siciline 
kayd, şarttır. Bununla beraber işgâl, mirâs, istimlâk cebrî icra tarîkleriyle 
veya mahkeme i‘lâmı ile bir gayr-i menkûlü iktisâb eden kimse tescîlden 
evvel dahî ona mâlik olur.

Madde 645 – Gayr-i menkûlün hudûdu plan ve arz üzerine 
konulan işâretler ile ta‘yîn olunur. Plandaki hudûd ile arz üzerindeki 
hudûd birbirini tutmazsa asıl olan plandaki hudûddur. 

Madde 768 – Bir gayr-i  menkûlün rehîni, ancak tapuda müseccel 
olmasına bağlıdır. 

Madde 813 – İpotekli borc senedinin te’sîsi için gayr-i menkûlün 
tapu idâresi ma‘rifetiyle kıymetinin resmen takdîr edilmiş olması 
lâzımdır. İpotekli borc senedi takdîr edilmiş olan kıymeti mütecâvir 
mikdâr için te’sîs olunamaz.

Madde 819 – Kıymetlerin lâzım gelen ihtimâm ile takdîr 
edilmemesinden hazîne mes’ûldür. Hazîne, kusûru olan me’mûrlara 
rücû‘ edebilir. 

Madde 825 – Tapu siciline kayd edilen her bir borc senedi veya 
îrâd senedi için tapu me’mûru tarafından bir sened verilir. 

Madde 876 – Hiçbir kimse; hükûmetin izni olmadıkça rehin 
mukâbilinde ödünç para vermek san‘âtını icrâ edemez.

Binâen‘aleyh Türkiye’de tapu ya‘ni tasarruf mu‘amelesinin 
tanzîm ve te’mîni için ta‘kîb edilecek tarîk Kânûn-ı Medenînin 
okuduğumuz maddeleriyle gâyet sarîh olarak ta‘yîn edilmiştir ki o da 
aslını iktibâs ettiğimiz İsviçre Kânûn-ı Medenîsiyle mütevâzîyen ta‘kîbi 
zarûrî olan yine (sîstem federalsivizdir) İsviçre sicil-i emlâk sistemi halk 
için a‘zâm 
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Ankara Kadastro Hey’eti
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nâ-mütenâhî selâmet ve sühûleti ihtivâ ettiği gibi hükûmet için de her 
vakit büyük bir kat‘iyyet ve sarâhâtle mürâca’at edilecek bir sicil-i emlâk 
kütüğüdür.

Diğer cihetten bizde ma‘a’t-te’essüf her husûsda mâlî zira‘î, 
ormancılık, ıslâhâtcılık sucılık gibi ‘asrın en mühim ihtiyâçları için 
bir esâs-ı mutlak demek olan ber-vech-i muharrer tedkîkât mevcûd 
olmadığından Türkiye kadastrosu mâlî ve hukûkî evsâfı muhâfaza 
eylemekle beraber memleket dâhilindeki her türlü teşebbüsât-ı 
nâfi‘a ve sınâ’iyyeye yarayacak sûrette memleketimizin vaz‘iyyet-i 
topografyasını irâesi i’tibâriyle da en büyük bir fâ’idesi vardır.

Eskiden beri insanlar kadastro ile zaman zaman meşgûl 
olmuşlardır. Kadastro cem‘iyyet-i beşeriyenin temelidir. Bir cem‘iyyetin 
hidemât-ı ‘umûmîyeyi idâre edebilecek eğer asgarî bir vâridâtı dahî 
olmazsa bu cem‘iyyet sa‘adet ve terakkî yüzü görmez. Bu vâridât ise 
ancak ahâlinin masârifâta mecbûrî iştirâkıyla ya‘ni vergi tarîkiyle istihsâl 
edilebilir. Bu vergilerin en esâslısı şübhesiz emlâk ve arâzî üzerine 
tarh edilen vergilerdir. Ezmine-i kadîmeden beri en kat‘î ve yüksek 
vergi veren (toprak) en mükemmel bir servet ve bi’n-netîce menâbi‘-i 
vâridâtın başlıcası ‘add edilmiştir. On sekizinci ‘asrın fizyokratları bu 
fikri te’kîd ve takviye etmişlerdir. Şu muhakkaktır ki en sâf mahsûlât 
veren toprak olduğu gibi arzın yegâne vergi veren maddesini teşkîl 
ettiği iddi’âsı ileri sürülmüş ve bunda herkes ittifâk etmiştir. İşte bu 
sebebden emlâk sâhibleri masârif-i ‘umûmîyenin hisselerine düşen 
kısmını vermekle mükellef tutulmuşlardır. Bu vechle bu esâs üzerine 
vergi te’sîs edilmiş ve cem‘iyyetlere ve edvâra göre bu esâs tenevvü‘ 
etmiştir. Bidâyette hükûmetlerin az olan masârifi vâridât mikdârlarına 
ve kuvve-i inbâtiyelerine göre taksîm edilmiş en iyi arâzîden istîfâ 
edilen vergi ile kapanırdı. Fakat gittikçe nüfûsun izdiyâdıyla masraf arttı 
ve bundan dolayı 
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arâzînin hey’et-i ‘umûmiyesi üzerine vergi tarhının ihtiyâcı hiss edildi. 
Bu usûl-i mu‘amele ile hükûmet emlâk ve arâzinin ahvâlini bilmeğe 
mecbûr oldu:

Arâzînin sâhâsı, mezrû‘âtın nev‘i, vâridât sâhibinin ismi ilh….. bu 
ma‘lûmât sûret-i mahsûsadaki sicillere kayd edilib bu sûretle kadastro 
teşkîl edilirdi. Kadastro hakkında ‘ulemânın birkaç ta‘rîfini burada tekrâr 
etmeği lüzûmlu görüyorum. (Leon Say) Diksiyoner de Finaninz’de) cild 
sahîfe 743 vergiye esâs teşkîl etmek üzere gayr-i menkûllerin mesâhâ-i 
sathiyeleriyle kıymetlerini tesbît etmek gâyesiyle yapılan ‘ameliyâtın 
hey’et-i mecmû‘asıdır. (Litre’ye göre) cild sahîfe 449 (kadastro emlâkın 
kıymetlerini beyân eden ‘umûmî bir sicildir.

(Garan Larus’a) göre kadastro bir memleketin emlâkını hudûd 
ve vüs’atleriyle beyân eden sicildir.

Diğer bir mü’ellife göre (kadastro bir memleketin emvâl-i gayr-i 
menkûlesinin sicilidir.)

(Jopikar’a) nazaran planları dahî ihtiva eden kadastro sûret-i 
‘umûmiyede emvâl-i gayr-i menkûlenin vergi resimleri kayd edilen 
sicillerden ‘ibârettir.)

En son kabûlüne nazaran kadastro emvâl-i gayr-i menkûlenin 
vaz’iyyetini, hudûdunu, şeklini, kıymetini, mal sâhiblerinin ismini 
gösteren vesâ’ikin hey’et-i ‘umûmiyesidir. Bu ta‘rîflerden şu netîce 
hulâsa edilir: 

Emlâk vergisinin ‘âdil-âne  bir sûrette tanzîmi için kadastro zarûrî 
ve elzem bir esâsdır. Bundan başka efrâdın tasarruf nokta-i nazarında 
birbirine ve hükûmete karşı vaz’iyyetlerini sarâhâtle gösteren toprağın 
tercüme-i hâl-i sahîhini irâe eden vesîkalar cümlesidir.

İsviçre’de Kânûn-ı Medenînin kabûlü tarihinden i’tibâren 
kadastro kelimesi mütâla‘a ettiğimiz ta‘rifâtdan başka daha bir ma‘nâ 
ifâde ediyor ki; kadastro sicil-i emlâkın ‘anâsır-ı esâsiyesinden birini
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teşkîl ediyor ve yalnız emvâl-i gayr-i menkûlenin ta‘rîfât-ı mükemmelesini 
hâvî planlarının tanzîmi için yapılan ‘ameliyât-ı fenniyeden ‘ibârettir. 

(80000) sekiz yüz bin kilometre murabba‘lık bir arâzîye mâlik 
bir memlekette hepimizin az çok ma‘lûmu olduğu vechle tasarruf 
mu‘âmelesinin pek çok ıslâh ve tanzîme mecbûr olduğumuz bu 
‘ameliyede ta‘kîb edilecek sîstem mümâsilleri ile mukâyese edilirse 
şimdiye kadar tatbîkât ile her bir maddesi te’kîd ve takviye edilmiş 
olan İsviçre sîstemi olduğu anlaşılır. Kânûn-ı Medenînin neşrinden 
evvel te’essüs etmiş hukûk mevcûd olmasına ve şimdi yeni bir rejime 
dâhil olmamıza nazaran eski hukûk ile yeni hukûkun tasfiyesi mevzû‘-i 
bahs olduğu bir anda kâmilen teknik bir hâl almış olan tasarruf 
mu‘âmelâtında bu ‘ameliye zarûrî olduğu kadar da müsta‘celdir. Şübhe 
yok ki eski rejim bu tasfiyeyi yapamayacağı gibi bu yeni operasyonda 
her hâlde tasarruf-ı umûriyete her şeyden evvel ‘ilm ve fennin hâkim 
olması lâzımdır.

Türkiye sicil-i emlâkının te’sîs ve kadastrosunun icrası kâmilen 
‘ilmî bir mes’ele olmasına binâen bunu keyfiyeti bu nokta-i nazardan 
mütâla’a etmek zarûrîdir. Dünya kadastrolarından numûne alınacak 
ve bir çok tecrübeleri tesbît edilmiş en kuvvetli delilleriyle gözümüzün 
önündedir. Ez-cümle Fransa kadastro tarihinin mütâla’ası bir çok 
fedâkârlıklar ihtiyârıyla yapılmış ve müte‘addid tecâribden istifâde 
ederek bunları icâbsız bizde memleketimizde de tekrâr etmemek 
nokta-i nazarından pek zarûridir. 

Kayıdların tanzîmi mes’elesi milletler tarihinde çok mühimdir. 
(İmparator Ogust) Gol’da vergi kayıtları tanzîm ettirdi. Bu kayıtlar Frenk 
padişâhları ve bi’l-âhire derebeyleri tarafından az çok düzeltilerek 
tam dokuz asır vergilerin tarhına esâs ittihâz olundu. Beş yüz seksen 
tarihinde (Şilperk) ‘umûmî bir tahrîr-i nüfus ve kadastro yapılmasını 
emr etti. (Greguar de Touren ) tarihine göre padişâh çocuklarının bir 
hastalığını Hak Te‘âlânın bir 
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ihtârı ve gûya vergide ‘adâletsizlik oluyormuş telakkisiyle bütün kayıtları 
kendi eliyle yaktı.

Bin yüz tarihlerine doğru Frada derebeyleri ve kiliseler tarafından 
tanzîm edilen tımar ve ze‘âmet kayıtlarını görürüz. Şu şâyân-ı dikkatdir 
ki vergiler için takdîr-i kıymet bizim yaptığımız gibi sâhâ üzerinde değil 
arâzînin hâsılâtı üzerinden hesâb edilmiştir.

Mesela kayıtların birinde mevzû‘-i bahs olan çayırın elli domuz 
besleyebileceği ‘ibâresi okunuyor. Bu cümle hemende çayırın kıymeti 
hakkında bir fikir verebilir. Fransa kadastrosunu yapmak, başlamak 
paydos etmek tekrâr yine başlamak ve yeni yeni tecrübelere girişmek 
‘itibârıyla bizim için pek müsa‘id bir tedkîk sahasıdır. Bu sebebden 
Fransız kadastrosu operasyonu üzerinde biraz daha tevakkuf etmeği 
fâ’ideli buluyorum. Hâsılı bin yüz on beş tarihinde Altıncı (Lui’nin) 
emriyle ‘umûmî kadastro ihdâsı fikirlerini görüyoruz. Fransa’nın tekmîl 
sâhâsını Paris eşrâfından ma‘rûf mühendis (Amedeletiyeze) verdiğini 
kral bir fermanıyla halka ‘ilân ediyor. Daha sonraları bin beşyüz elli 
dörtte İkinci Henri her vilâyette altı (messâhın) çalışmasını emr ediyor. 
Her vilâyette yavaş yavaş planlar tanzîm olunuyor. Bin yedi yüzde bu 
tasavvur tamamıyla kuvveden fi’le çıkıyor. Hatta bin yedi yüz altmış 
üçte bütün memleketin emvâl-i gayr-i menkûlesinin ‘umûmî bir 
kadastrosunun yapılması emr ediliyor. 

(Monteban) vilâyetinde tatbîk ediliyor ve gâyet sahîh planlar 
çiziliyor. Fakat bunlar tanzîm edildikten sonra bir takım ‘ilâveler ve 
tashîhler yüzünden işe yaramaz bir hâle geliyor. İhtilâl-i kebîr zamanında 
her şeye baştan başlamak lüzûmu hâsıl oluyor. Kadastro yeni esâsât 
üzerine bina edilecek ve fi’l-hakîka meclisin ilk başladığı işlerden biri 
de bu oluyor. Fransa’da bin yedi yüz doksanda bir kânûn ile vergi esâs 
defterleri ihdâs edildi.
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(bin yedi yüz doksan bir - bin yedi yüz doksan üçte) ki ta‘mîmler 
sâyesinde bu yeni teşkîlât intizâma kondu. Nihâyet bin sekizyüz üçte 
Napolyon’un irâde-i şahsiyesi sâyesinde bu projeler kuvveden fi‘ile çıktı. 
On dokuzuncu ‘asrın nısf-ı evvelinde kadastro işleri yavaş yavaş ilerledi. 
Fakat Fransa’da zuhûr eden hâdisât ve tevâlî eden vukû‘ât hasebiyle 
kadastro plan ve defter üzerine muntazaman ta‘kîb edilmemesinden 
mürûr-ı zamanla hükümsüz olmağa mahkûm olmuş ve bi’z-zât 
Fransızların söyledikleri gibi kadastro planı hükûmet için bir işkence ve 
ahâlî içinde bir menba‘-i nâhoşnûdî olmuştur.

Ba‘zen öyle kayıtlara tesâdüf edilmiştir ki hakîkaten gülünçtür.

 Mesela (23) sene evvel vefât etmiş ve hâlâ ismi defterde 
mükellefîn miyânında bulunan adamlar eksik değildir.

Fi’l-hakîka kadastronun ta‘kîbi o kadar zarûrîdir ki aksi takdîrde 
evrâkın tarihe geçmiş ve lüzûmsuz kağıt destelerinden farkı kalmaz. Ta‘kîb 
keyfiyeti kadastronun te’sîs ve idâmesinin şerâ’it-i esâsiyesindendir. İyi 
bir kadastronun te’sîsi arâzî vergilerinin ma‘kûl şerâ’it dâhilinde ihdâsı 
hükûmetler için bir zarûrettir. Bundan başka hükûmet sicil-i emlâkın 
te’sîsinden dolayı mes’ûliyeti kabûl etmesi nokta-i nazarından da 
kadastroyu te’sîs ve ta‘kîb etmek mecbûriyetindedir. Hukûkî aksâm için 
sözümüze nihâyet vermezden evvel bin sekiz yüz on sekiz senesinde 
Fransız Meclis-i Meb‘ûsânında Mâliye Nâzırının okuduğu lâyihadan 
birkaç satırı nakl edeceğim.

Dük De Gae’ nin kadastro hakkında

Meclisde okuduğu lâyihasından

Kelâm kadastro mes’elesine intikâl edince sözlerimin biraz 
ihtiyâtla telakkî‘ edilebileceğini zann ediyorum. Son hükûmetin bu 
bâbdaki 
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karârına ne derece iştirâk ettiğimi herkes bilirler. Uzun müddet 
kadastro işleriyle meşgûl oldum. Fikrimi bu kadar zaman ‘adeta istîlâ 
eden kadastro için bir muhabetim olması tabî‘idir. Ahâlîsi ‘umûmîyetle 
zirâ‘atle iştigâl eden ve vâridâtı başlıca hâsılât-ı arziyeden gelen bir 
memlekette hükûmetin, arâzîye nisbeten vergileri ‘adilâne bir sûrette 
tarh etmesi lüzûmunu münâkaşa etmek ‘akılâne bir hareketten başka bir 
şey değildir. Bu mes’elenin ehemmiyeti ahâlisi her zaman kadastronun 
ıslâhı lüzûmunu beyân eden, Fransa için ‘azîmdir.

Eski ruhbân, zâdegân ve sâ’ir ahâliden mürekkeb meclis-i 
meb‘usânların zabıtnâmelerinde de bu talebi okuyoruz, çoktan beri 
bir kadastro ihdâsı vergi tarhını ıslâh etmenin yegâne usûlü olarak 
gösterilir. 

Zamanında dâ’imî vergi-yi şahsînin ihdâs olunduğu Yedinci 
Şarl’dan i’tibâren krallarımızdan çoğunun, muhtelif devirlerde, bir 
kadastro yapılmasını emr ettiklerini görüyoruz. Ma‘a’l-esef ahvâl bu 
fikr-i cedîdin ta‘mîmine her zaman mâni‘ oldu.

(1789) bin yedi yüz seksen dokuz senesinden evvel az müddet 
devâm eden (eyâlât idâreleri) de kadastro ile iştigâl ettiler. Diğer taraftan 
Fransa (Piyemon) Suva ve (Vermilane) gibi kadastroları muvaffakiyetle 
yapılmış memleketler ile muhât idi. İhtilâl devrinin, bir çok münevverânı 
cem’ eden ilk meclis arzî vergiyi istisna kabûl etmeyecek bir sûrette 
ta‘ammüm ettirdi ve ‘umûm mükelleflerden adilâne bir sûrette vergi 
tarh edebilmek için (parsel) kadastrosunun esâsını kurdu. 23 Eylül 
tarihinde 16. Lui tarafından tasdîk edilen 20 Ağustos ve 16 Eylül 1791 
ta’lîmât-nâmelerinin birinci maddesi ta’kîb olunacak usûlü şöyle tasrîh 
ediyordu:

Bu mıntıkanın planının tersîmine ibtidâr olununca bir ‘ameliyeyi 
idâre eden mühendis bidâyette mıntıkanın ‘umûmî bir planını ihzâr 
edecektir. Bu planın ihtivâ ettiği arâzî adalara taksîm olunacaktır.



43



44

Bi’l-ahîre daha mufassal parsel harîtaları tanzîm olunacaktır. 
Mâlî idâre hakkında 1802 tarihinde yazdığım bir raporda arzî verginin 
Impot Foncier tarhında yapılan haksızlıklardan her tarafdan yağan 
şikâyetler netîcesinde birinci konsülün kadastro ihdâsına nasıl karâr 
verdiği musarrahan görülür. Hükûmeti bu yola sevk eden sebeblerden 
biri de vergileri ıslâh zımnında ‘umûm vilâyâttan istenilen ma’lûmâtın 
irsâlinin ‘adem-i imkânı idi. Hükûmet bidâyetde (Konsey De Ta) 
(Korlejislatif) ve (Terinbuna) Meclisleri’nin tasvîbleri üzerine toptan 
ekinlere nisbeten yeni bir kadastro ihdâs etti. Bu usûl gûyâ netîceye 
serî’an îsâl edecekti. Fakat gayr-i kâbil men’-i müşkilât karşısında ve 
Fransa’nın her tarafından yağan şikâyetler üzerine bu usûl de terk 
edildi. Halkın bu ârzûsuna tevfîkan hareket etmenin lüzûmu esâsen 
1806 tarihinde Mâliye Nezâreti’ne yazılan raporun 100 ve 101’inci 
sahîfelerinde musarrahdır. ‘Aynı raporda 1791 kânûnuna göre ya’ni 
parsel usûlüyle kadastro yapmanın lüzûmu beyân ediliyordu. 

Bi’n-netîce son bütçe münâkaşası esnâsında meb’ûslardan 
bir zâtın kadastro mü’essesâtımız miyânına hafiyyen dâhil olmuştur. 
cümlesini sarf etmesi nâ-be-mahalldir. Meclisin geçen celsesinde 
meb’ûslara tuhaf bir lâyiha dağıttıran ve kadastro ‘ameliyyâtının 
‘atîk bir esâsa istinâd ettiği ve derebeylik zamanından kalma bir fikir 
olduğunu iddi’â eden zâtın da sözleri hakîkate mugâyirdir. Böyle 
bir fikirle kadastroda el-yevm ta’kîb edilen usûlün arasında ne gibi 
bir münâsebet olduğunu göremiyoruz. Bildiğimiz bir şey varsa o da 
şimdiki kadastro usûlünün gerek 1790’daki Kânûn-ı Esâsî’yi intâc eden 
meclisin karârının gerek 23 Teşrîn-i Sânî 1798 kânûnunun mahsûlü 
olduğudur. Esâsen o zamanlarda derebeylik ve esâret zamanı diye 
gayr-i münâsib bir sûretde bahs etmek muvâfık değildi. 1791 tarihinde 
hükûmetin bir kânûnu ile resmen ihdâs olunan kadastro ‘ameliyyesini 
de mü’essesâtımız miyânına
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Hafiyyen dâhil olmuştur. cümlesiyle tavsîf etmek bilmem ne 
kadar doğrudur. 

Fikri muhterem arkadaşlarımın ba’zılarının fikrine mutâbık kalan 
bâlâdaki lâyihanın muharriri ekinlere nisbeten yapılan kadastronun 
1808 tarihinde terk edilmesinden te’essüfle bahs ediyor. Kadastrodan 
beklenilen fevâ’idi te’mîn eden yegâne vâsıtaya ric’atin lüzûmunu ifâde 
ediyor. Bu fevâ’id miyânında ıslâhının ta’cîli elzem olan, vilâyet vilâyet 
taksîm ‘ameliyyesinden meydâna gelen yolsuzlukların ref’ini zikr ve 
bu nazariyesini isbât için karışık ve kendisinin bile içinden zor çıkacağı 
birtakım hesâbâtı serd ediyor. 

Halbuki diğer tarafdan parsel usûlüyle yapılan kadastronun 
netâyîci bize muvazzahan gösteriyor ki kadastrosu ikmâl edilen bütün 
nâhiyelerde bu ‘ameliyeden evvel vâridâtlarının rub’unu, sülüsünü 
hatta nısfını vergi olarak veren ashâb-ı emlâk bulunuyordu. Ba’zılarda 
‘aynı vâridâtın ancak onda, yirmide, hatta elli, ve yüzde birini te’diye 
ediyorlardı. 

Bi’n-netîce lâyiha muharririnin mübâlağalı hesâbâtını da kabûl 
ederek vilâyet yapılan kadastrodaki yolsuzluklar taleb ettiği usûle 
tevfîkan yapılan kadastrodaki yanlışlıklarla mukâyese edilemez. Nihâyet 
şu netîceye varırız ki en mahsûs noksanımız kadastro olduğundan 
bunun telâfîsi için de en serî’ vâsıtaya mürâca’at etmeliyiz. 

Hükûmet terk edilen usûle mürâca’at ile her nâhiyede en son 
hadde ya’ni ashâb-ı emlâke kadar tatbîk edilmesini emr ettiği vakitde 
hiç olmazsa bu fikirle hareket etmişti. İşte bu usûlün tatbîkinde bütün 
seyyi’âtını zamanında gördü ve ibtidâ tercîh ettiği yolda sarf ettiği 
mebâliğ-i ‘azîmeden sonra yine parsel kadastrosuna mürâca’at etti.

Bu mes’eleye hâlis-âne bir sûretde girişmek lâzımdır. Bir 
vilâyetin hâsılâtını diğer bir vilâyetinki ile müfîd bir sûretde mukâyese 
edebilmeği bugünkü kadastrodan beklemek bî-hûdedir. 
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Vaktiyle ben de dâhil olduğum halde, bu netîceye varılabileceğini 
ümîd etmiştik. Fakat tefekkür ve tecrübe netîce olarak bu ‘ameliyyenin 
Fransa gibi vâsi’ ve mahsûlâtı mütenevvi’ bir memlekette ‘adem-i 
imkânı netîcesine vardım. Diğer tarafdan kadastronun isbât ettiği 
şeylerden biri de ‘ameliyyâtın en nâzik ve en çetîn kısmı olan keşîf 
‘ameliyyesinde ekinlere göre kadastro icrâsı tarafdârânının iltizâm ettiği 
prensibin gayr-i kâbil-i tatbîk olduğudur. Bu prensib mûcebince fünûn 
ve sınâyi’ sahalarında olduğu gibi kadastroda dahi kebîrden sagîre, 
hey’et-i mecmû’ada teferru’âta mübâderet edilmelidir. 

Her nâhiyede (Arpantaj) ‘ameliyyesinde az çok bu prensibe 
göre hareket edilir ve iyi netîceler istihsâl olunur. Ashâb-ı emlâkin 
mülâhazâtı ‘umûmî plana ‘ilâve edilince parsel (arpantajını) kontrol ve 
araya girebilen hatâları tashîh etmek kâbil olur. Keşif ‘ameliyyesinde 
‘aynı prensib tatbîk edilirse aşağıda görüleceği vechle gerek arpantajı, 
gerek takdîr-i kıymeti kontrol etmek mümkün değildir. 

Bu sûretle bu iki ‘ameliyyât hitâm bulunca her yerde hakîkî 
muhteviyât vergiye tâbi’ îrâd hakkında ‘aynı tereddüde dûçâr olunur. 

İşte son hükûmet ancak bu netîceye vâsıl olunca ta’kîb eylediği 
yanlış yoldan doğruya ve büyük mübâlağa mâl olup ciddî bir netîceye 
îsâl etmeyecek olan bir ‘ammeliyyeye tam ma’nâsıyla müfîd bir iş 
yapmağı tercîh etti. 

Bi’l-hâssa, hükûmet parsel usûlüne rücû’ etti. Bu sûretle ‘aynı 
nâhiyedeki ashâb-ı emlâk arasında ve ‘aynı kazâdaki nâhiyeler arasında 
hakîkî ve mütenâsib bir müsâvâta dâhil olabileceğini kestirmek kolay 
oldu. Birbirine yakın arâzînin kıymetlerini müfîd-âne bir sûretde 
mukâyese etmekde sühûletle kâbildi. Bu mukâyese muhtelif vilâyetler 
gibi birbirinden uzak arâzî için gayr-i kâbildir. Her nâhiye bu müsâvât 
te’mîn edildiğinden ve ‘ameliyyâta her yerde ‘aynı sûretle ibtidâr 
olunduğundan ve dâ’imâ ‘aynı 
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Prensibler esâs ittihâz olunduğundan ‘aynı müsâvât ‘umûm 
nâhiyeler ve bi’n-netîce ‘umûm vilâyât miyânında bâkidir. 

Fi’l-hakîka her toprağın verdiği mahsûlâtın cinsi, senevî 
mahsûlâtının mikdâr ve kıymeti her nâhiyede takdîr-i kıymet 
‘ameliyyesine esâs ittihâz olunacağından hükûmet me’mûrları her 
yerde eksperlerin ta’yîn ettikleri mikdâr-ı hatânın tecâvüz olunup 
olunmadığını tesbît ederler. Kontrolün en mühim noktası da budur. 
Nâhiyelerin bütün aksâmında tesbît edilen ‘ameliyyâtdaki bu 
mevsûkiyyet her yerde az çok bâkidir. Bunun başka türlü olabilmesi için 
başlıca me’mûrîn ve vâlilerin büyük bir dikkatsizlikte bulunmaları lâzım 
gelir. Bu ise küçük hatâ olmakdan uzaktır.

Bu mütenâsib müsâvâtı ancak (systéme parcellaire) parsel 
sistemi te’mîn eder. 

Bu sistem ise muhterem arkadaşlarımdan birisinin iddi’â ettiği 
gibi mübhem bir ‘ameliyyeye münhasır kalmakdan pek uzaktır. Bi’l-‘aks 
diyebilirim ki pek büyük bir ‘aleniyyeti hâ’izdir: Fi’l-hakîka evvelâ arz 
üzerinde ve ashâb-ı emlâkin gözleri önünde yapılır. Saniyen kendilerine 
‘ameliyyenin bütün teferru’âtını, arpantajın netâyicin ve her parselin 
takdîr edilen kıymetini hâvî bir bülten tevdî’ edilir. Sâlisen bu sûretle 
ashâb-ı emlâkın takdîr edilen îrâd kıymetini hakîkî îrâdlarıyla mukâyese 
edebilirler: Râbi’an  bu bültenlerin birer sûreti iki belediyede i’lân olunur. 
Herkes oraya gidip kendi emlâkiyle komşusununkini kıymet nokta-i 
nazarından mukâyese ve bulduğu hatâları zâbt edebilirler. Hâmisen her 
nâhiyede yapılan ‘ameliyyât nâhiye meclisinde münâkaşa edildikten 
sonra her nâhiyede karyeleri temsîl eden birer a’zâdan müteşekkil bir 
meclise havâle edilir. Bu meclisde vâli veya mutasarrıfın ve ‘ameliyyâtı 
yapan me’mûrların mevcûd bulunduğu halde her nâhiyede takdîr edilen 
kıymetler birbirleriyle mukâyese edilir ve muhıkk görülen tashîhât icrâ 
edildikten sonra kat’î bir sûretde kabûl
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olunmak üzere vergi müdürünün mufassal bir raporuna ve vâlinin bir 
karârına nazaran Mâliye Nâzırı’na takdîm olunur. 

Bî-taraf olan bir kimse böyle bir ‘ameliyyeyi daha büyük bir 
‘aleniyyete vaz’ etmenin zor olacağını sühûletle kabûl eder. 

Bi’l-hassa zann olunur ki (mübhemiyyeti) bu kadar zemm etmek, 
doğruluğu daha fazla aramak gayr-i kâbildir. 

Hatta ashâb-ı emlâke bir kolaylık daha olmak üzere hükûmet, 
ashâb-ı emlâkten bültenleri kontrol etmeyip de ‘ameliyyâtdaki bir 
hatâyı bunun nihâ’î ve kat’î bir sûretde kabûlünden sonra bulan 
olursa kendisinin talebini nazar-ı dikkate almağa karâr verdi: Kadastro 
‘ameliyyâtının hitâmını ta’kîb eden ilk sene muvakkat ve ancak ikinci 
sene kat’î olacaktır ve bu müddet zarfındaki talebler kabûl olunacaktır. 

Fakat ba’zen nâhiye meclislerinin ‘ameliyyâtındaki sıhhati kabûl 
edip verdiği netâyîcin az çok tedkîke muhtâc olduklarını iddi’â ettiklerini 
kabûl ediyorum. Bu taleb ve vergi müdürünün husûsî bir raporuyla 
Vâliye havâle edilir. Vâli de vilâyet meclisinin fikrini aldıktan sonra 
taleblerini kabûl veya redd eder. Vâli karârını nâzıra takdîm ederken 
bütün esbâbı da kayd eder. Diğer tarafdan müdür de raporunu yapar. 
Her ikisi kadastro müdüriyeti merkezinde kemâl-i ihtimâmla müzâkere 
ve münâkaşa edilir ve bu işle meşgûl olan zat da nâzıra husûsî raporunu 
tevdî’ eder. Eğer bu zât vâlinin talebleri kolayca kabûl edip de mevzû’-i 
bahs nâhiyenin diğer nâhiyelere nisbeten mazhar-ı teveccüh olduğunu 
ve bu sûretle ‘adâletin ihlâl edildiğini görürse kendisine takdîm edilen 
rapora ve meclis-i vilâyetde hâzır bulunan veya ‘ameliyyâtı tesbît eden 
müfettiş-i ‘umûmînin  ifâdesine istinâden vâliyle verdiği karârı münâkaşa 
ve lâzım olan tashîhâtı ve ta’dîlâtı ta’yîn eder. Vâlilerin bu ta’dîlâtı kabûl 
ve karârlarını ona göre ta’dîl ettiklerini kesretle gördüm. Fakat ba’zen 
uzun muhâberât bu işe me’mûr-i fevka’l-‘âde bir müfettişin ifâdâtına 
rağmen karârlarında musirr kalan ve mevzû’-i bahs 
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nâhiyenin diğerleriyle uygun olduğunu iddi’â edenler de vardır. Kadastro 
me’mûrlarının veya vâli ve vilâyet meclislerinin karârlarından birini 
tercîh etmek gibi nâdir ahvâlden birinin vukû’unda ahâlînin bir kısmına 
diğerini tercîhen iltizâm ettiklerini iddi’â edemeyeceğimden ikinci şıkkı 
ihtiyâr eder. Ya’ni vâli vilâyet meclisini iknâ etmek üzere uğraştıktan 
sonra muvaffak olamazsam bir nâhiyenin diğerine daha müsâ’id 
davranıldığından şikâyet ettiği zaman ta’dîl edilmek üzere vâlinin 
karârını muvakkaten kabûl ederdim. Bütün evrâkın kemâl-i ihtimâmla 
hıfz edildiğinden böyle bir ta’dîl ‘ameliyyesi zâhiren güç görünse bile 
kâbil-i icrâdır. Bir de  müddeî-i ashâb-ı emlâkle kendilerine müsâ’id 
bulunduğunu iddi’â ettikleri diğer nâhiyenin ashâb-ı emlâklerinden 
müteşekkil bir meclis de yapılabilir. Vâli meclisin karârını tasdîk ederek 
evrâkı nâzıra berây-ı muvâfakat irsâl eder. 

Mâliye nâzırı olduğum müddetçe bu kabîlden bir mürâca’atın 
elime vâsıl olduğunu hiç hatırlayamıyorum; fakat her vilâyetde hakîkî 
îrâdın tesbîtinde ‘aynı mevsûkiyetle hesâb edildiğinden halkın endîşe 
ettiğini gördüm. Bu bana her tarafdan ‘aynı şeyden şikâyet edildiğinde 
her yerde ‘aynı prensibler üzerine hareket etmek lüzûmu kanâ’atini 
verdi. İnkâr etmediğim bir cihet varsa o da Fransa’nın her noktasında 
netîcelerin kat’iyyet ve riyâziye ile tevâfuk edebilmemesidir. Fakat 
‘adâlet uğrunda hükûmet cehd etmiş ise vicdânen hiçbir sûretle 
mu’azzeb olmaz. Bir tereddüd vukû’unda mahallî hükûmetin re’yine 
mürâca’at etmek benim için her zaman büyük bir garanti olmuştur. 
Bu da kadastro me’mûrîninin işlerinde emniyet tamam olmadığından 
değildir. Bi’l-aks bu me’mûrîn ve vâlilerle  müttefikan kadastroda 
mühim tashîhât yapıldığını i’tirâf ediyorum. 

Fakat unutmamalı ki yüksek bir mevki’ işgâl eden me’mûrîn 
kânununun mahallî bir ehemmiyetten ziyâde bütün vilâyetleri ‘alâka-
dâr eden bir ‘ameliyyeyi nihâ’î bir karâra bağlamak husûsunda 
kendilerine verdiği salâhiyetin 
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nüfûzu altındadırlar. Bu sûretle her vâli bütün Fransa’yı ‘alâkadâr 
edecek bir karârı verirken kendilerine gösterilen işle mütenâsib 
bir mevkî‘den her türlü husûsî mülâhazâtın fevkinde bulunarak 
karârlarını verdiklerinden hiç şübhe etmedim ve bir vâlinin ısrârı 
üzerine derin münâkaşalardan sonra vilâyet meclisiyle müttefikan ve 
kadastro me’mûriyetine rağmen bir karâr verdiğimde bu kanâ‘atimde 
yanılmadığımı anladım.

Bu sûretle hareket etmenin en muvâfık olduğuna tamamıyla 
kâni’im. Her şeyi dikkatle tedkîk ettikten sonra netîceye vardım ki 
evvelen nihâiyyen kabûl edilen mesâhalar hiçbir yerde mübâlağalı 
olmayıb birbirlerine nisbeten ancak gâyet az farkla takarrub edebilirler. 
Sâniyen hakîkatte bir vilâyette yapılan mesaha ‘ameliyyesinde esâs 
ittihâz olunan kâ’idelerin tamâmiyle tatbîk olunmadığından ileri gelen 
bu hatâlar her nâhiyede mükellefler arasında mümkün derecede 
müsâvât te’mîn olunursa hiç de bâriz olmazlar. Bu sûretle hükûmet 
emîn olabilir ki meselâ eğer her yerde tamam onda bir nisbetde te’diye 
olunmuyorsa bu nisbet her yerde ‘aynıdır. Eğer memleketde bugün 
kadastrosu yapılmamış yerlerde halkın vergilerin sıkleti altında inlediği 
ve ba’zı yerlerde de hemen hemen hiçbir şey vermediği düşünülürse 
bu noktanın ehemmiyeti takdîr olunabilir. Kadastronun hem hükûmete 
hem de mükelleflere büyük bir iyiliği dokunacaktır. Noksânlarının 
ehemmiyeti de ettiği yardımın yanında küçük kalır. Esâsen daha 
bidâyetde mükemmel bir kadastro beklenilirse her türlü terakki fikrini 
atmak lâzım gelir ki böyle bir şeyi hatta (Ekin) kadastrosu tarafdârlarının 
bile iddi’â etmeyecekleri bedîhîdir. 

Parsel kadastrosunun düşmanlarının en büyük delilleri her 
zaman şu idi. Verginin mükellefler arasında taksîmine menfa’at-i şahsiye 
esâs olduğundan buna muhâlif olanları hükûmetin ıslâh etmeğe hakkı 
yoktur. Fakat eğer menfa’at-i şahsiye iyi bir esâs teşkîl etmeğe kâfî 
olaydı Fransa’da kimsenin şikâyet etmeyeceği nasıl olup da görülmedi. 
İşte bu menfa’at-i şahsiye böyle bir esâs teşkîl 
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edemediğinden hükûmet nihâyet bu işe karışmağa ve buna bir devâ 
bulmağa karâr verdi. 

Diğer tarafdan bütün kadastroya hücûm edenlerin kitaplarında 
görülen bir şey de emlâkin mütemâdiyen tahavvüle uğradığından 
kadastronun fâ’idesiz olmasıdır. Fakat unutuluyor ki bütün planların 
bir numarası vardır ve bu numara sâyesinde (tahavvül cedvellerinde) 
bütün tagayyürât ta’kîb edilebilir. Ne vakit istenilirse, meselâ yeni emlâk 
sâhipleri arasında bir sû-i tefehhüm zuhûr ederse, ilk plan her zaman 
parselleri ve bütün taksîmâtı göstereceğinden kolaylıkla anlaşılabilir. 

Kadastronun fâ’idesini isbât eden bu delîller bir iki makâle ile 
îzâh edilemez. Hatta iddi’â edilebilir ki müstehzî lakırdılarla bir kânûn 
hazırlanamaz. İşte bunun için Meclis-i Meb’ûsân’da yeri olan ve kendisi 
için ciddiyet bir vazîfe olan bir muharririn yarı ciddî yarı müstehzî bir 
sûretde hükûmete kadastroda istatistiğin verdiği netîceyi tatbîk etmeği 
tavsiye etmesi ancak te’essüfle kayd olunabilir. Herkesi ‘alâka-dâr eden 
bu mes’elede esâsen böyle bir lisânla bahs etmek nâ-be-mahalldir. 
‘Umûm vilâyâtın meclise yolladığı mümessillerin zamanımızda kesîran 
tesâdüf olunan (latîfeci) şöhretini kazanması da lüzûmsuzdur. Evvelâ 
lâzım olan şey vazîfelerini herkese mukayyed olacak bir sûretde îfâ 
etmeleridir. Yapılması lâzım olan münâkaşa îcâd sahasına değil belki 
‘ilim ve ‘akıl sahasına ‘â’iddir. Bidâyetde olanı biteni iyi bilmelidir. Bunun 
için onları öğrenmek zahmetini ihtiyâr etmek kâfîdir. 

Nihâyet Fransa kadastrosunun tecdîdi zamanının geldiğini 
bütün Fransız münevverleri takdîr ettiklerinden asgarî masrafla ve 
a’zamî sür’at ve sühûletle Fransa’nın kadastrosunu yenilemek çarelerini 
taharrîye koyuldular. Fransızlar diyor ki kadastronun Fransa’da tecdîdi 
Fransa’da fa’âl bir idârenin arâzî sâhiblerine edebileceği en büyük 
iyiliktir. Fransız mütefekkiri (1891) de Fransızlara diyor ki bizden uzak 
olmayan bir istikbâlde fotoğrafın kadastroya 
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pek büyük bir yardımı dokunacaktır. Fakat iyi netîceye varmadan o yeni 
ve hayret verici cihazların mâhir ellere geçmesi lâzımdır.

Bu husûsdaki en büyük arzum mühendislerimizin zâbitlerimizin 
topograflarımızın yeni usûle tevfîkan ve yeni ihtirâ’ât ile bu âletleri 
kadastroya tatbîki imkânlarını hazırlamalarıdır. 

Fransız usûllerinin medenîyetin pîş-dârları olmasını siz te’mîn 
etmelisiniz.

Bu nutukda işâret edilen saat gelmiştir. Fi’l-hakîka bu yeni 
usûl netîceye hem sür’atle hem sühûletle hem daha az masrafla dâhil 
olabilmeği te’mînen mufassalan salâhiyet-dâr zevât tarafından tedkîk 
edilmiştir. 

Tafsîlâtını ince uzun memnûniyetle burada tekrâr edeceğimiz 
bu usûller sâyesinde arzî ve havâ’î fotoğraflarla hakîkaten 1/1000 hatta 
1/500 mikyâsına kadar planlar yapılmıştır. 

Bunların mâl oldukları fiyatla sarf edilen zaman da ayrı ayrı 
gösterilecektir. 

Fotogrametri usûlü arâzînin ve hâssaten parsellerin 
vaz’iyyetlerinin ve kıt’a-i arzın şekl-i hâricîsinin alınmış fotoğraflarından 
istifâde etmek esâsına istinâd eder. Resimler ya arz üzerinde kâ’in bir 
mevki’den [Arzî Fotogrametri] veya havada herhangi bir noktadan 
tayyare ile havâ’î fotoğraflar alınır ki buna havâ’î [Fotogrametri] 
diyoruz. Fotogrametrinin isti’mâli zarûretlerini biraz daha tedkîk 
edelim. Fransızlara göre kadastrolarını bir an evvel tecdîd etmek zamanı 
gelmiştir. Fransızlar diyor ki: 1914’ten evvel lâzım olan ıslâhât şimdi 
artık kat’iyyen elzemdir. Şimdiye kadar gâyet fazla bir masrafı istilzâm 
eyleyen bu işe başlamakta tereddüd etmek ma’nâsızdır. Fransızlar 
lâ-yetegayyer bir programla Fransa kadastrosunu yenilemek ve ıslâh 
etmek için meşhûr-ı ‘âlem olan (Ekstra Parlamenter) komisyonlarına 
bu mesâ’ili mâlî, iktisâdî, fennî ve hukûkî nokta-i nazardan tedkîk için 
gerek Meclis-i Meb’ûsân’dan ve gerekse A’yândan ve hâricdeki ‘ulemâ 
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ve iktisâdiyyundan (75) kişinin iştirâkiyle kaydlar üzerinde, arâzî üzerinde 
her nev’ sicilâtta on beş sene pek vâkıf-âne bir tedkîkâtta bulundular ve 
işbu tedkîkât zabt-nâmelerini kelimesiyle tutarak sekiz cildlik Türkler 
için pek şâyân-ı ehemmiyet olan eseri vücûda getirdiler. Bu komisyon 
talî komisyonlar vâsıtasıyla mal sâhiblerinin fikr ve mütâla’alarına 
mürâca‘at eylediği gibi mu‘ayyen şerâ’it dâhilinde mu‘ayyen bir 
kıt‘â-i ‘arzın kadastro planlarını muhtelif aletlerle arz üzerinde sâ‘at 
hesâbıyla muvâzene eyledikleri gibi muhtelif usûllere nazaran yapılan 
‘ameliyâtın kezâlik büro içinde sarfı lâzım gelen zamanı hesâb ederek 
ta‘kîb edilecek sistemi ta‘yîn ettiler. Bu ‘ameliye için masraf olarak altı 
yüz milyon ve zaman için de yirmi beş sene lâzım olduğu anlaşılıyordu. 
Başlangıç olmak üzere kadastrosu otuz seneyi geçen nâhiyelerde 
tecrübe ‘ameliyesine girişildi. Masârifin nısfının nâhiyeler tarafından 
te’dîye olunması şarttı.

Nâhiyeler ‘umûmiyetle münferid, câhil ve fakir olduklarından 
ıslâhâta kendiliklerinden teşebbüs etmeğe pek de yanaşamıyorlardı. 
Bu nâkıs teşkîlât netîcesinde kadastro işleri gayr-i muntazam bir sûrette 
gâh şimâlde, gâh cenûbda idâme ettiriliyordu. Masraf çoğaldığı gibi 
işler de uzun gidiyordu. Netîceye daha çabuk ve daha az masrafla vâsıl 
olmak lâzımdı. Bunun için 1891’de ihtirâ‘ât-ı cedîdeyi topografyaya 
tatbîk etmek düşünüldü. Planların fotograf ile bir balondan alınması 
fikri ileriye sürüldü. Fakat birkaç tecrübeden sonra bu fikrin henüz 
vakti gelmediği anlaşıldığından terk edildi. Fakat fennin her şu‘bede 
gösterdiği harikalar karşısında bu gün 1907 senesinden beri kemâl-i 
kat‘iyyetle tatbîk edilmekte olduğunu gördüğümüz fotoğrafla harîta 
yapmak mes’elesinin mufassalan tedkîk ve hall edilmiş olduğunu 
görüyoruz. Fotoğrafla harîta almak tasavvurdan fi’liyâta geçmiş ve 
muhtelif memleketlerde kadastro planı yapmak, irvâ ve ıskâ-yı arâzî ile 
tefcîr işlerinde ıslâh-ı arâzîde şimendüfer        
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etüdlerinde, orman harîtalarında hulâsa 1/500 mikyâsından i‘tibâren 
harîtalar işlenmektedir. Fotografla harîta yapmak için ya arzî vesâ’itle 
ve yahûd tayyare ile resimler alınır. Arâzînin vaz‘iyyeti, işin ehemmiyeti 
kabûl edilen sistemi kendiliğinden ta‘yîn eder. Muhakkaktır ki fotoğrafla 
harîta yapmak her memlekette hem muhteliftir hem de muhtelif 
safahât ta’kîb etmiştir. 

Fransa’da el-yevm tayyare ile alınan resimler için arz üzerinde 
klişe başına dört noktanın kemiyyât ve vaz’iyyesini ta’yîn zarûretleri 
vardır. Profesör Hugersof’un otokartografını ta’dîlen iki sene evvel 
vücûda getirdiği apari aerokartografına kadar Konya Ovası gibi düz 
arâzî harîtaları için arzî fotoğrafda verdepolü üzerinde ufukdan başka 
bir şey görülmeyeceğinden bu gibi düz arâzîde tayyare ile resimler 
alınmak sûretiyle harîta yapılıyor. Bi’l-‘aks dağınık ve çok ‘ârızalı yerler 
için arzî fotoğraf isti’mâl ediliyordu. İsviçre’de ve Almanya’da fotoğrafla 
harîta yapmak için birçok aletler ve hakîkaten pek ciddî mü’essesât-ı 
fenniye vardır. Bu mü’essesât-ı fenniye teşebbüsât-ı nâfi’a ve sınâ’iyyeye 
lüzûmu olan planları 1/500; 1/1000 mikyâslarında ve bir metre hatta 
yarım metreye kadar tesviye münhanîleri ile işlemektedirler. İsviçre 
aparayları içerisinde Henri Wild’in arzî fotogrametri aparayı cidden 
pek mükemmel olduğu gibi sırf bu gibi etüd işleriyle meşgûl birinde 
(Lupen Wank Şoven) bürosu ve yine İsviçre’de (Flomesde’de Doktor 
Helbilg) büroları gerek kendi memleketlerinde ve gerekse Amerika’ya 
kadar sâ’ir memâlikde birçok mühim ve büyük etütler yapmışlardır. 
Memleketimizde de bu son mü’essese tarafından İsveç Grubu nâmına 
Keller – Diyarbakır Hattı şimendüfer etüdü fotoğrafla yapılmıştır. 
Dresden’deki Kostav Hayde Fabrikası ma’mûlâtından ve meşhûr 
Profesör Hugersof’un gerek otokartografi ve gerekse – a’erokartografi 
bugünkü makinelerin en mükemmelidir. Profesörün a’erokartografı 
ise bir şâheserdir. A’erokartografın başlıca muhsinâtı şudur ki resimleri 
ister semâdan 
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ister yerden alınız, ister ufkî, ister meyilli, hulâsa her nereden ve her 
ne vaz’iyyette resim çekilirse – çekilsin a’erokartografla bu klişeleri 
kıymetlendirmek ve aparaya bi’z-zât otomatikman bu resimlere göre 
planları çizdirmek mümkündür. Aparay tersîmâtı yapmakla berâber 
istenilen noktanın kemiyyât-ı vaz’iyyesini verdiği gibi irtifâ’ları verici 
ayrıca iki vâsıtası da – vardır. Aparay-ı Hugersof’un iktisâdî fevâ’id ve 
muhsinâtdan başlıcası da şudur ki arz üzerinde üç noktanın kemiyyât-ı 
vaz’iyyesini ta’yîn ile plan yapmak mümkündür. Birinci şıkkda der-
miyân ettiğimiz her klişe için dört noktanın kemiyyât-ı vaz’iyyesini 
hesâb etmek mecbûriyeti bunda yoktur. Harîtacılık işiyle uğraşanlar 
için sür’at ve iktisâd nokta-i nazarından ne ‘azîm fâ’ideler te’mîn ettiği 
kolayca anlaşılır. 

Fransızların yaptığı hesâba nazaran el-yevm mâlik bulundukları 
kadastro otuz senelik bir gayretin mahsûlüdür. Kadastrolarını yenilemek 
için şimdi yirmi beş seneyi hesâb ediyorlar. Fransa’nın bütün kadastro 
klişelerini almak için on senenin kâfî olduğu hesâb edilmiştir. 

Bu planlar bir def’a tanzîm edildikten sonra da her beş senede 
bir tecdîd ‘ameliyyesi yapılır. Havâ’î fotoğrafın bahş edeceği fevâ’idin 
birincisi ve en mühimi ‘ameliyyâtdaki sür’at kadar sarâhatdir. Bundan 
başka bu kadastro planı pek ince hesâbâta istinâden yapılmış olsa bile 
herkes için vâzıh değildir. 

Esâsına muhâlif olan meselâ herhangi bir köylü bu çizgiler 
içerisinde tarlasını göremez ve görmesini bilemez. Komşuları arasında 
hudûdları çizmek için dakîk-i mesâha ‘ameliyyâtı tahdîd işleri gibi 
zor uzun ‘ameliyyâta girişmek lâzımdır. Halbuki fotoğraf klişeleriyle 
doğrudan doğruya fennî bir sûretde kontrol yapılır. Hatta bu husûs için 
da’vet olunan köylüler fotoğrafların üzerinde derhâl ağaç, çalı, kuyu, 
kaya ve emsâli gibi tabî’î hudûdları teşkîl eden 
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şeyleri kolayca tanırlar. Bu sûretle birçok ihtilâfâtı mûcib olan tahdîd 
‘ameliyyesi kolaylaşmış olur. Havâ’î fotoğrafın son bir fâ’idesi de ta’kîb 
eylediği turuk-ı cedîde ve ihdâs ettiği teşkîlât sâyesinde te’mîn kılınan 
en büyük ekonomidir. Fransızlar diyor ki ‘asrî bir memleket fennî bir 
kadastroya muhtâcdır. Te’âmül-i kadîm usûllerine mürâca’at etmeksizin 
artık kadîm nazariyeleri terk ederek hem yeni ve pratik hem de 
medenîyetimize muvâfık usûller ta’kîb etmenin zamanı gelmiştir. 

Bütün milletlerin nihâyetsiz endîşelerini teşkîl eden bu kadîm 
kadastro mes’elesi yeni ve şâyân-ı dikkat bir safhaya dâhil oluyor. 
Vakit, insan, paraca iktisâd, sühûlet ve iktisâd işte fotogrametrinin bize 
şimdiden bahş ettiği fâ’ide.

Mösyö (Baltin Bilger) diyor ki İsviçre Kânûn-ı Medenîsi yüksek 
ve alçak Alplerde kâ’in vâsi’ dağlık arâzînin, ormanların ve mer’alarının 
tapu siciline, tescili lâzım geldiğini ve kâ’ide-i ‘umûmiyyeye nazaran bu 
tescîlin bir mesâha esâsına istinâd eylemesi iktizâ eylediğini pek haklı 
olarak der-pîş eylemiştir. Fakat vâzı’-ı kânûn bu havâlî için bir hulâsa 
planı almakla iktifâ eylemek îcâb ettiğini de sûret-i mahsûsada zikr 
etmiştir. İsviçre Kânûn-ı Medenîsi’nin mevki’-i mer’iyyete girdiği 1912 
senesi tarihine kadar plan ahzı hakkında kabûl edilen usûller (mesâha 
masârifiyle arâzînin asgarî kıymeti beynindeki nisbeti muhâfaza 
edilebilmeği gayr-i mümkün kılacak derece pahalıya mâl oluyordu) 
işbu havâlînin gayr-i mütenâsib fedâkârlıkları istilzâm etmeksizin 
mesâhasının icrâ olunabileceğine dâ’ir bir müddet sonra ba’zı usûller 
bulunabileceği ümîdiyle dağlık arâzînin ve mer’anın sahalarına ‘â’id 
münâkasaları te’cîl etmek lüzûmu hâsıl olmuştur. 

Bern, Yüksek Ontreval, Friburg, Sengal, Essen ve Vodale 
Kantonları dağlık arâzî ve mer’alarının kadastro mesâhasına teşebbüs 
olunmasını ısrârla taleb ettiklerinden bu mes’ele senelerden beri bütün 
teferru’âtıyla tedkîk edildi. Bundan başka dağlık kantonlarda müddet-i
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mu’ayyenesi zarfında kadastro mesâhasının ve tapu sicili te’sîsinin ikmâl 
edilmesi maksadıyla bu havâlîde kemâl-i ciddiyetle işe girişmek zamanı 
hulûl etti. Bize lâzım olan dağlık ve mer’alık arâzîde plan alınması için 
evvel-emirde fenn mülâhazalarını ve iktisâdî mütâla’aları tatbîk edecek 
bir usûlün elde edilmesidir ve bu usûl (fotogrametri)dir. 

Tarih-i kabûlü Kânûn-ı Medenîmize takaddüm eden ve evvelce 
1910 federal ta’lîmât-nâmesiyle tasvîb edilmiş olan fotogrametri Harb-i 
‘Umûmî zarfında ve bi’l-âhire öyle bir inkişâfa mazhar olmuştur ki 
bundan böyle kadastro mesâhaları için isti’mâl olunabilir. 

İsviçre’de fotogrametri ile plan ahzı usûlü yeni bir mes’ele 
değildir. Bundan otuz altı sene evvel (Bern Kantonu Sigrişvil) nâhiyesinde 
bu usûl tecrübe edildi. İstihsâl edilen netâyic kifâyet ettiği gibi plançete 
isti‘mâli ile elde edilen derece-i sıhhate muâdil bulunmuştur. İsviçre’de 
fotogrametrinin kadastro mesâhasında isti‘mâli harb-ı ‘umûmî 
esnâsında ve bi’l-hâssa harb-ı ‘umûmîyi müte‘âkib pek pek büyük 
sür‘atle ilerledi. Buna mukâbil (1905) senesinden bidâyet-i harbe kadar 
bu usûl memâlik-i ecnebiyede son derecede inkişâfa mazhar oldu.

Bu usûller ile yapılan harîtalar en müsâ‘id şerâ’it-i iktisâdiyeyi 
hâ’iz olmakla beraber emlâkın hudûdunu tesbît etmesi dolayısıyla da 
büyük bir ehemmiyeti vardır.

Ancak şunu bilmek lâzım gelir ki kadastro mesâhalarında 
hangi usûller hangi ‘ameliyâtlar hâkim kalabilir. Eski ve yeni usûller 
nasıl mezc edilebilir. Bu mühim mes’elenin halli arâzînin vaz‘iyyetine 
işin ehemmiyetine elde mevcûd paraya vesâ’ite nazaran bunları 
mütehassısları pek güzel ta‘yîn eder. 

Ez-cümle (Mels)de ve (Nider Ortin)de bu usûl ile yapılan 
kadastro mesâhaları pek şâyân-ı memnûniyet netîceler verdiği 
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gibi sırf tescîl-i emlâk için yapılan bu mesâha ‘ameliyâtı gerek fen ve 
gerek iktisâdî nokta-i nazardan pek şâyân-ı dikkattir. 

Hudûdları husûsî işâretlerle tesbît etmek lâzım geldiği takdîrde 
elli santimetre tûlünde kazıklarla ve ekseriyâ kayalar üzerine yahûd 
büyük taşlar üzerine (+) zâ’id işâreti hekk ettirilerek hudûd tesbît 
edilir. Fotogrametrinin harîtalarda parsellerin vaz’iyyetlerinin sarîh bir 
sûretde gösterilebilmelerinin te’mîni için hudûdun klişeler üzerinde 
görünebilmeleri elzemdir. Tabî’î bir hatla mahdûd bulunan hudûdlarda 
fotoğraf alınacaktır. Bu hattın klişe üzerinde görünebilmesi için 
uğraşmaktan  sarf-ı nazar edilebilir. 

Fakat başka yerlerde hudûd nikâtının fotoğrafda görünmeleri 
için işâret vaz’ı lâzımdır. Şurasını ehemmiyetle işâret etmek fâ’idelidir 
ki (Mels’de) yapılan tecrübeler netîcesinde açık havâlîde ve bi’l-
hâssa orman olmayan yüksek havâlîde bütün hudûd nikâtını mer’î 
işâretlerle techîz etmek daha fâ’ideli olduğu görüldü. Ormanlarda 
diğer noktalar tesbît edilebilecek ana noktalarına işâret vaz’ı kâfîdir. 
Arz fotogrametri ‘ameliyyâtı için beyaz kumaş parçaları ve taş işâretler 
en münâsib işâretlerdir. Tecrübe göstermiştir ki tahta levhalarla yapılan 
işâretler fotoğrafı üzerinde hafîf göründüğünden ve hatta ba’zen hiç 
bulunmadığından bu gibi işâretlerin isti’mâli doğru değildir. İşâretlerde 
en uygun şekil dıl’ları altmış santimetre tûlünde ve re’sen mukâbil iki 
müsellesdir. Bunları kumaş parçalarıyla setr etmek kâfîdir. Ormanlarda 
birbirinden uzak yüksek ağaç tepelerine konulur. (Bülten)de yapılan 
tecrübede tayyare ile alınan fotoğraflar için hudûd nikâtının kireç 
veya kumaşla işâret edilenleri en iyi görülenleridir. (120x90) eb’âdında 
kumaş parçaları kazıkla tesbît edilir. Eğer var ise çıplak kayanın bir 
kısmı suda mahlûl kireçle sıvanır. Ancak dikkat etmek lâzımdır ki kireç, 
‘ameliyyâtın yapıldığı yerde söndürülüp suda hall edildikten sonra
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kullanılmalıdır. Kireçle yapılan işâretler kumaşla yapılanlardan daha 
iyidir. 

Zîrâ kireçle yapılanlar kolaylıkla tahrîb edilmediği gibi 
dayanıklıdır. Bir seneden fazla kalır.

İşâretlerin uzun müddet kalmasına hâcet yok ise kireç çimen 
üzerine konulabilir. Ancak kireç süzüldükten sonra tedârik edilen kireç 
tozunu yere serpmekle elde edilen işâretler kâfî değildir. Bu tafsîlâta 
girmekten kasdımız tahdîd-i hudûd ‘ameliyyâtının serî’ ve ucuz ve kolay 
yapıldığını îzâh içindir. 

Beher nirengi noktası (130) İsviçre Frangı’na (hesâb-ı arz-ı ruper 
ve bi’l-cümle ‘ameliyyât dâhil olduğu halde) mâl olduğuna ve kadastro 
harîtaları için (500 ila 1000) mikyâs için vasatî olarak kilometre-i 
murabba’ına altı nokta lâzım olduğu halde arzî fotogrametride 
iki kilometre-i murabba’ında bir noktaya ihtiyâc vardır. Şu halde 
yalnız nirengide asgarî bir hesapla (12) misl daha ucuzdur. Aparay-ı 
Hugersof’un a’erokartografının isti’mâlinde ise yalnız üç noktanın 
kemiyyât-ı vaz’iyyesi ma’lûm olmak ve buna istinâden (50 ila 100) 
kilometreye kadar devâmlı resim almak mümkündür. Uçuşdaki irtifâ’-i 
arâzînin şekl-i hâricîsine planların mikyâsına ve aranılan derece-i 
sıhhate göre tahavvül eder. Hava fennî mütevassıt bir irtifâ’dan 
alınmasını tavsiye eder. Gayr-i kâfî bir irtifâ’da (meselâ 1500 metre bir 
irtifâ’da) cihet ta’yîni güç olduğu gibi karârsız bir havaya ma’rûz kalmak 
mahzûrları vardır. 

Pek yüksek bir irtifâ’a çıkılırsa dahi cihet ta’yîni güç olduğu gibi 
‘azîmet ve ‘avdet uçuşlarında ‘aynı mesâfe muhâfaza edilemez. Zîrâ 
(5000) metreden yüksek bir irtifâ’da en yüksek dağlarımızın tepeleri 
istikâmet nikâtı vazîfesini göremez. Bundan başka çok yükseklerde olan 
pek soğuk havalar tayyarede görülen işlere 
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halel getirir ve aranılan derece-i sıhhat bulunmaz. Ma‘lûmdur ki 5500 
metre ve daha yüksek irtifâ‘larda insanın hayatını muhâfaza etmek için 
sun’î müvellidü’l-humûzaya ihtiyâc vardır. Uçuşun muvâfık-ı irtifâ‘ı 1500 
ile 5500 metre arasındadır. İrtifâ‘, mesâhâda aranılan derece-i sıhhate 
verilen mikyâsa göre ta‘yîn edilir. Bir klişe ne kadar yüksekten alınırsa 
o nisbetten büyük bir sâha gösterir. Fakat o nisbette derece-i sıhhat 
azalır.

Kadastro Tecrübeleri Netâyici

Mâl olduğu fiyâtı nazar-ı i’tibâra almakla berâber herhangi bir 
usûl üzerinde tatbîk edileceği arâzînin mesâhâsının icâbâtına muvâfık 
bir netîce vermediği takdîrde kâbil-i istifâde olamaz. Bu mesâha oldukça 
derece-i sıhhatle arâzînin kıymetiyle mütenâsib ve işin ehemmiyetine 
göre yapılır. Sıhhate lüzûm görülmeyen yerlerde fazla masârif ihtiyâr 
etmek emvâl-i emîriyeyi isrâf etmekten başka bir şey değildir.

İşte bu sebebden hangi yerlerde fazla hangi yerlerde az ve 
nerelerde ‘ale’l-‘âde derece-i sıhhat aranıldığını tefrîk etmek lâzımdır.

Hulâsa: Muhtelif memleketlerde salâhiyetdâr zevât tarafından 
yapılan tecrübelerle sâbit olmuştur ki fotogrametri usûlüyle yapılan 
harîtalar kânûnun emr ettiği şerâ’iti tamamen ihtivâ etmektedir. Şu 
hâlde Türkiye sicil-i emlâkını te’sîs için hukûkî kısım emvâl-i gayr-i 
menkûleyi şahsiyet-i hükmiye telakkî etmek sûretiyle büyük bir kat‘iyyet
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Vuzûh ile gösteren İsviçre sistem-i federalini kabûl edecek ise 
Türkiye’nin arâzî plânlarının yapılması için de ta‘kîb edeceği meslek 
fotogrametri mesleğidir.

Plan için
Sicil-i em

lâk için 

Siste(m
) Federal Sivis

Türkiye Sicil-i Emlâkinin ta’kîb
edeceği meslek-i istikâmeti
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İKİNCİ KISIM

TÜRKİYE KADASTROSU HAKKINDA

Tapu ve Kadastro Hey’ât-ı Fenniye

Müdürü Halid Ziya Bey tarafından 

Türkiye’de Kadastro:

Türkiye’de arâzî ve emlâkin sicil-i emlâk nokta-i nazarından 
harîtalarını tanzim etmek keyfiyeti eski olmayıp 1873 senelerine 
‘âid Defterhâne Mahzen-i Evrakı’nda tanzim edilmiş bu nev’ arâzî 
harîtalarına tesâdüf edilmektedir. Bunlar münferid olmakla beraber 
bugünkü vesâ’it-i fenniyyeye nazaran tanzim edildiklerinden bugünkü 
kadastroculuk nokta-i nazarından bir kıymet-i târihiyyesi ve kâfî derece 
sıhhatleri vardır. Kadastro ve harîtalarının bir ihtiyaç üzerine tanzîmi 
1908 senesinde Meşrutiyet’ten sonra Konya Ovası’nda icrâ edilen irvâ 
ve ıskâ ‘ameliyâtını ta’kîb eder. 

Bu ‘ameliyât 30.000 hektar vüs’atindeki ıskâ sahasında yapılan 
dördüncü dereceden bir nirengiye istinâd etmesi dolayısıyla bir 
kıymet-i fenniyyesi varsa da araya Harb-i ‘Umûmî’nin girmesi hasebiyle 
yapılan planlar ‘adem-i ta’kîb ve takdîr yüzünden ma’a’t-te’essüf bugün 
kıymetini gâib etmiştir. Meşrutiyet’ten sonra tasarruf muâmelâtının 
ıslâhı çarelerine teşebbüs edilmiş ve başlangıç olarak İstanbul Şehri 
dâhilinde alım satım, ifraz, taksîm muâmelâtında harîta tanzîmi esâs 
i’tibâriyle kabûl edilmiş olduğundan olvakit nezâret halinde olan 
Defter-i Hâkânî Nezâreti’nde Senedât-ı ‘Umûmîyye Müdüriyeti’ne 
merbût olmak üzere iki kişilik 



81



82

Kadastronun tarih-i te’sîsinde arz üzerinde ilk ‘am
eliyât Sene 1341
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bir hey’et-i fenniyye vücûda getirilmiş ve bu hey’et 1911’de dörde iblâğ 
edilmiştir. Konya irvâ sahasındaki arâzînin ta’yîn-i hudûduyla Edirne ve 
Lâpseki’de tahrîr icrâsına başlanmış ve kadastro esâsâtını ihzâr için bir 
kadastro mektebi güşâd edilerek bir şu’besinde mesâh diğer hukûk 
kısmında da tasarruf me’mûrları yetiştirilmiştir. 

Maalesef nezâret bu bâbda ilme müstenid bir esâsa ve programa 
mâlik olmadığından sarf edilen para ile vakte mukâbil faydalı bir netîce 
elde edilememiştir. O tarihte İtalya ve sâ’ir Avrupa Bilâdı’nda bir tedkîk 
seyâhatine çıkan Defter-i Hâkânî Nâzırı Merhum Mahmud Es’ad Efendi 
tarafından tedkîkâttan ‘avdetden sonra zamanına göre oldukça kuvvetli 
bir kadastro kânûn lâyihasıyla bir tahdîd ve tahrîr kânûn lâyihası 
ihzâr eylemiştir ki birçok noksanlarına rağmen el-ân memleketin bazı 
mahallerinde kânûn-ı muvakkat halinde kalmış olan bu lâyiha esâsı 
ta’kib edilmektedir. Konya Ovası’nda ‘ameliyâta muhtelif senelerde 
muhtelif hey’etler teşkîli sûretiyle mükerreren başlanmıştır. Fakat elde 
mu’ayyen bir program olmadığı gibi idâre-i merkeziyyede de bu husûsa 
dâir ilmî ma’lûmâtla fikr-i ta’kîb olmadığından başlayanlar da mekteb 
ile beraber kapanmış gitmiştir.

1915 senesinde merkez-i hükûmet olan İstanbul Şehri’ne 
münhasır olmak üzere Defterhâne’de mevcûd hey’et-i fenniyyeyi tevsî’ 
ve Almanya’dan mütehassıs sıfatıyla celb edilen Mösyö Krake’nin idâresi 
altında İstanbul’da Galata, Feriköy, Büyükada’da kadastro ‘ameliyâtına 
başlanmıştır. Ada’da mevzi’î bir kadastro nirengisi vücûda getirilmiştir. 

Galata’da Feriköyü’nde ise emlâkin muâmelât-ı tasarrufiyesini 
tedkîke hâdim tasarruf krokileri vücûda getirilmekte iken Harb-i 
‘Umumî’nin zuhûru iki sene sonra bu ‘ameliyâtın da ta’tîlini intâc 
etmiştir. İhtiyaçtan doğan bu hareketler maalesef mu’ayyen bir program 
ve teşkilât-ı 
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mahsûsaya tâbi’ tutulmaması yüzünden nereden ve ne şerâ’it dahilinde 
yürünmesi lâzım geldiği tedkik edilmemesinden ciddî bir prensip ta’kib 
olunamaması yüzünden pek tabî’î olarak ‘akîm kalmıştır. Veya planlarda 
sarf edilen mebâliğ-i ‘azîmeye ve verilen emeğe mukâbil kıymetsiz 
bakkal kağıtlarının âkıbetine uğramış küçük bir takyîde bile tâbi’ 
tutulamamıştır. Harb-i Ahîrin indifâ’ında ve Mücâdele-i Milliyye’nin 
pek büyük bir zaferle istihsâlinden sonra 1925 senesi Haziranı’ndan 
itibaren 500.000 liralık bir bütçe ile Tapu Müdüriyet-i ‘Umûmîyesi’ne 
merbût bir teşkilat-ı mahsusa ile Türkiye’de kadastro tatbîkâtına 341 – 
925 kânunuyla mübâşeret edilmiştir. Bidâyet-i teşekkülde Defterhâne 
Hey’et-i Fenniyyesi’nin nezâreti altında İstanbul’da başlayan kadastro 
ameliyâtı bi’l-âhire İzmir, Manisa, Denizli, Ankara, Büyükada, Konya, 
Bursa, Mudanya, Malatya’da olmak üzere tevsî’ edilmiştir. 

Vesâ’it: 

Türkiye’de kadastro tatbîkâtına mübâşeret edildiği zaman en 
ziyâde düşünülecek şey me’mûrîn-i fenniye idi. Bunun için memleketin 
bi’l-cümle menâbi’ine mürâca’at edilerek riyâziyesi kuvvetli 
mekteblilerle Harbiye ve Bahriye Mektebi me’zûnları, mütekâ’id 
erkân-ı harb zâbitleri mu’ayyen şerâ’it altında uzun müddet staja 
tâbi’ tutularak her birerlerinin kâbiliyet-i fikriye ve cismâniyyelerine 
nazaran bir işe alındılar. Bu suretle teşkil edilen me’mûrîn-i fenniyyenin 
başlarına tecrübe-dîde mühendisler ikâmesi suretiyle vilâyâtta kadastro 
‘ameliyâtı kuvvetle fa’âliyete geçti. Bi’t-tabi’ bu mevcûd gayr-i kâfî 
geliyordu. Bunun için de iki şey düşünüldü. İstanbul’da Hey’ât-ı Fenniye 
Müdüriyeti’nin merkez bürosu bir nevi’ staj bürosu ittihâz edilerek bir 
taraftan lise tahsîlini 
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ikmâl edenleri bu büroda yetiştirirken diğer taraftan Merkez-i Hükûmet 
olan Ankara’da tasarruf ve fen şubelerini muhtevî bir kadastro mektebi 
açılarak bu noksan telâfî edilmiştir. 

Türkiye dâhilinde icrâ edilen bu ‘ameliye-i fenniye arâzînin 
cesâmeti kadar ‘avârız-ı zeminin şiddeti ve gayr-i menkûllerin 
ekseriyetle eşkâl-i gayr-i muntazamadan ‘ibâret olması itibariyle 
Türkiye kadastrosunun ‘arz eylediği müşkilât memâlik-i ecnebiyyedeki 
mümâsillerinin en ağırıdır. Memleket dâhilinde tatbîk edilen bu ‘ameliye-i 
fenniyenin her kısmını kontrol ve idâre etmek üzere tecrübe-dîde 
zevâttan bir muvâzene hey’eti Hey’ât-ı Fenniye Müdürü’nün refâkatine 
verildi. Bu zevât fen memurlarının yalnız istihsâlât-ı fenniyelerini değil 
mesâî ve iktidâr derecelerini de yakından ta’kîb eylediği gibi terakkıyât-ı 
fenniyyeyi muntazaman tedkîk etmek vazîfesiyle de mükellefti. 
Bunların başına harîtacılıkta pek büyük bir iktidârı olan Müdâfa’a-i 
Milliye Harîta Müdür-i Umumîliği’nden teka’üdünü müte’âkib bu kısma 
iştirâke rağbet eden Şevki Paşa gelmiştir. Şevki Paşa’nın iştirâkiyle 
mâddeten ve ma’nen pek çok yükselen bu hey’et arkadaşlarının Avrupa 
tedkîkâtından mebzûlen getirdikleri en son terakkıyyât-ı fenniyyeyi 
eserleriyle, makâleleriyle günü gününe ta’kîb eyledikleri gibi Fransa, 
İsviçre, Almanya gibi en kuvvetli ve tecrübe-dîde memâlikin kavânîn 
ve nizâmâtına ve bu miyânda netîceleri münâkaşa edilen usulleri hep 
birden mütâla’a ile Türkiye’nin vüs’atine, parasına, vesâ’itine göre bir 
tertip aldılar ve hey’etlere de ol vechle bir direktif verdiler. İstanbul’un 
vaz’iyyet-i coğrafiyyesi i’tibâriyle her şeyin mebzûlen tedâriki sehil 
olmasına binâ’en Hey’ât-ı Fenniyye’nin merkez-i faaliyeti İstanbul ve 
İstanbul’da hâssaten Defterhâne binası merkez ittihâz edildi. Türkiye’nin 
kadastrosunun hakîkî beşiğini teşkil eden bu latîf binâda çok kıymetli 
karâr ve esâslar ihzâr edildi. Hey’et-i fenniye çok ehemmiyet verdiği 
kadastroya Kadastro Mektebi’nin kuvvetle devâmını te’mînen Mâliye 
Vekâleti’nin kıymetli
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müzâheretiyle Kadastro Mektebi hey’ât-ı fenniyyenin gözü önüne 
İstanbul’a Defterhâne binâsına gönderildi. 

Bu suretle hem talebe ‘adedini ziyâdeleştirdi. İş kolaylaştırıldı. 
Tatbîkât sâhaları açıldı. Hem de Ankara’da mesken buhrânı dolayısıyla 
3.800 lira mekteb kirası vermekten hazine kurtulduğu gibi tahsîle devâm 
edenler de İstanbul’da mesken buhrânı olmaması, Ankara’dan İstanbul 
daha ucuz olmakla beraber bugünkü vaz’iyyete nazaran İstanbul’da 
mu’allim ve vesâ’it tedâriki Ankara’ya nisbetle daha kolay olduğu 
cihetle pek kıymetli zevâtın çok cüz’î bir meblağ mukâbilinde Kadastro 
Mektebi’nde birer ders almaları te’mîn kılındı. Kezâlik hükûmetçe 
görülen lüzûm üzerine Kadastro Hey’ât-ı Fenniye Müdürü Halid Ziyâ, 
Fen Müfettişi Vehbi Beylerden mürekkeb bir hey’et 1926 Teşrîn-i 
Sânî târihinde Avrupa’da kadastro tedkîkâtına gönderildi. Bu hey’etin 
‘avdetinde tasarruf kısmı Bulgaristan da dâhil olduğu halde İsviçre 
ve Fransa’da tedkîkâtlarını mübeyyin ve Türkiye tapu mu’âmelâtının 
ıslâhı hakkında müşterek bir rapor verdikleri gibi hey’et-i fenniyyeye 
mensûb olan kısımda Fransa, İsviçre, Almanya kadastrolarını mukâyese 
ve her kısım üzerinde uzunca tedkîkâtla tevakkuf ederek kadastro 
lâyihasıyla Tahmîn-i Kıymet Kânûnu, Islâh-ı Arâzî Kânûnu İsviçre 
Ordönansı’nın ve Sicil-i Emlâk Nizâmnâmesi’nin Türkçeye nakl edilen 
nüshalarını ve olbâbdaki raporlarını verdiler. Fen kısmına mensûb olan 
Hey’ât-ı Fenniye Müdürü Hâlid Ziyâ Bey’le Müfettiş Vehbi Bey da’vetli 
bulundukları Berlin’deki beyne’l-milel fotoğrametri kongresine Türkiye 
Hükûmet-i Cumhuriyesi’ni temsîlen askerî hey’etle berâber iştirâk 
eyledikleri gibi fotoğrametri hakkında meşhûr Profesör Hugersof’un 
konferanslarına devâmla fotoğrametri aparayları üzerinde derin bir 
tedkîkâtta bulundular. Profesör Hugersof’un ‘arzî ve havâî fotoğraf 
planlarından istifâde ederek otomatikman plan tersîm eden profesörün 
meşhûr-ı ‘âlem olan otokartoğraf ile aerokartoğrafı 
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üzerinde bi’z-zât işleyib tedkîkâtlarını tamamladıktan sonra hey’ete 
her sûretle pek kıymetli mu’âvenetleri bulunan Türkiye hükûmetinin 
kadastro müşâviri, Lozan Kadastro Müdürü Doktor Mösyö (Lui Heg)’ in 
delâleti ile İsviçre Servis-i Topografik Dâ’iresinde Türkiye’de olmayan 
âlât-ı fenniye hakkında tedkîkâtda bulundular.

Hey’et yine Bern’de bu nev‘ mesâ‘îsiyle meşhur Lupen Şeven’in 
mü’essesesinde Wild’in ‘arzî fotogrametri otoğraf aparayı üzerinde 
tedkîkâtdan sonra Münih’te Konsorsiyon Lof Bild’in bu sınıfdan işleriyle 
tecrübelerinde Vastereo Planigrafında  bulundular.

Bi’l-âhire Paris’de (Compag. Aerienne Française) Kompani 
Aeriyen Fransez mü’essesesini gördüler. Fransızların tayyare fotografıyla 
alınan şehir kadastro planları bunlara ‘â’id metodları ta‘kîb eylediler. 
Profesör Hugersof’un aparayı ile arz üzerinde üç noktanın kemiyyât-ı 
vaz’iyesini ta‘yîn sâyesinde alınan arzî, havâî plâklarla otomatikman 
plânlar tersîm edilmektedir. Hâlbûki Fransa’da her klişe için arz 
üzerinde dört noktanın kemiyyât-ı vaz‘iyyesini ta‘yîn mecbûriyetleri 
vardı. Fransa şirketinin çok kıymetli tecrübeleri olmakla beraber 
Alman mü’essese-i fenniyelerindeki fotogrametri aparaylarındaki 
mükemmeliyet henüz Fransa’da görülememiştir. Bu babda âlât ve 
tecrübe cihetinde Alman mü’essesât-ı ‘aliyesinin tefevvukunu hey’et 
pek yakından görüyordu. Hey’et-i fenniye tasarruf muâ‘melâtıyla 
mütevâziyen gitmesi iktizâ eden husûsât hakkında gerek İsviçre, gerek 
Fransa ve Almanya kadastrolarında tedkîkât-ı mükerrerede bulunmuş 
ve bunların mukâyeselerini ‘avdetlerinde Lozan’da müşâvir Mösyö 
Heg’le münâkaşa eylemişlerdir. Dresden’de Kostavhayde mü’essesesi 
sâhibi Hern Hayde ile Profesör Hugersof’un ve Mösyö Mester ve 
Berlin’de kadastro müdüri tarafından Paris’de Kompani Aeriyen Fransez 
mü’essesesinde a‘zami mu‘âvenet ve teshîlâta mazhâr  olmuşlar. Ve 
çok tecrübe-dîde Paris Saint Döpartmanı Müdürü Proseför Mösyö 
Kuvini’nin derslerinden
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ve îzâhâtından çok istifâde eden hey’et-i fenniye Fransız meşâhîr-i 
riyâziyûnundan Mösyö Filip Jarudanje ile Ekol Espesyal de Travopublik 
Müdürü Mösyö İrvel ve Pruse de Durel Müessesesi Müdürü Mösyö 
Durel’den a‘zamî istifâdeler eylediklerini şükrânla yâd ederler.

Bunların ‘avdetinde ihtisâs kesb etmek üzere yirmi beş kişilik 
bir hey’etin Avrupa’ya î‘zâmına karâr verildi. Bunlardan ondokuzu 
Kânûn-ı Medenînin emr eylediği şerâ’it dâhilinde sicil-i emlâkın te’sîsi 
için Lozan’da devletçe müşâvir intihâb edilen ve Vo Kantonu Umûr-ı 
Tasarrufiye Müdürü Doktor Lui Heg nezdine gönderildi. Bunlar 
müşâvirimizin nezâreti altında gerek Dar’ül-fünûnda ve gerekse güşâd 
edilen numûne bürosunda tatbîkât ve tedrîsât görerek yetiştiler. 
Bu babda İsviçre hükûmetiyle müşâvirimiz Mösyö Heg’in a‘zamî 
mu‘âvenet  ve himâyeleri görülmüştür. Dokuz kişiden ‘ibâret fen 
hey’eti de Dresden’de Profosör Mösyö Hugersof’dan fotogrametrinin 
nazâriyâtını ve bi’l-fi‘il aparaylar üzerinde de çalışarak ‘ameliyâtını 
gördükleri gibi İsviçre’de servis-i topografikde bi’l-cümle âlât-ı fenniye 
üzerinde ve ba‘dehû Herburg’da Mösyö Wild’in mü’essesesinde kezâlik 
bu sınıfdan aparaylar üzerinde çalışıb tatbîkât yaptıktan sonra Fransa’da 
tetkîkâtına devâm ve hâssaten teksîr ve tab‘ mesâ’ilini mukâyese 
etmek üzere Peruse de Durel mü’essesesinde çalıştırılmış ve bu sûretle 
ihtisâs dâ’iresinin eşedd-i ihtiyâcı olan bu iki şu‘bede mütehassıs 
zevât yetiştirilmek sûretiyle işe bir kat daha ehemmiyet verilmiştir. Bu 
hey’et mensûb oldukları şu‘bede ve gerek dar’ül-fünûnda ve gerekse 
mü’essesâtda çalışarak ihtisâs sâhibi olarak ‘avdet eylemişler ve çok 
kıymetli raporlar vermişlerdir. 

Türkiye’de tatbîk edilen kadastro; kadastro parsellerdir. Ya‘ni 
arâzînin kuvve-i inbâtiyesine göre parça parça yapılmış olmayıb bi’l-
‘umûm gayr-i menkûllerin bölük halinde nirengi ve poligon ‘ameliyâtına 
istinâden
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icrâ kılınan mesâhâya nazaran vücûda getirilen paftalarda ‘aynı mâl 
sâhibine ‘â’id parsellerin yegân yegân işlenmesidir.   

‘Ameliyânın sûret-i icrâsı:

Şehr-i karyelerin tahdîdi: yollar, nehirler, şimendüfer yolları 
vesâ’ir gibi hudûd-ı tabî’iyye ile yol ve hudûd-ı tabî’iyye bulunmayan 
yerlerde kârgîr ve yâhûd beton ve yâhûd sinur taşı gibi taşlar ile tahdîd 
edilir. Bu husûsda fen ‘ameliyâtı şundan ‘ibârettir. Hudûdu teşkîl eden 
madla’ın  zevâyâ-i dâhiliyesi ve zevâyâ kıra’itine sâlih her hangi bir âletle 
mesâhâ ve madla’ın ıdlâ-ı mesâhâ idilüb mekâdîr-i  tabî‘iyye ‘aynen 
erkâm ile irâe edilmek üzere hudûd-ı ‘umûmiyenin bir krokisi yapılır.

Ancak bu nikât-ı esâsiyenin rupere edilmesi şarttır. İş bu 
‘ameliyâtı müş’ir kroki ile bir zabıtnâme tanzîm edilerek tahdîdât 
ikmâl edilir. Köylerin bir araya gelmesi nâhiyeleri, nâhiyelerin bir araya 
gelmesi kazâları ve bunların bir kaçının bir araya gelmesi de vilâyetlerin 
tahdîdini icrâ eder. Şehirlerde hudûd-ı ‘umûmiyye tahdîdâtı köy 
tahdîdlerinin ‘aynıdır. Şehir dahilî taksîmât için şu sûretle tahdîdât icrâ 
edilir. 

Sokak mihverleriyle birkaç adayı ihtivâ etmek üzere mahallelere 
bunların bir kaçıyla da mıntıka taksîmâtı vücûda getirilir. 

Triangulation – polygonation kadastronun bidâyet-i 
teşekkülünde kadastroya lüzûmu olan nirengi ve poligon ‘ameliyâtının 
îfâsına Erkân-ı Harbiye Harîta Müdüriyeti 341/ 925 tarihli kânûn ile 
me‘mur edilmiştir. Ancak vazîfe-i ‘askeriyesinin çokluğu hasebiyle 
Askerî Harîta Müdüriyet-i ‘Umûmîyesinin yetişemediği yerlerde ez-
cümle Büyükada, Denizli, Manisa ve Mudanya’da kadastro he’yet-i 
fenniyesi tarafından bu ‘ameliye icra edilmiş Ankara, İzmir gibi yerlerde 
de memzûcen 
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çalışılmıştır. Kadastro İdâre-i ‘Umûmiyesi Hey’et-i Fenniyesinde Poligon 
Postası nâmıyla bir teşkîlât vücûda getirerek kendi işlerini bu sûretle 
tedvîre başladı.

Kadastro nirengileri mevziî ve müstakil nirengiler olup dokuz 
numaralı Alman talimatnâmesine tevfîkan yapılmıştır. Kemiyyât-ı 
vaz’iyye hesâbâtı mezkûr ta’lîmâtın on numaralı cedveline göre 
yapılmıştır. Tecvîz-i hatâlar Gavsın cedvellerine nazaran hesâb 
edilmektedir. Rasadât iki derece sâniyesi ve kısmen on derece sâniyesi 
okuyan teodoltilerle yapılmış ve zâviye rasadâtı usûl-i mükerrereye 
tevfîkân altışar silsile yapılmıştır. Kontrol dıl‘ esâsında meselâ Denizli’de 
bi’l-hesâb ve bi’l-‘amel bulunan mesâhâ farkı 0,098  bulunmuştur ki 
vesâ’ite ve maksada göre pek iyidir. 

Poligonlar:

Polygones poligon noktaları demir kazıklarla zemîne tesbît 
olunmuş nikât-ı sâbiteye bağlanmıştır. Bunların da ikişer nüsha olarak 
ruper krokileri alınmıştır. Rasadât çifte rasat usûlüyle tûller de ikişer 
def‘a çelik şeridle mesâha edilmiştir. Kezâ hesâbât ve tecvîz-i hatâ ‘aynı 
ta’lîmâta tevfîkân yapılmıştır. Numune merbûttur.

Tûl mesâhâları:

Nirengi dıl‘ esâsları normal metre ile ‘ayar edilmiş latalar 
vâsıtasıyla ve Büyükada’da Denizli, Manisa’da ise kemâl-i ‘itina ile çelik 
şeritlerle mükerrer mesâhâtla icrâ edilmiş tecrübe ile sâbit olmuştur ki 
şehir dıl‘ esâsları kemâl-i dikkâtle mesâhâ edilmek şartıyla çelik şeritler 
hem kâfî sıhhati te’mîn ediyor hem de ehven oluyor. Poligon tûlleri 
ikişer def‘a parsel mesâhâtına müte‘allik tûller bir kere çelik şeridlerle 
ölçülür. Tûl mesâhâtında gavsın tecvîz-i hatâ cedvelleri esâsı ittihâz 
edilmiştir. 
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Âlât: 

Nirengiler on saniye veren te’odolitlerle poligonlar yirmi saniye 
veren te’odolitler veya santigrad veren takometrelerle yapılmıştır. Tûller 
yirmi, yirmi beş metrelik çelik şerid jalon, kayış, parsel mesâhâtında 
aynalı gönye ve nikel şepikel, nikel prizmalar ve prizisyon prizmalar 
isti‘mâl edilmektedir.

Tersimât:

Beher dıl‘ı yirmişer santimetre olarak karelajı bürolarda yapılmış 
“ 70x103” eb‘adındaki vatman kağıtlarına “80x60” yapılmakta ve her 
tabaka bir pafta i’tibâr edilmektedir. Her paftada bir veya birkaç ve adayı 
istî’âb eder. Bir adanın muhtelif paftalara inkısâm etmemesine dikkat 
edilir. Poligon hatâları ve noktaları yeşil renkle çizilir. Ba’dehû adalar 
ve muhtevî olduğu parseller poligon hatlarına müstenîden kemiyyât-ı 
vaz’iyye-i kâime usûlüne tevfikân mesâha orijinallerindeki eb‘âda göre 
tersîm edilir. Planda yek diğerine ‘amud olmak üzere iki mikyâs hattı 
vardır. Bununla kağıdın ‘arzanî ve tûlânî ibnisâtlarını anlamak mümkün 
olduğu gibi tûlleri de plan üzerinde icâbında bu vâhid tûllerle ölçmeye 
yarar. Planlarda iş bu plana sığmayan mücâvir adaların numaraları 
vaz‘ edildiği gibi cepheleri de tersîm edilir. Parsel numaraları adaların 
cenûb-ı şarkîsindeki parsel mebde’ i‘tibâr edilmek sûretiyle başlar. 

Garba, oradan şimâle, ba’dehû şarka doğru teselsül eder ve 
her adada son parseldeki numarada nihâyet bulur. Ya‘ni numaralar 
adalarda inkıta‘a uğrar ve her adada parseller müstakillen numaralanır.



103



104

Mikyâslar:

Les échelles

Türkiye’de kadastro planlarında mikyâs: Şehirlerde 1/500, 
1/1000 şehir hârici arâzînin kıymetine göre 1/2500, 1/5000, 1/10000’dir. 
Şehirler dâhilinde çok kıymetli gayr-i menkûller 1/200 mikyâsında 
yapılmaktadır. Ez cümle İstanbul’da kıymetli ‘add edilen Sirkeci, Balık 
Pazarı bu mikyâs ile işlenmektedir.

Mesâha-i  Sathiye Hesâbâtı: Calcul de Contenances

Şehirlerde ada mesâhası esâs ittihâzıyla başlangıçta adanın 
pafta üzerindeki eb‘âdına göre mesâhâ-i sathiyeleri bulunur. Planimetre 
ile de tahkîk olunur. Aradaki fark tecvîz-i hatâ dûnunda ise kabul edilir. 
Parsellerin mesâha-i sathiyeleri kezâlik grafik olarak yapılır. Planimetre 
ile de iki devirle kontrol edilir idi. Bi’l-âhire me’mûrîn-i fenniyenin 
kemâl-i ihtimâm ile çalışmakda olmaları ve ihtimâm ile i‘tiyâd peydâ 
eyledikleri görülmüş olmakla beraber İsviçre’de Mühendis (Jilpar) 
tarafından (Arro) da iki sene çalışarak bi’l-hesâb yapılan mesâha ile 
planimetre dâ’iresindeki hesâbâtta 

Parsel mikdârı    Bi’l-hesâb kemiyât-ı Vaz’iyye ile Mesâha     Planimetre 
ile Mesâha

 211   97723                                             97734                                                 

   47   371463                                           371485

 174   74547                                              74567

   95   229893                                           229845 

         527                                  773625                                           773631

bulunmuştur ki bu mikdâr kabûl edilen tecvîz-i hatâ mikdârından 
pek dûn ve çok şâyân-ı memnûniyettir.

Binâ’en-‘aleyh, ada ve parsellerin mesâhaları mükerrer tanbur 
kırâ’atları icrâ edilmek ve üç kırâ’at arasındaki fark tecvîz-i hatâ dûnunda
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Kadastro hey’et-i fenniyesi tarafından M
anisa’da yapılan nirengiye ait kanava
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kalmak şartıyla artık grafik mesâhalardan ve hesâblardan ya’ni ada 
ve parselleri eşkân-ı muntazama-i hendeseye ifrâzdan sarf-ı nazarla 
planimetre ile müte’addid ve müte’âkıb kırâ’atlar icrâsı sûretiyle sâhalar 
ta‘yîn edilmekte ve bu sûretle vakitten ‘azîm istifâdeler çaresi te’mîn 
edilmiştir.

Fihrist Cedveli:                                                    Tableau İndicatif

Her pafta ada mikdârına göre izâhâtli cedveller vardır. Bunlar 
paftanın münâsib mahallerine tersîm edilip iş bu cedvellerde gayr-i 
menkûlün cinsi, nev‘i, emlâk numarasıyla parsel numarası, sokağı, 
semt-i meşhûru, metremurabba’ı cinsinden mesâha-i sathiyesi, 
mutasarrıfının ismi vardır. Bu şekil paftanın hîn-i tanzîmindeki vaz’iyyeti 
gösterir ve harîtanın zîri mıntıka tasarruf me’muru, kadastro ser 
mühendisi, büro şefi tarafından tarih, imzâ vaz‘ı ile tamamlanır. İşbu 
harîtalar fen müfettişleri tarafından kontrolden sonra Hey’et-i Fenniye 
Müdüriyetince tasdîk edilmek sûretiyle tamamlanır.

Şurası şâyân-ı kayddır ki arz üzerinde mesâha yapan fen 
me’mûru kendi yaptığı orijinali tersîm etmez. Büroda bulunan diğer 
me’mûrîn-i fenniye bu orijinallerin birinci derecede orijinal üzerinden 
büro şefinin kontrolü geçtikten sonra tersîmine başlar. Şâyân-ı dikkat 
fark veya unutulmuş eb‘âd olursa kontrol ettirilmek üzere büro şefliği 
vâsıtâsıyla fen me’mûrlarına verilir. Bu sûretle arz üzerinde mesâha 
eden zâtın kendi mesâhasına göre hatâsı veya ihmâli müstenid planı 
yapıvermesine meydân verilmez.

Communication des Contenances aux propriétaires sicil-i 
emlâk varakalarıyla harîtâlar muhteviyâtının ashâb-ı emlâke sûret-i 
ihbârı: Bizde şimdilik plan-ı kadastralların ikmâlinde değil tahdîdin 
hîn-i icrâsında ashâb-ı mülk tahrîri şifâhî teblîgât ile haberdâr kılmakta 
ve bir zabıtnâme yapılmaktadır. Der-dest-i müzâkere yeni kadastro 
kânûnunda kadastro planlarının, sicil defterlerinin mu‘ayyen müddetle 
mecma’-ı nâs olan mahallere ta‘lîki nazar-ı i‘tibâra alınmıştır.
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Opérations administratives Mu‘âmelât-ı İdâriyye: Emvâl-i 
gayr-i menkûle tapu senedlerindeki hudûda ve senetsiz mahallerde 
karye hey’et-i ihtiyâriyesinden intihâb edilen erbâb-ı vukûf ma’rifetiyle 
tahdîd edilir. İhtilâf mevcûd olmayan mahallerde sâhib-i mülkün irâ’e 
ettiği vesâ’ike nazaran mu‘âmele-i tasarrufiye ikmâl edilir. Münâza’alı 
mahallerde, kadastro komisyonunu teşkîl eden tapu ile mâliye a’zâsı, 
evkâf a’zâsı mahkeme hâlinde toplanarak münâza‘alı işler hakkında 
‘adliyeden müntahab ve hükme me’zûn nâ’ibden ‘ibâret kadastro 
mahkemesi tedkîkâtına nazaran hükmünü i‘tâ eder. İşbu hükümler 
kâbil-i temyîzdir.

Mu‘âmelât-ı tasarrufiyeyi teftîş ve murâkabe etmek üzere 
müdüriyet-i ‘umûmiyeye merbût kadastro müfettişleri olduğu gibi 
mu’âmelât-ı fenniyyeyi teftîş ve murâkabe etmek üzere fen müfettişleri 
mevcûddur.

341 senesinden beri devâm eden kadastro fa’âliyyeti netîcesinde 
bir taraftan gerek fennî gerek hukukî kısımda oldukça tecrübeli ve 
ma’lûmâtlı adamlar yetiştirdiği gibi bugün Mudanya’nın kâmilen İzmir’in 
Karşıyakası’nın hepsi hesâbât-ı ‘âliyeye müstenid poligonu ve adaları 
işlenmiş planları yapıldığı gibi tahdîd ve tahrîr kararnâmesine tevfikân 
da emvâl-i gayr-i menkûle tasarrufu tesbît edilmiştir. Bunlardan başka 
şimdiye kadar hiçbir harîta-i muntazaması olmayan Büyükada gibi 
‘avârız zemîni çok bir mahallin müstakil ve mevzi’î nirengi ve poligonu 
ve planı yapıldığı gibi tasarruf teşebbüsâtının sülüsânı da bitmiştir.

Denizli Şehri’nin nirengisi, poligonu hulâsa planı tamamlanmış 
emvâl-i gayr-i menkûle teşebbüsâtı da gelecek iki ay içerisinde ikmâl 
edilmiş olacaktır. Bunlara ‘ilâveten Konya Şehri’nin 8246 parselinden 
6947 si yapılmış şehir kadastrosunun ikmâli için münâza’a zuhûr 
etmediği takdîrde pek yakında tamamlanacağı ve Konya arâzîsinin 
Alibey Höyüğü Karyesi’nin yapılmış olduğu gibi tasarruf işleri karışık 
olan İstanbul’da şimdiye kadar 10389 parselden 7, 634 ‘adedi tesbît ve 
Karşıyaka’daki 4138 parselden mâ-‘adâ Nefs-i İzmir’de 
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2200 ‘aded parsel dahi yapmış olduğu gibi ne nirengisi ne poligonu 
olmayan Malatya’da ise her şeyi yeniden yapmış ve Malatya’nın 
tanzîmine i’mârına hulâsa bi’l-cümle ‘ameliyât-ı fenniyeye elverişli 
mükemmel bir planı hep kadastro hey’eti vâsıtasıyla vücûda getirilmiş 
ve bir taraftan da tasarruf tesbîtâtı 2526 ‘adede bâliğ olmuştur.

Bunlardan başka diğer kadastro mıntıkalarında da yapılan 
fennî ve hukûkî işler hakkında âtîde erkâma müstenid ma’lûmât derc 
edilmiştir.

                                                                    İkmâl edilen parsel  ‘adedi

1-Bursa                                                                          9290

2-Denizli                                                                        6498

3-Manisa                                                                        3245

4-Büyükada                                                                    2076

5-Mudanya                                                                     1956

6-Ankara                                                                         1432

 Kadastronun tatbîkinden dolayı hazînenin bu müddet zarfındaki 
fâ’ide-i maddiyesi de ber-vech-i âtîdir:

Harç ve rüsûm:                                                                        555313

Mahlûliyeti tahakkuk ettirilen:                                   104 691/333 parçadır.

Tasfîye Komisyonlarının Metrûkiyetine                                    Lira

Muttali’ Olamadıkları:                                                             398852

Cem‘an Yekûn                                                                       1,058856

Repartition de I’Impôt Foncier Emlâk ve Arâzî Vergisinin Sûret-i 
Tevzî‘i.

1- Emlâk vergisi nizâmnâmesi tatbîk olunan mahallerde 
musakkafâtdan .

                                                                                      Guruş 

Kıymeti  20000 guruşa kadar olanlardan binde                                   5

Kıymeti 20000’den ziyâde olanlardan binde                                       8

      Çiftlik sâhibinin ikâmetine mahsûs kule ve konaklardan

Kıymeti 20000 guruşa kadar olanlardan binde                                      5
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Kadastro Hey’et-i Fenniyeleri tarafından tanzîm edilen
mesaha orjinali numunelerinden
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Kadastro Hey’et-i Fenniyeleri tarafından tanzîm edilen
tasarruf krokisi numunelerinden
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Kıymeti 20000’den ziyâde olanlardan binde                                       8

Çiftliklerde yarıcı hâneleri, ahır ve samanlık, anbar binde                  4

Şehir ve kasabalarda ashâbının hâneleri dâhilinde ve karşısında 
bulunan  ahır ve samanlık binde                                                                          5

Meskenden başka hâneler ve bir san’at-ı ticârete tahsîs edilen 
binâlar binde                      5

‘Ale’l-‘umûm îcâra verilen musakkafât ve apartman nâmı tahtında 
yâd olunan emlâkdan binde                                                                        10

Sayfiyyeler, ‘akârât misillü binde                                                        10

 Haşiye:

İş bu musakkafâtın kıymetleri belediye ve idâre hey’etleriyle 
müntahab a‘zânın iştirâkiyle me’mûrîn-i mâliyenin riyâseti tahtında 
teşekkül edecek ta‘dilât komisyonu tarafından tahmîn ve ashâbına 
ihbârnâme teblîğiyle keyfiyetten haberdâr edilir. İ‘tirâz vukû‘unda 
derece-i sâniyede müteşekkil komisyon tarafından tedkîk olunur. Hilâf-ı 
kanûn ve nizâm-ı mükerrerât ittihâz eden istînâf komisyonları karârına 
temyîzen Mâliye Vekâletinde müteşekkil komisyonlarca tedkîk olunur 
ve bu komisyonun karârı kat‘îdir. Diğer komisyonlar karârına müddet-i 
i‘tirâz yedi gündür. 

‘Ale’l-‘umûm arâzîden binde dört vergi alınırdı. A‘şâr usûlünün 
ilgâsıyla yerine kâ’im olan 553 numaralı kânûn mûcibince arâzînin 
331 senesindeki kıymeti üzerinden istîfâ olunan vergi altı misline iblâğ 
olunmuştur. Yalnız arsalar ile çalılık su altında kalan arâzî işbu kısımdan 
hâriçtir. Ya’ni 330 senesinde işbu vergilere yüzde elli zam yapılarak 
nisbeti binde altıya iblağ edilmiştir. 

2- 326 ve 327 senelerinde yapılan tahrîr-i musakkafât 
netîcesinde musakkafât kânûnu tatbîk olunan mahallerde değirmen, 
fabrika, i‘mâlâthâne, ahşâb ikâmetgâh, hâneler ahvâl-i ‘âdiyede te’mîn 
ettikleri vâridât-ı gayr-ı sâfiye üzerinden yüzde dokuz ve diğer 
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musakkafât vâridâtından yüzde on iki nisbetinde vergiye tâbi’dir. 
Mu’ahharan neşr olunan kânûn mucibince ikâmetgâh hânelerin 
vâridâtları üç misil diğer musakkafâtın vâridâtları altı misil tezyîd 
edilerek vergileri os sûretle tahakkuk ettirilir. İşbu musakkafâtın da 
tahmîn olunan vâridâta vukû‘ bulacak i’tirâzât merâsime tâbi’dir.

Yeni tahrîr gören mahallerde hâl-i hâzırdaki râyice göre tahmîn 
olunan vâridât üzerinden yüzde dokuz ve on iki nisbetinde vergiye 
tâbi’dir. Bi’l-âhire emlâk vergisi nizâmâtı tatbîk olunan mahallerdeki 
emlâkın kıymetleri de altı misli tezyîd olunarak vergileri tahakkuk 
ettirilmektedir. 

Tasarruf Tahavvülâtı:

Hâl-i hâzırda Türkiye’de gayr-i menkûl emvâlin tasarruf 
tahavvülü kat‘iyen veya vefâ’en bey‘ ve ferâğ ile merhûnât, te’mînât, 
hibelerde mahalle veya köy muhtâr ve ihtiyâr hey’etlerinden alınan 
‘ilmuhaberlerin birlikte olarak sâhibleri nâmına olub tapu idârelerine 
ibrâz ve tevdi‘ olunan senedât ile tasarrufun te’yîdi hâlinde tarafeyn-i 
‘âkideynin vesâ’ik ile hüviyetleri sâbit olduktan veya tatbîk-i tasarruf 
kayıtlarına tetâbuku mani‘-i mu’âmele ilişiği olmadığı anlaşıldıktan 
sonra tapu me’mûrları tarafından vergi idârelerinden bi’l-istifsâr 
alınacak vesâ’ik muharrer ve mu‘teber kıymetlerden ve bedel bu 
kıymetden ziyâde ise onun üzerinden harç rüsûmu hesâb ve yazılacak 
tahsîl müzekkeresiyle mefrûgün-lehler yediyle mal sandıklarına teslîm 
olunarak bi’l-‘umûm mu’âmelât-ı tasarrufiye için tutulan ve zabıt 
denilen defter-i mahsûsuna kayd edildikten sonra me’mûr cânibinden 
tarafeyn-i ‘âkideynin takrîrleri iki şâhid huzûrunda istimâ‘ olunarak 
birlikte mu‘âmelât-ı münderice imzâ veya mühürleriyle tasdîk ve 
tanzîm olunan sened i‘tâ olunur. 

 İntikâl ve tevârüs husûsâtında ise kezâlik mahalle ve köy muhtar 
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ve ihtiyâr hey’etlerinden alınacak ilm ü haber ve vesâ’ik-i tasarrufiye 
ile birlikte tapu idârelerine verilince kayıtlarıyla tatbîki ifâ edilerek 
sıhhati tahakkuk ettiği takdîrde harc rüsûmu vergi ve varidât 
idârelerince kânûn-ı mahsûsuna tevfîkân tahakkuk ve mukassaten istîfâ 
edileceğinden vergi idârelerine verilen ruhsat tezkerelerine binâ’en tapu 
idâresince verese nâmlarına kavânîn ve usûl-i mahsûsası dâ’iresinde 
hisse-i intikâliyelerinin gösterilerek mârrü’z-zikr zabıt denilen defter-i 
mahsûsuna kayd ve me’mûru tarafından tasdîk ve tasarruf senedi 
tanzîm ve i‘tâ edilir. Bu kat‘iyen veya vefâ’en bey‘ ve ferâğ ile merhûnât, 
te’mînât, hibeler, intikâl ve tevârüs mu’âmelâtı tasarruf senedâtının 
veya kayıtlarının mevcûdiyetine göredir. Tasarruf senedleri ve kayıtları 
olmadığı halde ise mezkûr ihtiyâr hey’etlerinden alınan ilm ü haber 
bidâyeten varidât idârelerine tevdi’ olunarak alınacak ma‘lûmât üzerine 
tasarruf kaydı bulunamadığı takdîrde tapu me’mûrları tarafından gayr-i 
menkûlün bulunduğu mahalle gidilerek erbâb-ı vukûfdan ve inde’l-
îcâb hem-hudûd mallar ashâbından tahkîkât icrâsıyla tasarrufları tesbît 
edilerek vilâyât merkezlerinde bulunan tapu mu’âmelâtı encümenlerce 
mündericâtı tedkîk ve sıhhati tasdîk olunduktan sonra mahalleri tapu 
idârelerince intikâl, tevârüsden mâ-‘adâ olanları için nizâmî olan harç 
ve rüsûmu vâridât idârelerinden verilecek tezkerelerde murakkam ve 
kıymetler üzerinden bi’l-hesâb ashâbı yediyle mal sandıklarına tevdi‘ 
edilir. Tevârüs ve intikâlde ise kezâlik kânûn-ı mahsûsuna tevfîkân tahsîl 
idârelerince mukassaten istîfâ olunmak üzere vâridât idârelerince 
tahakkuk ettirilir ve tapu idâreleri her iki şekil ve mu’âmeleyi zabıt 
denilen defter-i mahsûsuna kayıt ederek senedâtını verir. 

 Mu’âmelât-ı mündericede ber-vech-i muharrer ‘alâkâdârlar 
tarafından tasdîk olunur. Mu’âmelât-ı mebhûseden evvelki sâhibleri 
nâmına kayıtları mevcûd olduğu takdîrde tapu me’mûrları o kayıtlardaki 
sütûn-ı mahsûslarına mu’âmele-i câriyenin târihi ile mu’âmelât-ı 
mezkûrenin 
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zabıt defterine kayıt ve idhâl eyledikleri sütûnun numarasını işâret 
ederek evvelki kayıtların hükümsüzlüğünü göstermeye mecbûrdur. 

 Kanûn-ı Medenînin tatbîki üzerine emlâk sicilinin te’sîsi usûlünün 
İsviçre Federal Meclisi’nin kabûl ve Bern, Bal, Lozan, Cenova’da tatbîk 
olunmakta olan usûl ile te’lîf edilmek sûretiyle Türkiye’de dahi kabûl 
için Lozan’a hey’etler gönderilerek tetebbu‘ât îfâ ettirilmiştir. 

 Fâ’ideli olacağı mütâla’asıyla şunu da ‘ilâveten söyleyelim ki 
Türkiye’de emvâl-i gayr-i menkûle Kanûn-ı Medenînin tatbîki tarihi 
Teşrîn-i Evvel “1926” tarihinden evvel câri olan Arâzî Kanûnuna göre 
arâzî-i memlûke, arâzî-i emîriye, arâzî-i mevkûfe, arâzî-i metrûke, arâzî-i 
mevât olmak üzere esâslı beş nev‘e bunların her biri de başka başka 
ahkâma tâbi‘ idi.

 Tasarruf: 

Arâzî-i Memlûke: Keyfe mâ yeşâ;

Arâzî-i emîriyede a‘şârı lâ-ekall üç senede bir verilmek ve rakabesi 
hazîne-i memlekete ‘âid olmak ve mutasarrıfları müste’cir hükmünde 
bulunmak ve üç sene a‘şârı verilemediği halde mutasarrıf-ı sâbıkına 
bedel ile satılmak kaydıyla.

 Arâzî-i Mevkûfede: Vakıfları cânibinden keyfe mâ yeşâ

 Arâzî-i Metrûke: Kimsenin tasarrufunda olmayan dağlar, 
yollar, sırtlar ve şehirler, yerler; bunların işgâli halinde her zaman hâl-i 
asliyesine ircâ‘ edilir. Tasarruf kat‘iyyen câ’iz olmaz.

 Arâzî-i Mevât: Zirâ’at ve ihyâ ile tasarruf olunmamış yerlerdir ki 
bunlar tapu me’mûrlarından alınacak izin ile zirâ’at ve ihyâ olunduktan 
sonra arâzî-i emîriye hükmünü iktisâb eder ve hakkında arâzî-i emîriye 
hükmü cereyân eyler.

 Kanûn-ı Medenî ile tatbîke ibtidâr anından i‘tibâren bu 
müteaddid nev’lere



125



126

muhtelif ahkâm ortadan kalkmış ve bi’l-‘umûm gayr-i menkûlât bu 
hükme tabi‘ kılınmıştır.

 Bâlâda tasarruf tahavvülâtı hakkında mücmelen söylediğimiz 
ma‘lûmât sırasında gayr-i menkûl malların ifrâz ve tefrîki mu‘âmelâtı 
alâkadârlarının talepleri ile mesâha icrâsına ve harîtalar tersîmine 
gidildiği mülgâ Osmanlı Saltanatı’nın evâ’il-i teşekkülünde tutulan ve 
Kuyûd-ı Kadîme nâmıyla İstanbul’da eski Defterhâne binâsı mahzeninde 
mevcûd bulunan defterlerde görülen kayd ve işâretlerden anlaşılır. 

 Bu Kuyûd-ı Kadîme ile müteferri‘ defâtir memleketin ve 
havâlisinin ve hatta her köyünün ahâlisini ve mükellef oldukları bi’l-
‘umûm rüsûmu ve o mahallerdeki gayr-i menkûlâtın envâ’ı ve hatta 
makadirini ve tâbi‘ bulundukları ahkâmı kânûn-ı mahsûs şeklinde tesbît 
etmiştir. Bu kuyûd-ı kadîmenin tanzîminden ve mer‘iyete vaz‘ından 
sonra vâkî‘ olmuş tahavvülâtı ve bazen hudûdunu kayd eylemiştir. Şu 
hâle göre Türkiye’de tasarruf mu‘âmelâtıyla memleketin ve efrâd-ı 
halkın hukûkları dâ’ima gözetilmiş ve fakat ibtidâî bir şekilde bırakılmış 
ve tekâmülüne son zamanlara kadar bakılmamıştır.

 Kıymet Takdîri:

Türkiye’de emvâl-i gayr-i menkûleye kıymet takdîri ve onun 
üzerinden rüsûm istîfâsı ”1870” tarihlerinden sonra başlamış muhtelif 
tarihlerde memleketin muhtelif yerlerinde başlayan takdîr-i kıymet 
zaman zaman yeniden tahrîr-i emlâk sûretiyle salâha doğru gitmiş ve 
en sonra da tahrîr-i musakkafât kânûnuyla vâridât üzerinden rüsûm 
alınmak üzere tahrîr-i musakkafât îfâsına ibtidâr olunmuştur.

 Her kasaba ve köyün hey’et-i mecmûasını tarh ve tahsîl olunan 
maktû’ rüsûmun ilgâsıyla her gayr-i menkûlden rüsûm alınmak üzere 
hükûmetçe mensûb hey’etleri ahâlî-i mahaliyeden erbâb-ı vukûf 
alınmak sûretiyle ‘umûmî tahrîr icrâ edilerek kıymet takdîr ettirilmiştir. 
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böyle bir tahrîr icrâ ve tesbîtden sonra vukû‘ bulan her nev‘ tahavvülât-ı 
vâridât “vergi” idârelerince hey’ât-ı mahsûsaları “Tahmîn Hey’âtları” 
tarafından verilecek ma‘lûmât üzerine takdîr olunan kıymetler mahalleri 
belediye ve meclis idârelerince tedkîk ve tasdîk olunarak kesb-i kat‘iyet 
eyledikten sonra kayıtları tesviye olunur.

 Bu tahavvülât ise meselâ bir tarlanın bağ, bağçe veya üzerine 
ebniye inşâsı veya bunlara mütemmimât ve ‘ilâveler yapılması veya 
yangın ve yahûd diğer âfâd ile ‘umrânın zâ’il olması gibi şeylerdir.

  Türkiye’de iki türlü kıymet usûlü cârîdir. Biri emvâl-i gayr-i 
menkûlenin doğrudan doğruya değeri; diğeri ki getireceği vâridât üzerine 
mü’essesdir. Meşrûtiyeti müte’âkıb başlayıb Cumhûriyet idâresinin 
te’sisinden sonra teksîr edilen hey’etler ma‘rifetiyle memleketin bir çok 
yerlerinde vâridât üzerine mü’esses tahrîr-i musakkafât îfâsına germî 
verilmiştir.
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TÜRKİYE KADASTROSU YAPILIR MI?

Hey’ât-i Fenniye Müdürü Halid Ziyâ Bey tarafından kadastro hakkında 
verilen konferansdan alınmıştır. 

Bugünkü hudûdu dâhilinde Türkiye, Fransa’nın tamam bir 
buçuk mislidir. Arâzî münâza‘ası ise şâyân-ı te’essüf bir manzara ‘arz 
etmektedir. Bu nev‘ ihtilâfâtın halline medâr olacak, istinâd edilecek 
vâzıh ve kat’î delâ’il yoktur. Memleketin vesâ’it-i nakliyesi ile yolları 
nazar-ı i‘tibâra alınırsa Türkiye tasarruf mu’âmelâtının ıslâh ve tanzîmi 
mes’elesinde yalnız para mes’elesi mü’essir olmadığı anlaşılır. Türkiye 
arâzîsinin vüs’ati ve mevcûd nüfûsu ile tahsîs edilebilecek para nazar-ı 
i‘tibâra alınarak çok mühim ve zengin olan ormanlarıyla, sularıyla pek 
münbit topraklarını ihtivâ eden Türkiye tasarruf muâmelâtını tanzîm 
hem mülâhazât-ı mâliye hem de hukûkî endişeler münâsebetiyle 
kat’iyen elzemdir. 

“Sekiz yüz bin” kilometre murabba’lık cesîm bir sâhayı ihtivâ 
eden memleketimiz kadastrosunu yapmak için şüphe yoktur ki zamana 
hem de uzun zamana ihtiyâç vardır. Fakat bu ıslâh ve tanzîm keyfiyetinin 
uzun bir zamana muhtâç olması bu vazîfenin te’ehhürünü elbet îcâb 
ettirmez. Belki başlamak için pek geç kaldığımızı ihtâr eder. Kadastro 
gibi malî, fennî, zirâ’î ve iktisâdî vezâ’ifin îfâsı için ilm ve fen kuvvetiyle 
yapılacak bir ‘ameliyâtda ferde nazaran yüz sene ve daha fazla dikkat 
elbette uzundur. Lakin bir millet hayât ve tarihine nisbetle ferd için çok 
uzun olan yüz senenin millet işleri karşısındaki kıymeti nedir?

Eğer meşrûtiyetten beri ‘ilm ve fenne istinâd eden mütehassıslar 
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programıyla bu işe başlanmış olsaydı şübhe yok ki bugüne kadar yirmi 
senelik mesafe kat‘ edilmiş olurdu.

Hâlbûki bugün arkamıza baktığımız zaman neler görüyoruz. 
Zaman zaman teşebbüsler, karâlar, lağvlar, ihdâslar ve yeniden karârlar, 
büyük bir ehemmiyet, sonra endişeler, tereddüdler.

Mahkemelerimizi mütemâdiyen işgâl eden arâzî mesâ’ilini 
hall etmeğe, toprak sâhiblerini münâza’adan kurtarmaya mecbûr 
olduğumuz gibi mu’ayyen esâslara ve tarhına mâlik olmayan tapu 
işlerinin medîd ve üzücü ta‘kîblerinden halkı kurtarmak için kat‘î 
kararlar alınmak ve Türkiye’de sicil emlâkın tarhında kat‘iyetle tatbîki 
esâslarını la-yetegayyer bir programla tesbît etmek bugünün evlâdına 
düşen en mukaddes bir vazîfedir. 

Toprağa yatırılmış sermâyelerimizi mütedâvil bir hâle getirecek 
ve gâyesi bu hukûkun te’mîni olan Kânûn-ı Medenî karşısında tapu 
idârelerine verilecek istikâmeti sarâhaten ta‘yîn edilmiş görüyorum.

[Türk Kanûn-ı Medenîsinin 640-917-928-633-645-768-813-825-
876] ncı maddeleri.

Türkiye istiklâlini kurtaran ve bunu cihâna tanıtan e’âzım-ı 
ümmetin, Fransızların (1100) senesinde başlayıp tereddütlere, 
kararsızlıklara düşerek yeni yeni tecrübelerle milyonlar sarfından sonra 
buldukları o nurlu yol ile Almanya ve İsviçre’nin ‘ilmî ve fennî tecâribi 
netâyicinden istifâde ederek fennin bugün akıllara hayret verici vesâ’iti 
ile Türkiye tasarruf mu’âmelât-ı ‘umûmiyesinin ‘ilm ve fen manzûme-i 
dimâgiyyesi murâkabesi altında; bu operasyonun icrâsını te’mîn ve 
tanzîm edeceğinden asla şübhemiz yoktur.

Salâhiyet-i ‘ilmiye ve fenniyesi olmayanların memleketin 
hayâtıyla, halkın refâh ve sa‘âdetine ‘âid olan bu işler için tehlikeli 
olmadığını târih bize pek güzel isbât etmişdir.

Hukûkî, malî ve iktisâdî esbâba binâ’en; Türkiye sicil emlâkı 
Kânûn-ı Medenînin emr ettiği şerâ’it dâhilinde te’sîse mecbûrdur.  
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Türkiye servet-i tâbi’iyesinin ve memleketin varlığını bilmek 
nokta-i nazarından kadastrosunu yapmağa mecbûrdur.

Türkiye milyonlara bâliğ olan sermâye-i arâzîsini tedâvül 
ettirebilmek için kadastrosunu yapmağa mecbûrdur. 

Türkiye, emlâk sâhiblerine Kânûn-ı Medenînin bahş eylediği 
hukûkdan istifâdelerini te’mîn mecbûriyetindedir.

Kânûn-ı Medenî: 640-917-928-633-645-768-813-825-876 ncı 
maddeleri…….

Türk Kânûn-ı Medenîsinin Tapu ve Kadastroya Müte‘allik Ba‘zı 
Mevâdı

Madde- 910: Tapu sicili gayr-i menkûller üzerindeki hâllerini 
gösterir. Tapu sicilinin numûnesi ve nasıl tutulacağı nizâmnâme-i 
mahsûs ile mu’ayyendir.

Madde-917: Hazîne tapu sicillerinin tutulmamasından mütevellid 
bütün zararlardan mes’ûldür. Hazîne bu zararlar kendi kusûrundan 
mütevellid me’mûrlara ‘ale-d-derecât rücû‘ etmek hakkını hâizdir. 

Madde-928: Tapu sicili ‘alenîdir. ‘Alâkâsı olduğunu isbât eden 
herkes, kendisince ehemmiyeti olan başlıca sahîfelerin evrâk-ı 
müsbitesiyle birlikte tapu sicili me’mûrlarından biri huzûrunda kendisine 
irâ’e edilmesini ve yahûd bunların birer sûretlerinin verilmesini 
isteyebilir. Kimse tapu sicilinde mukayyed olan bir keyfiyetin kendisine 
mechûl olduğu yolunda bir iddi’â der-miyân edemez.

Madde-633: Gayr-i menkûl mülkiyetini iktisâb için tapu siciline 
kayıt şarttır. Bununla beraber işgâl, mîrâs, istimlâk, cebrî icrâ tarîkleriyle 
veya mahkeme i’lâmı ile bir gayr-i menkûlü iktisâb eden kimse tescîlden 
evvel dahî ona mâlik olur.
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Madde 645: Gayr-i menkûlün hudûdu plân ve arz üzerine 
konulan işâretlerle ta‘yîn olunur. Plandaki hudûd ile arz üzerindeki 
hudûd birbirini tutmazsa asıl olan plandaki hudûddur. 

Madde 768: Bir gayr-i menkûlün rehni ancak tapuda müseccel 
olmasına bağlıdır.

Madde 812: İpotekli borç senedinin te’sîsi için gayr-i menkûlün 
tapu idâresi ma‘rifetiyle kıymetinin resmen takdîr edilmiş olması 
lâzımdır.  İpotekli borç senedi takdîr edilmiş olan kıymeti mütecâviz 
mikdâr için te’sîs olunamaz.

Madde 819: Kıymetlerin lâzım gelen ihtimâmla takdîr 
edilmemesinden hazîne mes’ûldür. Hazîne kusûru olan me’mûrlara 
rücû‘ edebilir.        

Madde 825: Tapu siciline kayıt edilen her bir borç senedi veya 
îrâd senedi için tapu me’mûru tarafından bir sened verilir.

Madde 876: Hiç kimse hükûmetin izni olmadıkça rehîn 
mukâbilinde ödünç para vermek san‘atını icrâ edemez.

Türkiye vâsi‘ olduğu kadar da pamuk tarlalarıyla incirlikleri, 
zeytinlikleri, bağları, bağçeleri, nehirleri, gölleri, ma‘deni ve sonra da 
emsâlsiz ve cesîm ormanlara mâlik olması hasebiyle dünyanın tabî‘aten 
en zengin bir kıt‘asıdır. Bu hazâ’in-i tabî‘iyyeyi tanımak ve işletmek 
nokta-ı nazarından kadastrosunu yapacak ve bir gün tamamlayacaktır.

Bundan başka gayr-i menkûl mal sâhiplerinden kadastro masrafı 
nâmıyla tahsîl edilen para şâyân-ı ehemmiyetdir. Bu meblağ bize 
şunu ihtâr ediyor ki: Türkiye kadastrosunu dünya kadastrolarının en 
mükemmelleri mertebesinde yapmak mecbûriyetindedir.

Türkiye sicil-i emlâkinde kadastrosunda muvaffak olmak için çok 
para tahsîs etmek kâfî midir?

Asla; para lâzımdır fakat yalnız para kâfî değildir. Türkiye tasarruf 
mu‘âmelâtı mu‘âdelesinin hallinde ‘ulemâ-yı hukûk asıldır. Tapu 
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Konya Kadastro hey’eti
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ve kadastro ‘anâsırı içinde, mukakkak hukûk tahsîlini bitirmişler 
ekseriyeti teşkîl edecektir.

Kabûl eylediğimiz Kanûn-ı Medenînin tasarrufa ‘âid ahkâmını 
nazar-ı i‘tibâra alınca hukûk ve mekteb-i mülkiye me’zûnlarıyla 
kadastro mektebine çok kuvvet vermek ve bu me’zûnîn miyânında her 
sene müsâbaka ile İsviçre’ye Disteriklere, staja mümkün olduğu kadar 
çok stajyer göndermek ve bugünün vesâ’it-i fenniyesinden istifâde 
için ma‘lûmât ve ihtisâs sâhipleri yetiştirmek, ‘adedlerini çoğaltmak 
Türkiye tasarruf mu‘âmelâtını selâmet ve kat‘iyyetle ıslâh çârelerinin 
başlıcasıdır. 

Türkiye kadastrosu ne yalnız para ile, ne de yalnız zamanla 
yapılabilecektir. Islâh ve tanzîm mu‘âdele şartları üçtür. Birinci şartın 
diğerlerinden mukaddem edâsı lâzımdır.

Bir memlekette sicil-i emlâkın te’sîsi ve kadastronun yapılması 
için evvel-emirde Avrupa memleketlerinde tatbîk edilen sistemlerin 
fâ’ide ve mahzûrlarının tedkîki zarûrîdir.

Ez-cümle bizde Alman sistemi mi, yoksa Fransız usûlü mü, yoksa 
Sistem-i Vodvaz veya Sistem-i Suvis Federal mi kabûl edilecektir. Yoksa 
Türkiye’nin kendisine hâs ve bil-cümle ihtiyâcâtını tatmîn ve te’mîn 
edebilecek bir sistem mi vücûda getirilmek lâzımdır? Kadastro vâhid-i 
kıyâsîsi ne olacaktır? Şübhe yoktur ki bunların başında kadastronun 
maksad-ı malî mi, yoksa maksad-ı hukûkî mi, yoksa hem hukûkî hem 
malî gâyeleri mi istihdâf edecektir. 

Bunların mütehassıslarıyla salâhiyet-dâr ‘ulemâ-yı hukûk ile 
müzâkere ve tesbîtinden mukaddem yapılmasına teşebbüs hâlinde 
selâmetinin kat‘iyetle te’mîn edilememek tehlikeleri vardır. Ez-cümle 
İsviçre’de Kanûn-ı Medenînin mevki’-i mer‘iyyete vaz‘ından mukaddem 
(Wo) Kantonu’nda tasarruf mesâ’ili 11 Mayıs 1897 kanûnu ahkâmı ile 
îfâ edilir ve bu usûl bütün İsviçre’de cârî usûllerin en mükemmeli olarak 
tanındığı
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gibi diyâr-ı ecnebiyede de hayli şöhreti vardı. Fakat bu kantonun tapu 
sicilâtı ihtiyâcâtın te’mînine kâfî görülemediğinden bugünkü sistem 
(Suvis federal) kabûl ve idhâl edilmiştir. Âşikârdır ki İsviçre Kanûn-ı 
Medenisînin tapu kuyûdâtına ‘atf ettiği ahkâmı eski defterler kemâl-i 
vuzûhla tatmîne gayr-i kâfî olduğu bi’t-tecrübe sâbit olmuştur. Hâdisât 
ve tecâribin vücûdunu istilzâm eylediği sarâhat ve kat‘iyetle muhtelif 
vesâ’it-i ‘ilmiye ve fenniye ile muhtelif memleketlerde hakîkâten pek 
büyük bir vukûf ile tedkîk edilmiştir. Bu tedkîkât ve tecrübelerde, ‘ilme 
istinâd eden usûllerden sühûletle istifâde etmemiz hem mümkün hem 
de kolaydır ve illâ fâ’idesini gördüğü ve ba’zen de işittiği çimentonun 
terkîbâtı ve sûret-i i‘mâli hakkında teknik bir ma‘lûmâtı olmayan 
bir müteşebbisin bu güzel işin işittiğini yapmak için görmediği ve 
tanımadığı makineleri sipâriş ederek bunların isti’mâline kâdir olub 
olmadığına kanâ‘at etmeden etrâfındakilerine bu mühim teşebbüsü 
tevdî‘ etmek gibi muvaffakiyeti temenniye kalmış bir işe girişmekten 
elbette çekineceğiz.
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‘Adliye Vekili Mahmûd Es‘ad Bey Efendi’ye 

Kadastro mu; Tahrîr-i Basit mi?

Yukarıdan beri verdiğimiz îzâhâtı zann ediyorum ki ‘asrî bir 
devlet olabilmek iktisâdî ve ictimâ‘î noktâ-i nazardan memleketi 
yükseltebilmek için mesâhaya müstenid ve gayr-i menkûlün zi’l-yedini 
değil, hakîkî sâhibinin tesbîtini istihdâf eden kadastronun lüzûm-ı 
zarûretini kâfî mikdârda isbât etmiştir. Yalnız burada hall edilecek ve 
daha doğrusu hall edilecek değil fakat bu işle bir mütehassıs sıfatıyla 
uğraşmayanların hâtırlarına vârid olacak iki mes’eleyi tedkîk etmek 
lâzım geliyor.

1. Bu kadar masrafa ve uzun zamana, mütehassıslara iftikâr eden 
şu kadastro usûlü yerine diğer bir usûl, daha az vakit ve nakid ile yapılır. 
Diğer bir usûl ikâme edemez miyiz? Böyle bir usûl ikâme edersek 
yapacağımız istifâde neden ibâret olacaktır?

İkâme edilecek bu usûlde mahzurlar var mıdır? Ve nedir? Niye 
bu usûl yukarıdan beri tarihçesini yaptığımız, evsâf-ı mümeyyizesini 
gösterdiğimiz kadastro arasında mâhiyet i‘tibâriyle ne fark vardır? 
İşte şimdi memlekete bir yenilik sokmaktan, hayır, bir yenilik değil 
medenîyet ‘anâsırından birinin memleketimize evsâfından ‘ibâret olan 
kadastro ‘aleyhindeki esâslı bir tedkîke istinâden değil, fakat gelişi güzel 
bilir bilmez yapılan i’tirâzları ve memleketin sicil-i emlâkını asla te’sîse 
hâdim olmayacak diğer ibtidâî ve nâkıs cereyân ve fikirleri artık tarih 
sahîfelerine tevdî‘ etmek için bu birinci noktayı kadastronun beşiği 
ve mahall-i tekâmülü olan memleketlerde, bu memleketlere ‘â’id 
ba’zı (ana eserler) üzerinde yapılan tedkîkâtla hall lâzımdır. Lisânımıza 
tamâmen yeni 
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olarak alınan kadastro kelimesini ve ifade ettiği usûlü bir tarafa bırakarak 
öteden beri hatta Kânûnî Süleymân zamanından beri Türklerce ma’lûm 
olan tahrîri ele alalım. Kelimesi kadar delâlet ettiği usûl de eski olan 
tahrîr ta … eski zamanlarda Roma’da, Yunanistan’da her zafer neş’esiyle 
sermest olan hükümdârların hâkimiyetin cârî olduğu toprak, sâhipleri 
ve alınacak harâç ve cizye mikdârı hakkında hakikate karîb olmak üzere 
bir ma’lûmât gâyesi istihdâfen icrâsını emr ettikleri bir usûl olarak 
görürüz. Yalnız şunu söyleyelim ki bu usûlde ekseriyâ tesbît edilen 
hakîkî mal sâhibi değil fakat zi’l-yeddir. Ma’a-hazâ niçin zi’l-yedlerin 
tesbît edildiği meselesini tedkîk için Roma Hukûku hakkındaki vesâ’ir 
daha ba’zı ezmine-i kadîmeye ‘âid eserlere mürâca’atla mes’elenin 
halli lâzımdır ki bu şekli tedkîk sadedimiz hâricindedir. Bu usûlün biraz 
daha tekâmülü ve bunun yanına bir de medenîyetlerin zâdesi olan ve 
arâzînin tahmînî vüs’ati yerine mesâhaya istinâd eden hakîkî vüs’atini 
irâ’e ve zemîne intibâk eden planları ‘ilâve ederseniz bugünkü Fransa 
kadastrosunu tecessüm ettirmiş olursunuz.

Türkiye gibi uzun zaman tasarruf tahavvülâtı ta‘kîb edilmemiş olan 
bundan mâ-‘adâ Balkan, Harb-i ‘Umûmî, Mücâdele-i Milliye gibi iktisâdî 
ve ictimâ‘î hayatta hakikî tahavvülâtı icâb ettiren ve eden sebeblerden 
mâ-‘adâ buna bir de halkdaki bugünkü şu‘ûr ve telakkînin, mâlik olduğu 
her şeyin kıymeti ve mâhiyeti hakkında sahîh bir mâ‘lûmâta mâlik 
olmak ihiyacının ‘ilâvesi ile gayr-i menkûl mülkiyetinin tesbîti keyfiyeti 
nazar-ı i‘tibâra alınırsa bizde de sâhibinin tesbîti sûretiyle tahrîre ihtiyaç 
olduğu sabit olur.

Bi’l-hassa ahkâmının nısfına karîb bir mikdârını gayr-i menkûl 
mülkiyetine tahsîs eden ve (1) principe alsolu de I’inscription (2) 
principe de la foi puplique gibi tapu sicilini lâzım-ı gayr-i münfekki 
kılan iki prensipe istinâd eden ve gayr-i menkûl servetlerin tedâvülünü 
istihdâf 
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eden Kânûn-ı Medenîmizin bu gâyesinin tahakkuku kadastroya istinâden 

teşkîl edilen tapu defterleri sâyesinde ve ancak bu sâyede mümkün 

olabilir ve bu kadastroda zi’l-yedinin tesbîti değil sâhiblerinin tesbîti 

sûretiyle olur ki bu tesbîti hakkıyla yapabilmek, keyfiyeti, ‘indî değil 

fakat hukûkî ve sâlim esâslara istinâd ettirebilmek için muhıkk birtakım 

hukûkî eşkâle tâbi’iyyet lâzımdır ki bu eşkâle ri‘âyet edildiği takdîrde 

artık yaptığımız ‘ameliye ta‘kîb ettiğimiz usûl öyle uzun zamanlardan 

beri fikirlerde kökleşmiş olan (tahrîr) kelimesinin ifâde ettiği usûl 

değildir bunun adı kadastrodur. Ve bu kadastro hukûkî bir kadastrodur. 

Bu eşkâle tabi’iyyet etmeyerek serî‘ usûl diye tahrîr yapmağa kalkarsak 

yaptığımız şeylere zi’l-yedleri gösteren bir tesbît deriz ki bu Kânûn-ı 

Medenîmizin lâzım-ı gayr-i münfekki olan tapu sicillerinin te’sîsine esâs 

olamaz. Ancak arâzî vergisinin daha sâlim daha ‘âdilâne - o da belki; 

çünkü: ‘âdilâne bir vergi tarh edebilmek için matrahın sahîh bir mikdârı 

elde olmak lâzımdır- esâsa istinâden tarh ve cibâyetine medâr olabilir 

yahûd bu eşkâle tâbi’iyyet ederiz, o vakit bu iş öyle tahrîr değil bugün 

yaptığımız ve yapmakta devam ettiğimiz kadastrodur. Binâ’en ‘aleyh 

kadastro ile tahrîr arasındaki şu mahiyet farkını ‘arz ettikten sonra lügat 

kitâplarında yeri olmayan “Tahrîr-i Basit” diye meydana atılan terkîbin 

ma‘nâsız bir terkîb, bir bahis hatta bir uydurmadan ‘ibâret olduğu 

mâ-vaka‘a ‘adem-i mutâbakatı meydana çıkar öyle zann ediyorlar ki 

tahrîr-i basit diye herhangi bir evin veya bir bağçenin mâl sâhibinin 

kim olduğunu fi’l-hâl ta‘yîn ve tesbît edecek bir usûl mevcûddur. Sicil-i 

emlâk te’sîsinde münâkaşa edilecek şikâyet edilecek, işin neresidir. 

Ağır gitmesi mi? Bu ağır gitme kadastro yapıldığından dolayı mı? 

Müseccel emlâk yapmak için gayr-i menkûlün sâhibi ile hudûdunu ve 

şeklini, kıymetini ta‘yîn lâzım mıdır? Böyle olduğu takdîrde tahrîr-i basit 

yapacak olursak bunları 
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tesbît için başka; kadastro yaparsak başka usûl mü var? Ma’a’l-esef 

zihni bu noktaya saplananların mes’elenin bu cihetini lâyıkı vechle tahlîl 
edemedikleri anlaşılıyor. 

Eğer kasd kadastro işlerinin fen me’mûrlarıyla berâber yapıldığı 
ve harîtaları tanzîm edildiğinden dolayı uzun sürüyor ve geç kalıyor 
iddi’âsı ise bugünkü vesâ’it ile bile el-yevm mu’âmelât-ı fenniye 
ileridedir.

Fotoğrametriye gitmeden böyle sâatte (180) kilometre sür‘atle 
vesâ’ite mürâca’at etmeden dahi arâzînin kıymetine, işin ehemmiyetine 
nazaran bir kıt‘anın harîtasını müsta‘celen ve muntazaman yapmak 
usûlleri vardır. 

Herkese izâh için hemen söyleyelim ki bugün arâzî üzerinde 
kadastroya veya eskilerinin arzusu ile tahrîre çıksak tasarruf me’mûrları 
mâl sâhibinin kim olduğunu aradıkları ve tedkîk ettikleri müddetçe 
takeometre ile mühendis durduğu noktanın sağında 300 solunda 300 
metre ki 600 metreyi sonra da altı kaldırmadan ‘aynı yerde tek bir 
dakikanın içerisinde devrini yalnız çevirmek ve kırâ’at etmek sâyesinde 
300 metre ileri 300 metre geri rasadla mesâha zincirine çelik şerid biz 
şeride lataya şuna buna hâcet kalmadan böyle cesim arâzî planlarının 
yapılmasında her on dakikada 600X600=360000 üçyüz altmış bin metre 
murabba‘lık bir sahayı ölçmüş olur.

O halde kasd ettiğimiz de bu değil demek olur. 

Bir me’mûr bu söylediğimiz sâha-i arâzî hatta hiçbir tedkîke 
hâcet kalmadan bütün sür’atiyle koşsa dahi bu kadar müddet zarfında 
çeviremez o halde hall edilmesi istenilen nedir?

Hall edilmesi istenilen şudur ki:

Türkiye’nin tasarruf mu‘âmelâtı müsta‘celen tanzîm edilen sicil-i 
emlâk te’sîs edilsin bunu ise asgarî masrafla a‘zamî sür‘atle 
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W
ild Te’odolitin m

uhassenâtından başlıcası dûr-bîn ile bir rasadda (Zâviye-i ufk
a ve şâkûliyyeyi) râsıd vaz’iyyetini aslâ tebdîl etm

eden 
altından (tanbur üzerinde) her iki zâviyeyi pek büyük bir sühûletle ve kat’iyyetle (bir saniyeye kadar) kırâ’at etm

esidir. 
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Bu işi yapmak mes’elesini mütehassısları ve ‘ulemâsı hendese 
da‘vâsı kadar kat‘î bir şekilde hall etmiştir. Her nerede ki tapu sicili bir 
mesâhaya istinâd etmez onda selâmet yoktur. 

Hatırlamak lâzımdır ki toprağın kıymetini ve işin sür‘at derecesine 
göre ba’zı sistemler vardır. Tapu sicilini te’sîs gâyesini istihlâfen yapmayı 
istenilen ve zi’l-yedlerin tesbîtinden ‘ayân olan tahrîr netîceten 
memleketimizde iki şekilde tezâhür edebilir: 

1- Ya sicilleri te’sîs edemeyiz. Yapılan tasarruf heder olur. 
Çünkü te’sîs ettiğimiz takdîrde bunlara sicil diyecek olursak Kânûn-ı 
Medenînin 933 ncü maddesi ikinci fıkrası. 

(Hüsn-i niyet sâhibi şahs-ı sâlîsin tescîl ile iktisâb ettikleri haklar 
ve zarar ve ziyân iddi’âları bâkîdir.)  mûcibince zi’l-yedlere gayrın 
mülkü - çünkü her zâlîd mâlik değildir.- üzerinde tasarruf salâhiyeti 
bahş etmiş oluruz ki böyle bir hareket ‘asrî değil fakat en ibtidâî hukûk 
mefhûmlarının bile müsâ‘ade  etmediği bir tarz-ı harekettir.

Yâhûd vucûda getirdiğimiz defterlere tapu sicil diyemeyiz ki o 
takdîrde tahrîr gâyesiz yapılmış bir hareket olur ki ne medenî bir milletin 
ne de bir millet hükûmetinin aslâ tecvîz etmeyeceği ve edemeyeceği bir 
sûrette hareket edilmiş olur ve müsebbiblerinin her zaman için millet 
muvâcehesinde mes’ûliyetleri te’emmül edilebilir.

Yâhûd da bütün bu mahzûrlara Kânûn-ı Medenîdeki ahkâma 
rağmen te’essüs ederiz o takdîrde indî, keyfî sûrette birtakım kimseler 
de en mukaddes bir hak olan mülkiyetten mahrûm olurlar.

Belki bu ‘arz edilen ve hiç fâ’idesi olmayan ve yâhûd ‘indî surette 
halkın mülkiyet gibi kudsî hakdan mahrûmiyeti intâc eden bu usûl ile 
tahrîr daha serî‘ ve daha az para ile yapılır.

Yalnız arâzî tahrîri nüfûs tahrîrine benzemez. Mâhiyetleri 
i‘tibâriyle olan farkı nazar-ı dikkate almak lâzımdır.
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Şimdi bu miyânda bir de fennî usûlün tatbîki ya’ni planların 
yapılması lâzım mıdır? Değil midir? Mes’elesini tedkîk edelim:

Bu mes’ele de muhtelif nokta-i nazardan tedkîke şâyândır. Bir 
defa‘ şu müte‘ârifeyi zikr edelim ki, mu‘âsır medenîyetin en mütekâmil 
en mûzeci olmağa ‘azm eden ve bu yolda yürüyen Türkiye her sâhasında 
ancak fennin en mütekâmil ve en son usûllerini kabûl iledir ki bu gâye 
vâsıl olabilir. 

Binâ’en-‘aleyh, bizim de memleketimizde yapacağımız kadastro 
en mütekâmil ve asgarî masrafla te’mîni mümkün olacak sistemi 
intihâbdır. 

Vaz‘ ettiği kânûnlarıyla efkâr-ı ‘âmmenin bi-hakkın tercümânı 
olduğu sâbit olan memleketimiz vâzı‘-ı kânûnu halkın bu toprak 
mes’elesinin halli arzusunu da nazar-ı i’tibâra alarak kânûnun (Kadastro 
Kânûnu Kânûn-ı Medenî… ilh) vaz‘ etmiş ve halkı da kadastro masârifine 
iştirâk ettirmiştir. Ve bugün tahrîr veya kadastro masrafı olarak halk on 
bin liralık evi için iki yüz lira tesviye etmektedir. 

Binâ’en-‘aleyh bu i‘tibârla halk da sicil-i emlâkı en sahîh ve en 
sâlim bir şekilde görmekte ısrârda haklıdır.

İkinci mes’ele: Kadastronun idâmesi mes’elesidir.

Bu bâbda der-miyân edilen yegâne iddi‘â masrafın çok olacağı 
bütçe yekûnunun kabaracağı şeklinde ifâde edilmektedir.

Bu iddi’â iki esâsa istinâd ettirilir:

1. Birinci esâs kadastrosu hitâm bulan yerde tahavvülâtı ta‘kîb 
için mezkûr kadastroyu yapanları bırakmak lâzımdır.   

Binâ’en-‘aleyh bunların masrafı bütçe için bir yüktür. Çünkü 
bu gün yalnız tek tapu idâresi yerine gayr-i menkûl nüfus tahavvülâtı 
tesbît eden iki idâre bırakılacaktır. Böyle şey ise kat‘iyyen vârid 
değildir.



157



158

Tesbît ‘ameliyâtı bittikten ve siciller tanzîm edildikten sonra 
memleketin vüs’atine göre her mıntıkada bir veya iki fen me’mûru 
tahavvülâtı plan üzerinde t‘akîb edebilecektir. 

 Kadastrosu hitâm bulan yerlerde artık tapu idâresi 
kalmayacak onun yerine kadastrosu yapılan yerde sicil muhâfızı kalacak. 
Kadastro teşkîlâtı kat‘î ve basîtiyle tapunun makâmına kâ’im olacaktır. 
Bu i‘tibârla birinci endişe gayr-i vâriddir. İddi‘â çürük ve hâdisâta tetâbuk 
eden bir iddi‘â değildir. 

 Bir yerde kadastro yapılınca, malı satılınca eski tapu 
defterine kayda bedel yeni sistem defterde tescîl edilecek, gayr-i 
menkûlün şeklince fark varsa yanı başındaki fen me’mûru tarafından 
cedvel ile çizilip gösterilecektir. 

 İkinci esâs memâlik-i ecnebiye bütçelerinde yapılan tedkîkât 
hulâsası ve bu babda yapılan kıyâsdır. 

 Bir kıyâsın sıhhati için mukâyese edilen ‘anâsırın her sûretle 
mümâselet ‘arz etmesi lâzımdır. Hâlbuki tedkîk edelim: Mukâyese 
‘anâsırından biri, meselâ; Almanya, İsviçre, İngiltere ve Fransa 
bütçelerindeki kadastronun idâmesi masrafı oluyor.

 Şurasını hatırlâmak lâzımdır ki bu bütçelerde bu husûsa 
tahsîs edilen meblağ bizim vâhid-i kıyâsımıza nazaran mühimdir. Fakat 
yekûnun yüksekliğinde diğer esbâb ve ‘avâmili beraber aramak lâzımdır. 

 Şunu da ‘ilâveten söyleyelim ki Avrupa memleketlerinde 
serbest meslek erbâbı için tahsîs edilen ma‘âş çok yüksektir. Nüfûsun 
sahâya nisbetle fazlalığından tedâvülün çokluğundan bi’z-zarûr me’mûr 
da fazladır. Muhâlifler bu husûsda kıyâs yaparken diyorlar ki: Türkiye 
arâzîsi falan memleketin arâzîsinden (H) kadar büyüktür. Binâ’en-‘aleyh 
bunların bu husûsda sarf ettikleri para (P) olduğuna göre bizim sarf 
ettiğimiz para PxH olacaktır.
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Hâlbûki; kadastronun muhâfazâsı mes’elesinde tahsîs edilecek 
me’mûr ‘adedinin yanı başında arâzînin yalnız vüs‘ati değil nüfûsun 
kesreti ve tedâvülü nazar-ı i‘tibâra almak lâzımdır. Nüfûs nerede çok ise 
tedâvül orada fazladır ve gayr-i menkûl tahavvülâtını ta‘kîb tedâvülünü 
ta‘kîb demek olduğuna göre me’mûr ‘adedinin ta‘yîninde memleketin 
vüs’ati değil nüfûsun kesretini nazar-ı i‘tibâra almak lâzımdır.  

 Binâ’en-‘aleyh, falan memleket şu kadar arâzîye sâhib 
olduğuna ve kadastronun muhâfazâsı için şu kadar me’mûr istihdâm 
ettiğine göre Türkiye’nin arâzîsi şu kadar misli büyük olduğuna göre şu 
kadar fazla me’mûr istihdâm edecek ve bu kadar para sarf edecektir 
diyemeyeceğiz belki de şu kadar nüfusu olduğuna göre diyecektir. 

 Binâen-‘aleyh ikinci esâs olarak kıyâs tarikiyle yapılan 
istidlâlin de butlânı meydana çıkınca bizim bütçe yekûnunun da 
muhakkak Frenklerdeki gibi kabaracağı vârid değildir.

 Şunu da unutmamak lâzımdır ki Avrupa ‘Ulemâsı vakit ve 
para tasarrufunu bizden daha iyi bildiklerinden ve icâbsız bir santimi 
bile sarf için ferde dahi müsâ‘ade etmediğinden bir çoklarının tasavvuru 
gibi beyânnâme usûlüyle bir memleket sicil-i emlâkını te’sîs çâreleri 
olsa idi bizden evvel yapar ve birçok paralarla emekler sarf etmezler 
idi. Toprak işlerine sicil-i emlâka ‘âid muhtelif memleketlerde yapılan 
tecrübeleri sabır ile tedkîk edenler görmüşlerdir ki Fransızlar bile 
(1100) tarihinde beyânnâme usûlüyle elde edilmesini mümkün zann 
eyledikleri bu iş olamamış hep zararla kapanmıştır. Sicil-i emlâkın te’sîsi 
ve mesâhaya müstenid kayıt yapmak için arâzînin kıymetine ve sür‘at 
derecesine göre bin bir sistem vardır. 

 Toleranı bilerek ta‘yînden sonra asgarî masraf ve a‘zamî 
sür‘atle iş vücûda getirecek sistem intihâbı muhît şartlarına göre çok 
kolaydır.
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 Kadastro Mu‘âmelâtı Hakkında Bir Karâr

Malatya Meb‘ûsu Mahmud Nedîm Bey Efendi

Kadastro Müdür-i ‘Umûmîsi Cemâl Bey 

Harîta Müdür-i ‘Umûmîsi Vekîli Mîralay Vasfi Bey

Kadastro Hey’ât-ı Fenniye Müdürü Hâlîd Ziyâ Bey 

Kadastro Mu‘âmelât Müdürü Mekkî Bey

Harîta Müdüriyeti Plan Şu’besinden Binbaşı Ferid Bey 

Bâlâda isimleri muharrer zevâtın Kadastro Müdüriyet-i 
‘Umûmiyesinde müte‘addid def‘a ictimâ’ ederek bi’l-müzâkere tesbît 
eyledikleri esâsât ber-vech-i atîdir:

1- Şehir harîtalarının mikyâsı 1/1000 şehir hariciyesinin 
kâbiliyet-i zer’iyyesine göre 1/2000, 1/5000, 1/10000 olarak kabûl 
edilmiştir. İstanbul, İzmir, Ankara gibi şehirlerin, harîtalarının mikyâsı 
1/500 olabilecektir. 

2- Harîta Müdüriyet-i ‘Umûmiyesi kadastro icrâsı takarrur 
eden mahallerde ‘âcilen nirengi ve poligon teşkîl etmek için postalar 
ihzâr ve ‘âmeliyâta mübâşeret edecektir.

3- Kadastro Müdüriyet-i ‘Umûmiyesi arâzînin tasarrufundan 
mütehaddis ihtilâfâtın bir an evvel halli ve köylü ile hazîne hukûkunun 
mütekâbilen te’mîni için şehir hâricindeki köy ve arâzî harîtâlarını 
takeometre ile yapacak ve istasyon nikâtını hesâb ile ta’yîn ve tafsîlât 
nikâtını minkale ile tersîm ettirecektir.

(Tayyâre ve fotoğraf ile harîta ahzı temîn edilinceye kadar)
4- Köy ve arâzî harîtaları kıt’a kıt’a yapılacaktır.
5- Kadastro Müdüriyet-i ‘Umûmiyesi havadan harîta 

ahzına muktezî vesâ’it-i fenniye bi’l-mübâya’a Harîta Müdüriyet-i 
‘Umûmiyesine teslîm olunacak ve müdüriyet-i mezkûrece bi’l-‘umûm 
masârifi der-‘uhde ve isti‘mâl edilerek kadastroca muktezî plân 
kadastroya bilâ-bedel ihzâr ve teslîm olunacaktır. 
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6- Vâhid-i kıyâsî tûlmetre sathmetre olarak kabûl edilmiştir. 
7- Kadastro harîtaları, kâğıdı Kadastro Müdüriyet-i 

‘Umûmiyesine ‘âid olmak üzere Harîta Müdüriyet-i ‘Umûmiyesi 
matba‘asınca bilâ-bedel tab‘ ettirilecektir.

8-  Kadastro Müdüriyet-i ‘Umûmiyesince fennî işlerine 
muâvenet etmek üzere Harîta Müdüriyet-i ‘Umûmiyesi me’mûrlarından 
şimdilik üç zâbit Kadastro Müdüriyet-i ‘Umûmiyesinin emrine 
verilecektir. Bu zâbitler istihdâm edildikleri müddet zarfında masârif-i 
hakîkiyeleriyle mülkiye harcırâh karârnâmesine tevfîkân i‘tâsı muktezî 
yevmiyeleri Kadastro Müdüriyet-i ‘Umûmiyesi bütçesinden tesviye 
edilecektir. 

Harîta Müdür-i ‘Umûmî Vekîli     Kadastro Müdür-i ‘Umûmîsi 

  Vasfi                                                    Cemâl

Mu‘âmelât Müdürü                         Hey’et-i Fenniye Müdürü    

          Mekkî                                               Hâlid Ziyâ
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Kadastro Kânûnu

Hey’ât-ı Fenniye Müdürünün Avrupa tedkîkâtından

‘avdetinde ihzâr ve takdîm eylediği lâyiha-i kânûniyedir.

Madde 1- Türkiye’de kadastro yapılması mevcûdların ve bunlara 
‘âid vesâ’ikin hüsn-i muhâfazâsı emvâl-i gayr-i menkûle üzerindeki 
tebeddülât-ı tasarrufiyenin ta‘kîbi için sarf olunmak üzere her sene 
mâliye vekâleti bütçesine mikdâr-ı kâfî tahsîsât vaz‘ edilir.

Madde 2- Kadastrosu yapılacak şehir ve karyelerin hudûd 
hudûd-ı ‘umûmiye ve husûsalarının ta‘lîmât mûcebince ta‘yîni ve 
işâret-i mahsûsa ile tefrîk ve tesbîti mecbûrîdir. 

Madde 3- Kadastro ‘ameliyâtı gayr-i menkûlâtın hudûd 
müştemilâtının evsâfını ve hukûk-ı tasarrufiyenin ta‘yîn ve tesbîti 
‘ameliyâtını ihtivâ eder.

 Kadastro: Arâzî ve emlâkın sicil-i sahîhini yapmak demektir.

Kadastro: Emlâk ve arâzî vergilerinin sûret-i ‘âdilânede tevzî‘i 
esâsını teşkîl eder. Kadastro plânları ‘avârız-ı zemînin mürtesim-i ufkîleri 
cümlesini muhtevîdir.

Madde 4- Kadastro komisyonu vech-i atî üzere teşekkül eder.

A: Belediye re’îsi veya 
tarafından biri

B: Birisi yabancı olmak 
şartıyla hem-hudûd karye 
ashâb-ı emlâkinden dört 
kişi işbu dört mükellifîn 
vekîlleri şehirlerden belediye 
meclisince ve köylerde hey’et-i 
ihtiyâriye tarafından intihâb 
edilir.

C: Hükme me’zûn nâ’ib

1 : Belediye re’îsi veya 
vekîli 

1 : Yabancı

3: Hem-hudûd karye 
ashâb-ı emlâkinden 

1: Nâ’ib 

1: Mesâhâ mühendisi

1: Me’mûr ve lüzûmu 
kadar kâtib
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D: İşbu komisyona mahalli tapu müdür veya me’mûrunun 
intihâbıyla kadastro idâresi tarafından mu’âmelât-ı tasarrufiyeye âşina 
bir me’mûr a‘zâ olarak ta‘yîn olunur.

H: Kadastro idâresince işbu komisyona bir messâh mühendis 
a‘zâ olarak ta‘yîn olunur. İşbu komisyonun re’îsi hâkimdir. Hey’etlerin 
işe mübâşereti on gün evvel hey’et-i ihtiyârîye teblîğ edilir. Re’îsin 
gaybûbetinde tasarruf me’mûru veya mühendis riyâset vazîfesini 
îfâ eder. Kadastrosu yapılacak mahallin cesâmetine göre müte‘addid 
hey’etler intihâb ve i‘zâm olunur.

Madde 5: Madde-i ânifede tarz-ı teşekkülü muharrer komisyonun 
vezâ’ifi şunlardır:

A: Halkça mutasarrıf olarak tanınanları taharrî ve vaz’iyyet-i 
hukûkiyelerini tesbît.

B: ‘Alâkadâranın kendi mülklerinin hudûdları hakkındaki 
mutâbakatları vâki‘ olursa kayd ve mezkûr ‘alâkadârlara imzâ ve sınur 
işâretinin rekzi ‘ameliyâtını sevk ve idâre eder.

C: ‘Adem-i mutâbakat hâlinde mümkün ise aralarını bulur.

D: Mutasarrıfînin aralarını bulmak kâbil olmadığı ve yâhûd 
mutasarrıflar komisyon huzûrunda isbât-ı vücûd etmediği ve yâhûd 
tasarruf hudûdunu tesbît etmediği takdîrde hudûdları sûret-i 
muvakkatada ta‘yîn eder.

Madde 6- Komisyon bi’l-cümle mu’âmelâtı hakkında mufassal 
bir zabt varakası tutacaktır. Komisyonun karârları ekseriyetle ittihâz 
edilir. Nisâb-ı ekseriyet nısfının bir fazlasıyla olur.

Tesâvî-i ârâ vukû‘unda re’îsin tarafı tercîh edilir.

Madde 7- Köy hey’et-i ihtiyâriyeleri ashâb-ı emlâki kadastro 
hey’etinin vürûdundan evvel tahdîd-i hudûda da‘vet ve muhtelif 
pârsellerin toplu olarak bir mahallde tevhîd ve taksîmi esâslarını 
ihzâr ederler. Kadastro hey’etinin vürûdundan mukaddem kadastrosu 
yapılacak mahalle şifâhen izâhât ve ta‘lîmât vermek üzere kadastro 
müfettişleri gönderilecektir. 
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Madde 8- Kadastro mühendisleri ihzârî olarak tahdîdâtı yapar. 
Ve ashâb-ı emlâkin kimlerden ‘ibâret olduğunu tedkîk ve kayd eder. 
İşbu mühendisler kânûnun dördüncü maddesi mûcebince komisyonda 
a‘zâ olarak bulunacaklardan gayri olub ta‘yîn ve tesbît edemediği veya 
münâza’alı gördüğü işleri komisyona sevk ederler.

Madde 9- Yedinci maddede muharrer tahdîdât-ı muvakkata 
‘alâkâdâranın nazar-ı ıttılâ’ına ‘arz olunur ve kendilerine kadastro ve 
komisyonuna mürâca’at etmeleri veya aralarında hudûd hakkında 
anlaşmaları için on beş gün mühlet verilir. Bu müddetin inkızâsında 
muvakkat hudûd kesb-i kat‘iyyet eder.

Madde 10- Kadastro yapılacak menâtıkın ta‘yîni için kadastro 
müdüriyeti merkezinde karâr ittihâzına salâhiyet-dâr bir hey’et 
olacaktır. 

A: Kadastro Müdür-i ‘Umûmîsi, 
   : ve bu idârenin merkez müdürânı, kadastro müfettişleri
Tercîhan kadastrosu başlanacak yerler için hey’et husûsât-ı 

atîyeyi nazar-ı i’tibâra alacaktır.
B: Evvel-emirde kadastrosu başlanmış yerlerin ikmâli 
C: Emlâk ve arâzîsi kıymetli olması. 
D: Kıymetleri müsâvî derecede olan yerler için tasarruf 

mu’âmelâtının birinci derecede ehemmiyeti burada kadastronun 
tercîhan başlanmasını îcâb ettirmesi.

K: Hükûmetin lüzûm göstereceği mahallde.
Madde -11: Kadastrosu yapılmasını taleb eden şehir veya 

karyeler masârifin yüzde ellisini peşînen iştirâke teklîf ettikleri takdîrde 
diğer yerlere tercîhan bu mahallin kadastrosu yapılır. Hakîkatte ashâbı 
tarafından evvel mahalle kadastro hey’eti vürûdundan mukaddem 
kadastrosunun icrâsı taleb edildikde ashâb-ı mülk tarafından masârif 
tamâmen ve peşinen tesviye edilmek şartıyla kadastro yapılır. Bu 
masârif ta‘rîfeye nazaran 
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alınır. İşbu mu’âmelât ancak çiftliğin kadastro icrâ edilen kazâ dâhilinde 
olması hâlinde mümkündür.

Madde 12- Bu yoldaki kadastro masârifi ashâb-ı emlâkdan emlâk 
vergisiyle beraber beş senede mukassaten tahsîl edilir. Kadastro takdîr-i 
kıymet masârif-i ‘umûmiyesi mukâbili olmak üzere kıymetden yüzde 
iki resm istîfâ edilir. İşbu resm gayr-i menkûle ‘âid olub mutasarrıfın 
tebeddülünde fakat senesi içerisindeki sâhibinden alınır hudûd 
işâretinin ve sâirenin vaz‘ı dolayısıyla ashâb-ı emlâkdan artık ayrıca bir 
gûnâ resm alınmaz.

Madde 13- Bi’l-cümle fennî ‘ameliyâtın icrâsından sonra tanzîm 
edilecek olan kadastro planları belediye ve karyelerde ‘alâkâdâranın 
peydâ-yı vukûf etmesi için bir ay teşhîr edilecektir. 

Bu müddet zarfında hiçbir i‘tirâz vukû‘ bulmayacak olursa tecvîz-i 
hatâ-yı fenniler nazar-ı i’tibâra alınmak şartıyla mesâhât netâyici 
tahdîdât-ı tasarrufiyeye muvâfık ‘add olunur.

Maa-mâ-fih maddî bir hatâ vukû‘u hâlinde i‘tirâzât dâ’imâ 
mesmû‘ olacaktır.

Madde 14- Kadastro plân ve defâtirinin muhâfazasını te’mînen 
hudûd takyîdât ve tebeddülâtının plânlara kaydı be-heme-hâl bi’l-
cümle ‘alâkâdâran veya vekilleri tarafından yapılmış tahdîd ve tesbît-i 
hudûd zabıtnâmesi tanzîm edilmiş olmasına menûttur.

Madde 15: Tahdîd-i hudûd esnasında hem-hudûd ashâb-ı emlâk 
ve arâzîden gayr-i mevcûd olanlarını temsîlen o mahallin hey’et-i 
ihtiyâriyesi zabıtnâmeyi imzâlayacaktır. Hey’et-i ihtiyâriye herhangi bir 
sebeble imzâdan istinkâf ederse komisyon kendi kanâ’ati vech ile îfâ-yı 
mu‘âmele eder.

Madde 16: Emlâkın intikâlâtını veya cihet-i tasarrufiyesini tesbît 
eyleyen i‘lâmâtdan bi’l-cümle vesâ’ik-i resmiye ve husûsiye emlâk-ı 
mezkûrenin kadastroda mu‘ayyen evsâfıyla zikri mecbûrîdir. Emlâkın 
işbu        
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evsâf ile zikrini ihmâl veya zikr edilen evsâfda hakikate gayr-i mutâbık 
husûsât var ise her resmî vesâ’ik için zabt kâtibi ve me’mûrîn-i ‘â’idesinin 
her birerlerinden ikişer yüz guruş cezâ-yı nakdî alınır.

Madde 17: Hiçbir kimse kendi emlâkı içinde hükûmet, vilâyât ve 
kâryeler hesâbına yapılan topografya ‘ameliyâtına muhâlefet edemez, 
muhâlefet edenlerden beş yüz guruşdan bin guruşa kadar cezâ-yı nakdî 
alınır. Yalnız ba‘zı merâsim evveliye-i kânûniyenin istikmâline ve işârât 
vaz‘ından dolayı komisyonun takdîrine nazaran îcâb ederse hükûmetçe 
sâhib-i mülke bir tazminât i‘tâsı şarttır. Hudûd veya işârâtın kısmen 
veya kâmilen imhâsı hâlinde bu işârâtın mahalline vaz‘ı masârif-i 
hakîkiyesinin istîfâsıyla beraber kasd sâbit olursa her bir işârât için yüz 
guruş cezâ-yı nakdî alınır. İşbu işâretlerin hangi karye ve mıntıkaya rekz 
edilmiş olduğu mahallî gazeteleri, münâdî ve sûver-i sâ’ire ile kadastro 
hey’eti tarafından ahâlîye i‘lân edilecektir. 

Madde 18- Kadastro harîtaları tamga resmine tâbi’ değildir. 
Ashâbı tarafından taleb vukû‘unda verilecek beher sûret için yüz guruş 
resm istîfâ ve mukâbilinde hazîne pulu ilsâk olunur. Kıymeti beş bin 
guruşdan dûn olan emvâl-i gayr-i menkûle harîtalarından harîtaların 
sûreti ile aslı ve tasarruf senedâtı ile kayd teâruz eyledikte bunların 
sicil-i emlâkdeki asılları mu‘teberdir. 

Madde 19- İfrâz, taksîm ve tevhîd mu‘âmelâtı için ashâb-ı 
emlâkın kadastro idâresine mürâca’atla harîta yaptırması mecbûrîdir. 
Yapılacak ta’rîfeye nazaran sâhib-i mu‘âmele resm tesviye eder. Kezâlik 
işbu resmler dahî pul şeklinde istîfâ olunur.

Madde 20- Herhangi bir ferdin taleb-i tahrîriyesi üzerine bir gayr-i 
menkûl hakkında kadastro idârelerinden o gayr-i menkûlün kıymeti, 
mutasarrıfı, cinsi, vüs’ati ve evsâf-ı sâ’iresi hakkında îzâhât alınabilir. 
Ancak mu‘âmelât harcı olarak elli guruş tesviye
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etmesi lâzımdır. İşbu harc talebnâme arkasına hazîne pulu ilsâkı 
sûretiyle istîfâ olunur. ‘Alâkâsını isbât etmek şartıyla kadastro idâresi 
gayr-i menkûlün bir yere merhûn olub olmadığına dâ’ir ma‘lûmât 
verebilir. ‘Aksi takdîrde bu husûsda ma‘lûmât i‘tâsı memnû‘dur.

Madde 21- Cezâ-yı nakdîler hakkında hey’etler tarafından 
verilecek cezâlar hiçbir hükme tâbi’ olmaksızın ma‘rifet-i hükûmetle 
tahsîl edilecektir. İktidâr-ı mâlîsi olmadığı takdîrde habsen tecziye edilir. 

Madde 22- Her nev‘ tasarruf ve kıymet tahavvülâtını ta‘kîben 
kadastro müfettişleri belediye ve vâridât idârelerinde teftîş salâhiyetine 
mâliktirler. Mûmâ-ileyhimin i‘tâ edeceği raporlar ta‘dîlât-ı kaydiye 
icrâsına ve hilâf-ı kânûn hareketde bulunanların tecziyesine esâs teşkîl 
eder.

Sâhibi zuhûr etmeyen emvâl-i gayr-i menkûle beş sene müddetle 
hak-ı i‘tirâzı bâkî kalmak şartıyla hükûmet nâmına kayd olunur.

Madde 23- Kadastro yapılan menâtıkda emvâl-i gayr-i menkûleye 
takdîr-i kıymet kânûnu ve ta‘lîmâtı mûcebince kıymet takdîr edilir; ve 
vergi bu kıymet üzerinden alınır. El-yevm tatbîk edilmekte olan tahrîr-i 
musakkafât ve arâzî kânûn ve ta‘lîmâtının işbu maddeye teâruz eden 
ahkâmı kadastro menâtıkında mülgâdır.

Madde 24- Kadastrosu ikmâl edilmiş olan mıntıkalarda tapu 
mu‘âmelât-ı ‘umûmiyesi kadastro idâresine inkılâb eder. Kadastrosu 
başlanılan menâtıkda tapunun bi’l-cümle teşkîlâtı kadastro 
komisyonunun emri altındadır.
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Paris Şehr Emâneti

Paris Harîtası 1/500 dür.

Hulâsa: Hey’ât-ı Fenniye Müdürü Hâlid Ziya Bey’in 

Avrupa seyâhatinde alınan notlarından:

Takdîr-i Kıymet (Fransa)

Şehr Emâneti ashâb-ı mülkden ‘âid olduğu gayr-i menkûl üzerine 
her ne yapmak istiyorsa evvelâ bunun plânını taleb eder. Bu plânda 
eski hudûd (nokta nokta…) sokağın vaz’iyyetine ve istikâmet harîtasına 
nazaran yeni hudûd (dolgun çizgi ile) irâ’e edilir.

Her gayr-i menkûl plânının zuhûrunda fiş ta‘bîr edilir bir varaka 
yapıştırılmıştır. Bu fişin üzerinde hudûd tahavvülâtı ile ashâbı irâ’e ve 
irtifâ‘ların mikdârı işâret edilir. Takdîr-i kıymet hey’etinde bulunan 
“Arşitekt de Vayir” ta‘bîr edilen mi‘mâr sâhib-i mülkün inşâat projesini 
alır ve tedkîk eder. Elde mevcûd matbû’ formüllere nazaran mevcûd 
sınıflardan hangisine uygun geliyorsa hey’etde mevcûd ve meclis-i 
‘umûmi-i belde veya belediye hey’etinden intihâb edilmiş ehl-i hibre 
ile beraber takdîr-i kıymet eder.

Sâhibinin verdiği plân ve i‘ta eylediği ma‘lûmât tedkîkât 
netîcesi muvâfık zuhûr etdiği takdîrde belediye inşâat tezkeresini ya‘ni 
müsâ‘adesini verir. Kadastro dâiresine bu takdîr-i kıymet varakası gider. 
Vergi de buna göre alınır veya ta‘dîl edilir. Ta‘dîl de ya müsbet veya 
menfî olur.

Hükûmet yeni inşâatı teşcî‘ ve memleketi tezyîn için mücedded 
inşâatdan on sene müddetle vergi almaz. Emlâk vergisi belediye ile
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hükûmet arasında taksîm edilir. 1902 tarihli kânûn ile mebânî irtifâ‘ları 
sokağın ‘arzına nisbetle ta‘yîn ve tahdîd edilmiştir. Sokakların ‘arzına 
nazaran mebânîye verilecek olan irtifâ‘-i müş‘ir (Ye) cedvelinin 
mütâlâ‘ası bu babda kâfi izâhâtı i‘tâ eder. Paris’in 1892 senesinde 
tanzîm kılınmış harîta-i esâsiyesi dâ’imâ muhâfaza edilir. Bundan çıkan 
sûretler üzerinde ihtiyâca göre oynanır. Harîta-i esâsiye tanzîm edildiği 
tarihe göre yazılmıştır. Dâima esâs olmak üzere mürâca‘at edilir. 
Fransa’da sâhib-i mülk inşâat müsâ‘adesi için mukaddemce harîtası 
yapılmış olsun olmasın ‘arsanın plânıyla inşâat projesini belediyeye 
vermeğe mecbûrdur. Sâhib-i mülk ‘arsanın harîtasını matbû’ cedvel 
numûnelerinde ta‘yîn edilmiş olan 1/500 mikyâsında ve inşâatın şekli 
vukû‘uyla hangi nev‘ malzemeden, ne inşâ edeceğini cedvelin hane-i 
mahsûsuna kayd ederek hey’ete tevdi’ eder. (A Ye) işaretli matbû‘ 
cedvelde esâsen inşâat derecelere ve sınıflara taksîm edilmiş olmasından 
inşâatın nev‘ ve cinsine göre vâhid-i kıyâsiyesini ve arâzînin kıymetini 
komisyon a‘zâsından olan ehl-i hibre ma‘rifetiyle takdîr eder. Bu vesâ’ik 
bu nev‘ mesâ’il ile sûret-i muntazamada meşgûl olan “arşitekt vayir, 
arşitekt di vijiyor, arşitekt an şef” den müteşekkil komisyon tarafından 
tedkîk edildikten sonra tekemmül etmiş olur. İnşâat müsâ’ade müddeti 
bir senedir. Bu müddet zarfında inşâat yapılmazsa verilen varakanın 
hiçbir kıymeti yoktur. Hey’etçe verilen müsâ’ade varakası not edilip 
eğer senesi içinde ta‘dîlât veya inşâat dolayısıyla kırmızılar çok çekilmiş 
ise o paftanın bir yenisi yapılır. Son almış olduğu şekle göre paftaların 
yenilenmesi için müddet ta‘yînine lûzum yoktur. İlişilmemiş ya‘ni 
yapıldığı tarihte olduğu gibi kalmış olanları yenilemekte ma‘nâ olmadığı 
gibi ifrâz, taksîm, ilhâk veya ta‘dîl ‘ameliyelerinden dolayı üzerinde çok 
oynanmış olan paftalar dahî tarih-i tanzîmi her ne olursa olsun son 
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aldığı şekle göre derhâl yenilenir. Bunun için kadastro müfettişleri 
mıntıka mıntıka gezdikleri yerlerde inşâat ve ta‘dîlâtı not eder ve sıhhati 
vechle bunların icrâsını emr eder. En son föyde artık kırmızılar yoktur. 
Hepsi siyahtır. 

  Takdîr-İ Kıymet Kânûnuna Mukaddime

Emvâl-i gayr-i menkûle vergisinin tahakkukuna esâs olan (takdîr-i 
kıymet) ya‘ni bizdeki ta‘bîr-i ma‘rûfuyla (tahmîn-i emlâk) mu‘âmelâtının 
mu‘ayyen bir vâhid-i kıyâsîye mâlik olmasından ekseriyetle tatbîkâtta 
birbirinden çok farklı netîceler verdiği bi’t-tedkîk anlaşılmıştır. Bu kadar 
mütebâyin ve hemen de hakîkate tevâfuk etmemekte olan bu usûlün 
yeni baştan yapılmakta olan kadastro menâtıkında ‘aynen tatbîki 
kadastrodan beklenilen fâ’ide ve netîceyi te’mîn edemeyeceği tedkîkât 
ve tecârible tahakkuk etmiş olmasına binâ’en kadastro mu‘âmelât-ı 
‘umûmiyesinin Fransa, Almanya, İsviçre, gibi memleketlerde hîn 
tedkîkinde kadastronun rükn-i aslîsi olan kıymet usûlleri de Avrupa’da 
birer birer tedkîk edilmiş ve bunlardan bizim için en elverişli ve kâbil-i 
tatbîk olan İsviçre’nin takdîr-i kıymet prensibleri olmuştur. İsviçre 
takdîr-i kıymet prensibleri kuvvetli olduğu kadar sarîhdir. Tatbîkâtı 
sehîldir. Bu i‘tibârla bu formüller dâhilinde takdîr-i kıymet hey’etlerince 
vermek lâzımdır. 
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Avrupa Tedkîkât Raporu Melfûfâtından

Kânûn

Takdîr-İ Kıymet Kânûnu Lâyihası

Madde 1- Emlâk vergisinin tahsîli için, kadastro kıymeti makâmına 
kâ’im olmak üzere gayr-i menkûlâtın râyic kıymetini bildiren resmî bir 
tahmîn-i kıymet yapılacaktır.

Madde 2- Bu takdîr-i kıymet için her kazâda gayr-i menkûlâtın 
kıymetini takdîr ile mükellef bir komisyon teşkîl edilecektir. 

Takdîr-i kıymet biri resmî diğeri husûsî olmak üzere iki sûretle 
icrâ edilir.  

Resmî takdîr-i kıymet- komisyon-ı mahsûs mâ‘rifetiyle mu‘ayyen 
zamanlarda hükûmetce yapılan takdîr-i kıymettir.

Husûsî takdîr-i kıymet- ashâbının vukû‘ bulan mürâca’atı üzerine 
ve masrafın tesviyesi şartıyla komisyon tarafından yapılan takdîr-i 
kıymettir ki sâhibinin mürâca’atı üzerine mükerreren dahî icrâ edilebilir. 

İlk tahmîn mu‘âmelesini tesrî‘ için Mâliye Vekâletince hatta kazâ 
dâhilinde müte‘âddid komisyonlar teşkîl edilebilir.

Kazâ komisyonları ber-vech-i atî zevâttan müteşekkildir. 

1- Mühendis (re’îs)

2- Mühendis mu‘âvini 

3- Meclis-i ‘Umûmî veya encümen-i vilâyetce takdîr-i kıymet 
işlerinde beyân-ı mütâla’aya kâdir iki zât

4- Bir kâtib

Mâliye idâreleri komisyonların mesâilerinin dâire-i intizâmda 
cereyânını te’mîn için lâzım gelen tedâbîri ittihâz eder. Ve her türlü 
mu‘âveneti îfâ ile mükelleftir. Her vilâyetin hey’et-i ‘umûmiyesi için de 
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Fen memurlarımız tarafından tanzîm edilen
Türkiye Kadastro planlarından
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Merkez-i vilâyette bir komisyon teşkîl olunur. Bu komisyon 
vukû‘ bulacak mürâca’atların yegâne ve kat‘î merci‘ini teşkîl eder.

  Merkez komisyonu ber-vech-i atî zevâttan 
müteşekkildir:

1- En büyük mülkiye me’mûru (re’îs)

2- Bir mühendis 

3- Meclis-i ‘Umûmî veya encümen-i vilâyetce takdîr-i 
kıymet işlerinde beyân-ı mütâla’aya kâdir iki zât işbu iki a‘zâdan biri 
komisyonca kâtib-i ‘umûmi intihâb edilir.

4- İki kâtib 

 İşbu komisyon a‘zâlarına 150 guruşdan 500 guruşa kadar 
ücret-i huzûr ve kâtiblere 80-100 lira kadar ücret-i şehriyye verilir. 
Ücretin takdîri Mâliye Vekâletine ‘â’iddir.

 Madde 3- Resmen yapılacak takdîr-i kıymet arâzî ve 
musakkafât hakkında yapılacaktır. Bu tahmîn arâzîyi ve bi’l-‘umûm 
mebânîyi ve emlâk ve arâzîyi ve tevâbi‘ini ihtivâ edecektir. Kezâ sicil-i 
emlâkda mukayyed olmayan müstakil ve dâ’imî haklar ve ma’âdin dahî 
tahmîn-i resmîye tâbi‘dir.   

 Madde 4- Tahmînât-ı resmiyenin sicili kazâ ve nâhiyelerce 
tanzîm edilecek ve her sâhib-i mülkün bi’l-cümle gayr-i menkûlâtının 
kıymetini ihtivâ edecektir. 

 Formüler B ye yazılacaktır. 

Madde 5- Bir nâhiyede takdîr-i kıymet yapıldığı takdîrde kazâ 
komisyonu tahmîn-i kıymet edildiğine dâ’ir ‘umûmî bir ihbârnâme neşr 
eder.

 İşbu ihbârnâmenin tarih-i neşrinden i‘tibâren otuz günlük bir 
mühlet zarfında kıymet-i sicilâtı nâhiyenin belediyesinde veya hükûmet 
dâiresinde tahkîkât-ı ‘aleniyeye Enquéte publiquue vaz‘ eder. Bu 
neşriyât, ‘alâkadâr veya mücâviri bulunan kazâ ve nâhiyenin ‘umûmî 
mahallerine yapıştırılacak i‘lânnâmelerle ve yahûd i‘lânât-ı resmiye 
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varakasına derc veya sûver-i sâ’ire ile i‘lân edilecekdir. Bu mühlet 
zarfında ‘alâkadâr ashâb-ı emlâk veya mahallî mal me’mûru işbu 
tahmînler ‘aleyhinde merkezî komisyona mürâcaatda bulunabilir. Bu 
mühletin hitâmından sonra mürâca’at kabûl edilmez.

Madde 6- Bütün mu‘âmelâtın ikmâlinde tahmîne dâir olan evrâk 
ve sicil-i emlâk kalemine tevdî‘ olunur. Mezkûr kalem müdürü işbu 
sicilâtın tutulması ve hukûk-ı tasarrufiyedeki bi’l-‘umûm tahavvülâtın 
oraya günü gününe kayd ve derc edilmesiyle mükelleftir. ‘Alâkadâranın 
veya me’mûrînin talebi halinde işbu evrâkın birer sûret-i müstahreceleri 
yedlerine verilir. 

Madde 7- Ber-vech-i bâlâ mu‘âmelât-ı tahmîniyenin mevki‘-i 
icrâya vaz‘ından i‘tibâren ikinci maddeye tevfîkân te’sîs edilen 
komisyon, emlâkın inkısâm veya tecemmu‘ hâlinde veya mebânînin 
inşâ ve hedmi irtifâk haklarının Servitudes ihdâs veya izâlesi, ve ‘ale’l- 
‘umûm emlâk ve arâzînin kıymeti, terkîbâtındaki veya şerâ’it-i maddeye 
veya hukûkiyesindeki tebdîl hasebiyle mahsûs bir sûrette kıymetinin 
tezâyüd veya tenâkus etmesi ve bu tezâyüd veya tenâkusun emlâk ve 
arâzînin sebebiyet verdiği mu‘âmelât netîcesi olarak vukû‘a gelmesi 
gibi hâlâtda, takdîr-i kıymetin günü gününe kaydını icrâ eder.

Madde 8- Bir kazâ veya nâhiye dâhilindeki gayr-i menkûlâtın 
hey’et-i ‘umûmiyesinde veya mühim bir kısmında, fîyat-ı vasatîler ile 
sicilâtta münderic kıymet arasında mahsûs bir tefâvüt hâsıl olduğu 
istâtistîklerden anlaşılırsa tahmîn-i resmiyenin yeniden tedkîkî lâzımdır. 
Bu yeni tedkîk revision, tahkîkât-ı ‘aleniyeden sonra alâkadâranın talebi 
üzerine Mâliye Vekâletinin emriyle icrâ olunur. 

Emlâkın sicilde mukayyed kıymetleriyle fi-i vasatîleri arasında 
mahsûs bir fark hâsıl olduğu takdîrde ba’zı nev‘ emlâk ve ‘akârın 
yeniden tedkîkini Mâliye Vekâleti emr eder.
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 Komisyon bu tedkîkâta tevessül eder ve beşinci maddeye 
tevfîkân karârını teblîğ ettirir.

 Madde 9- Bi’l-‘umûm ashâb-ı emlâk, bir gayr-i menkûlün 
kıymeti; sicilde mukayyed mikdâra; ehemmiyetli bir sûretde muhâlif 
bulunduğu takdîrde; tahmîn-i resmiyenin yeniden tedkîkini taleb 
edebilirler. Mâliye Dâ’iresi ‘aynı hakka mâliktir.

 Kazâ komisyonları, merkezî komisyona mürâca’at hakkı 
bakî olmak üzere işbu madde-i kânûniyede musarrah tedkîk talebleri 
hakkında i‘tâ-i karâr eder. Eğer şâyân-ı kabûl görülürse komisyon 
tedkîkâta tevessül eder.

 Madde 10- Komisyon tarafından 7 ve 9’uncu maddelerde 
musarrah ahvâlde yapılan tahmînât ‘alâkadâr ashâb-ı emlâka mahallî 
mâl me’mûruna tahrîren teblîğ edilir. Tarih-i teblîğden i‘tibâren yirmi 
gün zarfında bu tahmînât ve mukarrerât hakkında merkez komisyonuna 
karşı i‘tirâz olunabilir. Bu müddetin hitâmında tahmîn karârı kesb-i 
kat‘iyyet eder. 

 Madde 11- İşbu kânûnun ta‘yîn ettiği bi’l-‘umûm ma‘lûmâtın 
masârifi ber-vech-i atî der-‘uhde edilecektir. 

 2/3 devlet tarafından 

 1/3 mensûb olduğu vilâyet idâre-i husûsiyesi tarafından 

 Tahmînin yeniden icrâsı hakkında bir talebin muhıkk 
olmadığı tezâhür ederse masârif müsted‘î sâhib-i emlâkın ‘uhdesine 
tahmîl olunur. 

 Madde 12- Kadastro idâreleri sâtış kıymeti hakkında 
takdîr-i kıymet komisyonuna i‘tâ-i ma’lûmât ederler.

 Madde 13- Ber-hayat bulunanlar arasında yapılan hibeden, 
vefâtı müte‘âkib tahrîr-i terekede, resmî tahmîn-i kıymet tatbîk 
edilecektir.  

 Tahrîr-i tereke netâyici hakkında ve hibelerde ferâğ harçları 
takdîr-i kıymet üzerinden istîfâsı hasebiyle ‘alâkadârân tarih-i teblîğden 
i‘tibâren on gün zarfında i‘tirâz hakkını hâ’izdir.
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Madde 14- Hey’et-i Vekîle der-hâl mevki‘-i mer‘iyyete vaz‘ 
edilecek olan işbu kânûnun icrâsı için muktezî nizâmnâmeyi tanzîm 
edecektir.

Madde 15- Peyderpey kadastrosu yapılmakta olan mahallerdeki 
bi’l-cümle emvâl-i gayr-i menkûlenin kıymetleri işbu kânûn dâ’iresinde 
takdîr edilecektir.

İşbu kânûnun icrâsına Mâliye Vekîli me’mûr.
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Emvâl-i Gayr-İ Menkûle Kıymet-i Resmiyelerinin Takdîri 
Hakkındaki Kânûnun 12.nci Maddesi Ahkâmına Sûret-i Tatbîkine 

Müte‘allik Ta‘limât

Takdîr-İ Kıymet Husûsundaki Esâslar

Herhangi bir mâl-ı gayr-i menkûlün takdîr-i kıymet; o gayr-i 
menkûlün vâridât-ı sâfiyesi kıymetiyle râyic kıymetinin ve vasatîsi 
alınmak sûretiyle icrâ olunur. 

A. Şühûr ve kasabât hâricindeki (+) emvâl-i gayr-i 
menkûlenin takdîr-i kıymeti ta‘rîfât:

 Emlâk-ı zirâ‘iyyenin (++) vâridât-ı kıymeti; o mülkü ‘ale’l-
‘âde vesâ’it ile işletecek olan kimsenin kendinin ve efrâd-ı ‘â’ilesinin 
mesâ‘îlerine ufak bir hisse-i ücret ayırdıktan sonra o mülke bağladığı 
sermâyeden memlekette müte‘âmil fâ’iz mikdârı derecesinde bir 
menfa‘at elde edebilmesi için o mülkü işletmek mukâbilinde te’dîye 
edebileceği meblağa ta‘alluk eder.

  Ta‘bîr-i âhirle zirâ‘ate mahsûs bir mülkün vâridât-ı kıymeti; o 
mülkün satış i‘tibâriyle değerini irâ’e etmeyip o mülkün istismârı nokta-i 
nazarından kıymetini mutazammındır. 

 Zirâ‘ate mahsûs bir mülkün râyic kıymeti ise; memleketin bu 
misillü gayr-i menkûller üzerinde yapılan alım ve satımına nazaran o 
mülk mukâbilinde te’diye edilebilecek olan mevâdı mutazammındır.



199



200

Takdîr-i Kıymet Usûlü:

A. Nâhiye arâzîsinin veya bu arâzîden bir kısmının takdîr-i 
kıymeti; takdîr-i kıymet komisyonu; nâhiyeyi müsâvî kıymette veya 
takrîben ‘aynı değerde arâzîyi ihtivâ edecek sûrette mıntıkalara taksîm 
edecektir.

Komisyon, menâtık dâhilindeki arâzînin sath-ı vâhid-i kıyasiyesi 
i‘tibâriyle kat‘î kıymetini tesbît etmeden evvel o mıntıka dâhilindeki 
müte‘addid emlâkdan herbirinin bu vâhid-i kıyâsî i‘tibâriyle kıymet-i 
‘umûmiyesi neye bâliğ olduğunu hesâb ederek vâhid-i kıyasî başına 
tahmîn ettiği kıymetin sıhhatini kontrol eder. Bu usûl sâyesinde, beher 
vâhid-i kıyâsî için muvakkatan tahmîn edilen kıymetin mülkün hey’et 
mecmû‘asında bâliğ olduğu yekûn hesâb edilmek sûretiyle vâhid-i 
kıyâsî üzerinden takdîr edilecek kat‘î kıymetin tesbîti kolaylaşır.

 Eğer tesbît edilen kıymetler, şühûr ve kasabât hâricindeki gayr-i 
menkûllerin takdîr-i kıymeti hakkındaki düstûra tevâfuk ediyorsa, 
mülkün tamamı hakkında istihsâl edilen kıymet-i mecmû’a o mülkün 
vâridât kıymetiyle râyic kıymetinin vasatîsini vücûda getirir.

B. Bir mülkün münferiden takdîr-i kıymeti:      

Takdîr olunan kıymet-i resmiyeye karşı yalnız bir mülk veya 
birkaç parsel hakkında münferid bir i‘tirâz vukû‘u hâlinde, komisyon, 
fasl-ı sâbıkta bildirildiği vechle o mülkü teşkîl eden arâzî ve mebânînin 
mevzû’-ı kıymetlerinin tedkîkine tevessül eder. Eğer komisyon i‘tirâzın 
muhıkk olduğuna kesb-i kanâ‘at ederse menâtık-ı muhtelife kıymetleri 
arasında mevcûdiyeti muktezî nisbet-i ‘âdileyi ihlâl etmemek şartıyla 
kıymet-i muhammene-i resmiyeyi bi’t-ta‘dîl talebi is‘âf eder. Eğer bu 
sûretle mevzû’-i bahs nisbet-i ‘âdile ihlâl edilmiş oluyorsa hakkında 
i‘tirâz vukû‘ bulanlardan başka daha bir çok emlâkın ta‘dîl-i kıymeti için 
tedkîkât-ı lâzımeye tevessül eyler.
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Vâridât Kıymetinin Takdîri:

Zirâ’a mahsûs bir mülkün vâridât kıymeti, o mülkün ‘ale’l-‘âde 
bedel-i îcârının sermâyeye tahvîli sûretiyle hesâb edilir. Bu husûsda 
kabûl edilen nisbet yüzde ondur.

Vâridât kıymetinin takdîrinde ‘ale’l-‘âde ve mütevassıt bedel-i 
îcârı nazar-ı dikkate alınacaktır. Mütevassıt bedel-i îcârdan o mülkün 
bir çok seneler getirebileceği tahmîn edilen kira anlaşılır. ‘Ale’l-‘âde 
bedel-i îcâr ise; o mülkün; işleten kimsenin; sa’î mukâbilinde ‘âdilâne 
bir ‘ivaz elde edebilmesini müsâ‘ade-bahş olan kirâdır.

Râyic Kıymetinin Takdîri:

Şühûr ve kasabât hâricindeki emvâl-i gayr-i menkûlenin takdîr-i 
kıymeti, onların satıldıkları zaman elde edilen ‘ale’l-‘âde ve mütevassıt 
bedelleri veya satılığa çıkarıldıkları takdîrde alınabilecek olan bedelleri 
esâsına müsteniddir.

Müfrez pârsellerin gayr-i tabî‘î olan râyic kıymetini de esâs ittihâz 
etmek sûretiyle şehir hârici gayr-i menkûlâtın takdîr-i kıymetinde hatâya 
düşmemek her şeyden evvel ehemmiyetle nazar-ı dikkate alınmalıdır. 

T. Bağların Takdîr-i Kıymeti:

Bağlar pek nâdir olarak kiraya verildiklerinden zirâ‘ate mahsûs 
diğer emlâk misüllü bunların da vâridât kıymetlerini bedel-i icârları 
esâsına istinâd ettirmek müşkildir. 

Bağlar arâzîde Amerikan vesâ’ir çubuklardan yetişen kütükleri 
tefrîk ederek ona göre takdîr-i kıymet etmek sâha-i tatbîkâtda 
imkânsızdır.

O hâlde o mülkün kütükleri yetişmeden evvelki vâridât kıymetiyle 
yetiştikten sonraki vâridât kıymetinin vasâtîsini alacaksınız.
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bağlar tamamen yetiştikten sonra ihtimâl ki hey’et-i mecmû‘asına 
takdîr olunan kıymetin ta’dîli husûsu tedkîke lüzum görülecektir.

 Bağlar râyic kıymetini hesâb etmek için, diğer esâsâtın fıkdânı 
hâlinde, bağın ‘ale’l-‘âde ve mütevassıt satış kıymeti kâ’ide ittihâz 
olunur. 

 C- Şehirlerdeki Emvâl-i Gayr-i Menkûlenin Takdîr-i Kıymeti 
Kira Oluru

Komisyonlar işbu gayr-i menkûlâtın kıymetlerini; husûsât-ı âtiye 
nazar-ı dikkate alınmak sûretiyle ta‘yîn olunacak nisbet dâhilinde 
vâridâtı sermâyeye tahvîl ederek vücûda getireceklerdir. 

a-Tarz ve sûret-i inşâsı 

b-Binânın hâl ve vaz’iyyeti

c-Mevkî‘i

d-Me’cûrun ne için isti‘mâl olunduğu

h- Boş kalmak ihtimâli

v- Nakit i‘tibâriyle ecr-i misl (râyic bedel-i îcâr)

Bir bina satılığa çıkarıldığı vakit, ber-mûceb-i kâide bedel-i ferâğ 
mukayyed ‘add edilecektir. Fakat bu bedel, binânın vâridât kıymetinden 
pek yüksek bulunduğu veya ekseriyâ icrâî satışlarda olduğu misüllü 
vâridât kıymetinden dûn bulunduğu takdîrde bu kâ’ideye tab’iyyet 
edilemez.

 D-Köşklerin Takdîr-i Kıymeti

 Eğer sâhib-i mülk köşkte kendisi oturuyor ise, komisyon bedel-i 
îcârını takdîr eder. Eğer köşk kîraya verilmiş ise kirâlık evler hakkında 
tatbîk olunan nisbetden yüzde bir veya iki- daha dûn bir nisbet dâhilinde 
bedel-i îcârın sermâyeye tahvîli sûretiyle takdîr-i kıymet 
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olunur. Köşkten ayrı olarak diğer bir sûretde intifâ‘ edilebilecek veya 
köşkün vâridâtını tezyîd edebilecek olan yahûd köşke fazla bir kıymet 
izâfe eden arâzî de nazar-ı dikkate alınacaktır.

H-Sınâ’î Emvâl-i Gayr-i Menkûlenin Takdîr-i Kıymeti

 Bu husûsda esâsât-ı âtiyeyi nazar-ı i‘tibâra almak iktizâ eder:

a- Tarih ve tarz-ı inşâsına nazaran şimdiye kadar ‘ale’l-‘âde te’mîn 
ettiği menfa‘at nazar-ı dikkate alınarak mâl olduğu fiyât 

b- Derece-i ma‘mûriyyeti 

c- Sanâyi‘in diğer bir şu‘besinde isti‘mâl edilebilecek hâle ifrâğı 
için derece-i kâbiliyet ve imkânı 

d- İcrâ edilen veya edilebilecek olan san‘atın derece-i revâcı 

 h- Sanâyi‘-i bordro

 v- Gayr-i menkûlün hâl-i fa‘âliyetde olub olmadığı

 z- Dest-gâhın îcâr kıymeti

 ha- Gayr-i menkûlün harîka karşı sîgorta kıymeti

‘Arsaların Takdîr-i Kıymeti

Ta‘rîf:

‘Arsa denilince: Yakın veya uzak bir âtîde üzerine binâ inşâ edilmek 
sûretiyle istifâde olunacağı tahmîn edilen arâzî anlaşılır. Bi‘l-‘umûm 
arsâlar râyic kıymetleri ile vâridât kıymetleri arasında mevcûd fark-ı 
‘azîm dolayısıyla temâyüz ederler.

  Herhangi bir ‘arsanın râyic kıymeti; o arâzî bugün satıldığı 
zaman elde edilecek bedele tekâbül eder. Vâridât kıymeti ise o arâzîye 
yatırılmış olan meblağın mütevassıt ve katî‘ olarak getirebileceği 
vâridâtı tazammun eyler.
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Takdîr-i Kıymet:

‘Arsaların kıymet-i resmiyeleri; o ‘arsanın râyic kıymeti ile vâridât kıymeti 
beyninde mütevassıt bir kemiyyet, daha doğrusu, bu iki nev‘ kıymet 
mikdârı mecmû’unun nısfı olarak tesbît edilecektir. Takdîr-i kıymet 
mıntıkaları: Ber-vech-i bâlâ desâtîr, ‘arsaların on senelik bir müddet 
zarfında satılabileceği faraziyyesi kabûl edilerek vaz‘ olunmuştur.

 Haksızlığa meydân vermemek için takdîr-i kıymet komisyonu, bu 
‘arsaların mensûb olduğu merkezin ihtimâl-i tevsi’i esâsına müsteniden 
on sene zarfında inşâat yapılması melhûz olan menâtık-i arâzîyi tahdîd 
etmelidir. 

 V- Lükse ‘Âid Emlâkın Takdîr-i Kıymeti

Lüks veya zevke ‘âid emlâkdan maksûd olan, şehirler kurbunda kâ’in 
olub sâhib-i mülkün mensûbîni tarafından kısmen kullanılan ve zevke 
‘âid ağaçların mevcûdiyeti ve kısmen sâhib-i mülkün mensûbiyetinin 
taht-ı işgâlinde bulunması hasebiyle zirâ’î vâridâtı dûn bir derekede 
bulunan emlâkdır. Bu nev‘ emlâk için yalnız zirâ’î vâridâtı değil binânın 
ve müştemilâtından olan büyük bağçenin (park) bedel-i îcârı dahi bi’l-
hesâb sermâyeye kalb olunur.

 Z- Menba‘ların Takdîr-i Kıymeti

1- Tapu sicilinde mukayyed bulunmaksızın diğer bir kimsenin 
arâzîsi üzerinden akan menba‘ın hukûku nazar-ı i‘tibâre 
alınmaz.

Eğer üzerinden aktığı arâzîye, menba‘ dolayısıyla tahmîl edilmiş 
bir irtifâk hakkı mukayyed değilse menba‘ın kıymeti, arâzî 
kıymetinin en değerli bir ‘unsuru olarak nazar-ı i‘tibâra alınır.
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2- Eğer gayr-i menkûle diğer bir gayr-i menkûlün lehine olarak 
menba‘a ‘âid bir irtifâk hakkı tahmîl edilmiş ise (Gayr-i Menkûle 
Müte‘allik Hakk-ı İrtifâk İsviçre Kânûn-ı Medenîsi Madde 730) 
menba‘, ancak, irtifâk hakkında ölçü mikdârı vâsıl olmadığı 
takdîrde menba‘ kıymetinin tamamı veya bir kısmı, üzerinde 
bulunduğu veya intifâ‘ eden arâzînin kıymet-i mühimmesi olmak 
üzere her biri kendi hakkının ta‘alluk ettiği ölçü mikdârında 
nazar-ı i‘tibâra alınır.

3- Eğer gayr-i menkûle, hakîkî veya hükmî bir şahs-ı diğer lehine 
olarak ve tapu sicilinde dâ’imî ve müstakill hak olmak üzere 
müseccel bulunan menba’a müte‘allik bir irtifâk hakkı (İsviçre 
Kânûn-ı Medenîsi Madde 779) tahmîl edilmiş ise intifâ‘ eden 
arâzîye müte‘allik husûsâtta irtifâk hakkının mebnî-i ‘aleyhinin 
kıymeti, tescîl ile ihdâs olunan yeni gayr-i menkûle izâfe edilmek 
sûretiyle bâlâdaki tarzda mâl tatbîk olunur.

4- Eğer gayr-i menkûle, hakîkî veya hükmî bir şahs-ı diğer lehine 
olarak (İsviçre Kânûn-ı Medenîsi Madde 779) tapu siciline 
kayd edilmek menba‘a müte‘allik bir irtifâk tahmîl edilmişse, 
irtifâk hakkı nazar-ı i‘tibâra alınmayarak bâlâda bir numarada 
musarrah ahvâldeki takdîr-i arâzî usûlü tatbîk olunur.

   3- AHKÂM-I NİHÂİYYE      

İşbu kânûn ‘alâkadâran tarafından der-miyân edilecek i‘tirâzât 
ve mürâca’atın tedkîki keyfiyetinde esâs ittihâz edilecek ve 
kıymet-i resmiyelerde âtiyen vukû‘a gelecek tebeddülâtın kayd 
ve tesbîtinde ve gayr-i menkûllerin kıymet-i muhammene-i 
resmiyelerinin ta‘dîli husûsunda tatbîk olunacaktır.

 2.nci faslın (A ila Z) muhtevî bulunduğu ahkâmın mâ-
kabline şümûlü olmayacaktır.

 5- İşbu kânûnun tatbîkine Mâliye Vekâleti me’mûrdur.
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21 Mayıs 1907 

ISLÂHÂT-I ARZİYE HAKKINDA KÂNÛN

1- Ahkâm-ı ‘Umûmiyye 

 Madde 1- Islâhât-ı arziyye hakkındaki kânûnun vaz‘ından maksad 
toprağı ıslâha veya işletmesini teshîle ma‘tûf olan teşebbüsâtı teşvîk 
etmektir şöyle ki:

A- Parsellerin tekrar elden geçirilmesi

parcellairs remaniementa ve hakk-ı tasarrufun nez’i devestiture 
salâhiyetinin ihdâsı; 

B- Arâzînin sıhhî bir hâle ifrâ‘ı, tahte’l-arz borularla tefcîri, iskâsı 
suların tahvîl-i mecrâsı, bataklıkların doldurulması; A ve B harfleriyle 
istihdâf edilen teşebbüsât, derelerin istilzâm edebileceğini tanzîm ve 
ıslâh ‘ameliyâtına da şâmildir.

C- Yaylâk ve mer‘alarda araba ve keçi yolları, ahır, ağıl, sahrınc, kuyu, 
su mecrâları veya yaylâklar inşâsı (tahta perdeler) ihdâsı ve toprağın ve 
kaya protection ve tathîr ‘ameliyâtı; 

D- Arzın kâbil-i zer‘ bir hâle ifrâğına, ihyâsına, dinlendirilmesine 
masrûf ‘ameliyât;

H- Toprağın istihsâl ve işletme şerâ’iti ıslâha mahsûs diğer bi’l-cümle 
tedâbîr ve ‘ameliyât;

 2- Teşebbüsât-ı mezkûre; ancak, ‘alâkadâr-ı arâzî; emlâk 
sendikalarıyla, loncalara, köylere, nâhiyelere ‘âid bulunduğu takdîrde 
devletce, mu‘âvenet-i nakdiyeye mazhar olabilir.
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Hiçbir zaman, nâhiyenin mu‘âvenet-i nakdiyesi, masârifât-ı vâkı‘anın % 
25’ini tecâvüz edemez. 

3- Ashâb-ı emlâk sendîkaları iki sûretle teşkîl edilir.

A- Mutasavver teşebbüs için, ‘alâkadârânın hey’et-i mecmû’asının 
arzu-yı zâtileriyle bir araya toplanmalarıyla;

B- ‘Alâkadâr-ı arâzînin sathının lâ-ekall nısfına tasarruf eden ashâb-ı 
emlâkın üçte ikisinin bu teşebbüsü kararlaştırması veya arâzînin 
üçte ikisine tasarruf eden ashâb-ı emlâkın ekseriyeti tarafından 
karar verilmesi takdîrinde, aksâm-ı fenniyenin tedkîk ve tasvîlinden 
sonra Şûrâ-yı Devletin ısdâr edeceği karârnâme ile mezkûr arâzî 
üzerinde hukûk-ı ‘ayniyeye sâhib bulunanlar için, musammem 
teşebbüs mecbûrü’l-ifâ olur. Bu vecîbe, kaydiye resminden mu‘âf bir 
mükellefiyet-i ‘ayniyye charge éerlle teşkîl eder ve ancak zarûrî bir 
küme vücûda getiren muttasıl arâzî için mevcûd olabilir; bu vecîbe 
mesâkin müştemilâtından veya mesâkine mücâvir bulunan mebâni, 
çöllere, dîvâr veya çit ile muhât ‘arsalara, bağçelere, meyve bağçelerine 
ve bağlara teşmîl edilemez. Ancak sınâ‘î bir sûrette işletilen veya intifâ‘ 
edilebilecek menâbi‘i muhtevi bulunan arâzîye ‘âid olur.

Madde 4- Teşebbüsâta rehberlik eden ve yahûd belediye tarafından 
ictimâ‘a da‘vet edilen ‘alâkadâr-ı arâzî ashâbı meclis-i ‘umûmîsi, 
yapılacak işleri kayd ve tesbît için bir kalem ve bir de tasnîf komisyonu 
teşkîl eder.

 Şûrâ-yı Devlet, ısdâr edeceği bir karârnâme ile, bu sendikalara 
nizâmât-ı icrâ’iyede tesebbüt edilecek düstûrlara göre ve gâye-i 
teşekkülleri hudûdu dâhilinde, şahsiyet-i hukûkiye bahş edebilecektir.

 Madde 5- Toprağın ıslâhına ma‘tûf muhtelif ‘ameliyât-ı müştereke, 
ancak, Şûrâ-yı Devletin tedkîkât ve müsâ’adesinden sonra başlayabilir.

 Madde 6 - Eğer bu ‘ameliyâtın icrâsı için bir mecrâ, yol, ark vesâ’ire 
dolayısıyla, teşebbüsâtda doğrudan doğruya ‘alâkadâr olmayan
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Arâzîden geçmek lâzım geliyorsa, ancak, mecrâ, yol vesâ’ireden 
mutazarrır olan arâzî sâhiblerine verilecek muhıkk bir tazmînât 
mukâbilinde bu arâzîden geçilecektir. Uyuşulamadığı takdîrde bu 
tazmînât mikdârını hakemler ta‘yîn edecektir.

 7- Zirâ‘at Nezâretinde bir “Islâhât Arziye Şu‘be-i Fenniyesi” ihdâs 
edilecektir.

 8- Bu teşebbüsât, masârif-i ‘umûmiyeden hisselerine isâbet eden 
mebâliği, ashâb-ı emlâkın tamamen te’diye edebilmeleri için kaydiye 
rüsûmuna tâbi‘ tutulmamak sûretiyle bir mu‘afiyet-i mahsûsaya 
mazhardır. Ma’a-hazâ, bu mu‘âfiyet sene-i hâliyeden mâ-‘adâ iki sene 
zarfındaki te’diyâta münhasırdır.

 9- Şûrâ-yı Devlet, teşebbüs edilen ‘ameliyâtın icrâsını müte‘âkib 
planlara ve kadastro vesâ’ikine mu‘âmelât-ı ferâğiyenin re’sen kayd 
edilmesini emr edecektir. 

 10- Sâlifü’z-zikr ahkâm hakkında müşkilât zuhûru hâlinde, Şûrâ-
yı Devletin vereceği karâr, istimlâk karârnâmesi hüküm ve kuvvetini 
hâ’izdir.

2- Parsellerin Tekrâr Elden Geçirilmesi ve Hakk-ı Tasarrufun 
Sûret-i Nez’i

11- Parsellerin tekrâr elden geçirilmesini ve hakk-ı tasarrufun nez‘ini 
tedkîk maksadıyla vücûda gelen sendika, teşekkül ettikten sonra 
‘ameliyâta tâbi’ tutulacak parsellerin ‘umûmî bir plânını ve bu 
parsellerdeki emlâkın hâl ve vaz’iyyetini tanzîm ve tesbît ettirir. 

 Kalem, arâzînin cinsi ve nev‘ine ve kıymetine nazaran mukâyeseli 
bir cedveli tasnîf komisyonuna tertîb ettirdikten sonra parsellerin yeni 
taksîmâtını mübeyyin planı ve masârifin keşifnâmesini tanzîm ettirir.
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12- Parsellerin tecemmu’u için kavâ‘id-i âtiye tatbîk edilecektir. 

A- Her bir parselin kıymetini takdîr için, toprağının cinsi ve nev‘i , 
mesâfesi ve mevki‘i nazar-ı i’tibâra alınarak getireceği îrâd esâs ittihâz 
olunur.

B- Ağaçlar, tohumlar, gübreler, mevâd-ı i‘âşe, te’sîsât, zirâ‘î ıslâhât, 
ayrıca tahmîn edileceği gibi bunlar ta‘vîzât-ı nakdiyeye tâbi’ tutulur.

C- ‘Alâkadâr her bir sâhib terk ettiği parsele mukâbil, mümkün olduğu 
kadar ‘aynı cins ve nev‘den ve ‘aynı kıymette arâzî almalıdır.

D- Eğer ‘ameliyât, ashâb-ı emlâka, terk ettiği parselin muâdilini vermeğe 
müsâ‘id olmazsa, ashâb-ı emlâk gerek arâzî nev‘inden ve gerekse, 
istisnâ’en nakdî olarak, muhıkk bir ta‘vîzât almak hakkına mâliktir.

13- Eski yolların, derelerin ve arkların îbtâlinden dolayı elde edilen 
arâzî, tarh edilebilecek bir tazmînât veya ta‘vîzât mukâbilinde mücâvir 
arâzî ashâbına temlîk olunur.

14- Parsellerdeki tebeddülâtı ve sâhibinin taht-ı tasarrufundan çıkacak 
arâzîyi muhtevî plan tanzîm edildikten sonra sendîka bunu, ipotek 
tahavvülâtı, irtifâk haklarının servitudes selb veya ta‘dîli husûsâtı da 
dâhil olmak üzere her gûnâ vecâ’ibi muhtevî cedvel ile birlikte enzâr-ı 
‘umûmiyeye vaz‘ eder. İşbu ihbârnâmenin teblîgâtı ‘alâkadâr ashâb-ı 
emlâka, irtifâk hakkı ashâbına, arâzî üzerinde her hangi bir hakk-ı 
kânûnîye mâlik olanlara ve dâyin-i mürtehinlere, kalem ma‘rifetiyle ve 
ta‘ahhütlü mektûb şeklinde icrâ edilmek ve mürsel-ün-ileyhlerin bir 
gûnâ i‘tirâz veya metâlibi olduğu takdîrde tahrîren beyân etmeleri için 
da‘vetiye tastîr edilerek otuz günden aşağı olmamak üzere kendilerine 
bir mühlet verilmelidir.

15- Bu mühletin hitâmında, tasnîf komisyonu, teşebbüsâtın sahâ-i 
hudûdu hâricinde kalan arâzînin ashâbı tarafından der-miyân 
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edilen metâlibât müstesna olmak üzere, ‘alâkadârân tarafından serd 
edilen müdde’ayât hakkında i‘tâ-yı karâr eder.

 Tasnîf komisyonunun verdiği karârlar ‘aleyhine, Şûrâ-yı Devlet 
tarafından ta‘yîn edilen üç a’zâdan mürekkeb bir merkezî komisyona 
tarih-i teblîğden i‘tibâren beyân-ı i‘tirâz edilir.

 Mezkûr iki komisyon mu‘âmelâtının sûret-i îfâsı, bir nizâmnâme 
ile tesbît edilecektir.

16- İstibdâlen ashâb-ı emlâka verilecek gayr-i menkûlât, medyûnların 
terk ettikleri ‘arsalar üzerinde mevzû‘ olan rehin hükmüne tâbi’ tutulur.

 Dâyin-i mürtehinler, mübâdeleten verilen emlâk üzerinde de, 
evvelce hakları ta’alluk etmiş bulunan gayr-i menkûlâtdaki derecât 
sırasıyla sâhib-i hakk bulunurlar. Medyûn, mevâd-ı sâlifede ityân olunan 
mu’âmele-i ferâğiyye netîcesi olarak, medâyine senedi muhteviyâtını 
tesviyeye icbâr edilemez.

18- Hepsi tahmîl edilmiş olmayan veya her biri sûret-i muhtelifede 
tahmîl edilmiş olan müte‘addid parsellere mukâbil, şâyed, sâhib-i 
emlâka başlıca bir arâzî verilmiş ise, mürtehinler, derecelerine göre, bu 
arâzînin tamamı üzerinde sâhib-i hakk olurlar.

19- Emlâkı tahmîl edilmiş olan ashâb-ı emlâka ta‘vîzât-ı nakdiye 
verilmek mukarrer ise mûmâ-ileyhin medyûn bulundukları mikdâr-ı 
meblağ kalem tarafından, dâyin-i mürtehinler nâmına, devletin tahsîlât 
şu‘besine teslîm olunur.

 Bu taksîmâta mütedâ’ir bir ihtilâf zuhûrunda, mu‘âmelât-ı 
istimlâkiyede tazmînâtın sûret-i te’diyesi hakkındaki 13-Şubat-1890 
tarihli kânûna tevfîkân îfâ-yı mu‘âmele olunur.

 20- 16, 17 ve 19.ncu maddeler ahkâmı ile terkten l’hypothéque 
mâ-‘adâ, diğer sûretlerle arâzîde sâhib-i hakk olanlar hakkında da 
kıyâsen cârîdir.

21- Lüzûmlu olan eski ve yeni irtifâk hakları, tevdî‘
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olunan planda gösterilecektir. (Hukûk-ı ‘Ayniye Kalemi)nde yapılacak 
mu‘amelât-ı kaydiye ve ferâğiye, re’sen ve bilâ-masraf îfâ olunur. 14’üncü 
maddede mevzû‘-i bahs edilen cedvel, kesb-i kat‘iyyet ettikten sonra 
Şûrâ-yı Devletin bir kârârnâmesine rabten, işbu karârnâme tarihinden 
i‘tibâren yedi gün zarfında sendika kalemi Hukûk-ı ‘Ayniye Kalemine 
tevdî‘ olunur ve bu kalemde iş‘âr-ı vâki’ dâ’iresinde muâmelât-ı 
ferâğiyeyi icrâ eder. Bu mu’âmelât-ı ferâğiyenin kaydı, senedât hakkında 
da bilâ-ücret îfâ edilir.

 İşbu senedler hukûk-ı  ‘ayniye hakkındaki kânûnun 168’inci 
maddesi mûcebince yirmi gün zarfında ikmâl ve dâ’ire müdürüne ibrâz 
edilmiş olmalıdır. 

 Hilâfında hareket kânûn-ı mezkûrun (21) (1-2)’inci maddesi 
mûcebince cezâ-yı nakdîyi müstelzimdir. 

22- Turuk-ı ‘umûmiyenin, demir yollarının ve mecrâların inşâ ve 
tashîhini mübeyyin projelerin takdîmi esnâsında, devlet ve nâhiyeler, 
mezkûr projelerle beraber teşebbüsâtın istilzâm eylediği parsellerin 
tekrâr elden geçmesi ve hakk-ı tasarrufun nez’i husûsâtını da tedkîk 
ettirecektir. 

 Bu hâlde mecrâlar, şimendüferler veya kazâ yolları mevzû‘-i bahs 
olduğu takdîrde devlet; keyfiyet, nâhiye yollarına ta‘alluk eylediği 
takdîrde ise nâhiyeler; işbu kânûnun dördüncü maddesi mûcebince 
teşebbüsâta ibtidâr eder. Ve ashâb-ı emlâk meclisinde sâhib oldukları 
birer re’ylerine isti‘mâl ederler.

3- Arâzînin Iskâsı Tahte’l-arz Borularla Tefcîri Vesâ’ire

23- Arâzînin tahte-l-arz borularla tefcîri, ıskâsı ve suların tahvîl-i 
mecrâsı, bataklıkların doldurulması, derelerin ıslâhı hakkında teşekkül 
eden sendikalarda parsellerdeki ta‘dîlât için müteşekkil sendikalar 
hakkındaki kavâ‘ide tâbi’dir.
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24- Arâzîsini ıskâ ve tefcîr ve sûver-i sâ’ire ile ıslâh etmek isteyen her 
sâhib-i emlâk, peşinen te’diye edeceği muhıkk bir tazmînât mukâbilinde, 
emlâkını herhangi bir su akıntısından ayıran diğer arâzîyi, Kânûn-ı 
Medenî ve arâzî kânûnunun bahş ettiği hukûka halel vermeksizin, kat‘ 
ederek, suyu, kendi arâzîsine sevk ve isâle edebilir.

25- Suyun isâlesi için zeminin meyl-i tabi‘iyesine tâb’iyyet zarûreti 
olmadıkça suyun cereyanı kat‘ edilecek arâzînin sâhibi için en az zarar 
verebilecek mahalden vâki’ olmalıdır.

26- Suyu isâle eden arâzî sâhibinin hakk-ı şahsiyesi kat‘ edilen arâzînin 
sâhibi bi’l-âhire inşâat yaptırmak istediği takdîrde bunun harekâtına 
mâni’ olamaz. Böyle bir vaz‘iyyet tahaddüsünde inşâât istilzâm eylediği 
takdîrde, hakk-ı şahsî sâhibinin hesâbına olarak, su, arâzînin başka bir 
tarafından isâle edilecektir.

27- Bataklığı kurutmak için açılan cedvel sularının içinden geçtiği 
arâzînin sâhibleri, cereyânına mâni’ olmamak şartıyla, arâzîlerini ıskâ 
vesâ’ire gibi husûsâtta işbu suları isti‘mâl edebilirler.

28- Tefcîr, ıskâ vesâ’ir sûretlerle ve mesâî-i müştereke ile arâzîlerini 
ıslâh etmek isteyen sendikalar, veya ashâb-ı hey’etleri mevâd-ı sâlifenin 
netâyicinden olan vecâ’ibi tahammül ve hukûkdan istifâde ederler. 

29- Kat‘ edilen arâzînin sâhibleri, ancak, tazmînâtın te’diyesinden sonra 
arâzîsindeki ‘ameliyâta müsâ‘id bulunmağa icbâr edilebilirler. 

30- Arâzîlerin sûret-i kat‘ına dâ’ir olan mârrü’z-zikr ahkâmın tatbîkinin 
mahal verebileceği bi’l-cümle ihtilâfât hakkında, kânûna tevfîkan 
hakemler tarafından i‘tâsı hükm olunur. ‘Ameliyâtın aksâm-ı fenniyesi 
hakkındaki plan, karâr-gîr olduğu şekliyle, hüküm i‘lâmına ‘â’id 
zabıtnâmelere merbût kalır.
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Planın yeni hâli parsel ‘adedi 138 
Sâhib-i m

ülk başına isâbet eden parsel ‘adedi 2,6
Hektar başına m

asraf (M
essâh ücretiyle ve yol m

asrafları dâhil) 880 İsviçre Frangı



231

(Ş
ez

ar
u 

– 
Sa

in
t M

ar
tin

)d
e 

re
m

an
m

an
 p

ar
se

lle
rd

en
 e

vv
el

 p
ar

se
l ‘

ad
ed

i 1
11

7
Sâ

hi
b-

i m
ül

k 
ba

şın
a 

isâ
be

t e
de

n 
pa

rs
el

 ‘a
de

d-
i v

as
atî

si 
21

,5



232

31- Suların, menâfi’-i ‘umûmiyeye ‘â’id arâzî üzerinde veya yolların 
arklarında cereyân etmesi için verilecek istid‘âlar, kazâ veya nâhiye 
müdürlerine takdîm edilir.

32- Arkların ve su mecrâlarının tamamen veya kısmen tahrîbi, suların 
serbestî-i cereyânını işkâl eden sâ’ir mevâni’in bi’l-iltizâm, îkâ‘ı 
hâlinde, diğerinin emlâkına îrâs edilen zarardan dolayı, müsebbibi cezâ 
kânûnuna tevfîkân tecziye edilir.

4- Arâzînin Pek Ufak Parçalara İfrâzı Hakkında Memnû’ât   

     33- Arâzîyi parsellere ayırmak maksadıyla yapılacak bi’l-‘umûm 
ifrâz ‘ameliyesinin, bağlar için (2 ar) vesâ’ir nev‘ arâzî için (20 ar)dan 
dûn bir mikdârda icrâsı memnû‘dur.

 Şu kadar ki, işbu ahkâm, bahçe, bostan misillü arâzî ile meydanlar 
ve bina mahalleri hakkında tatbîk edilmez.

 15. maddede musarrah merkezî komisyon, câlib-i şübhe ahvâlde, 
işbu ahkâma ittibâ‘ lâzım geleceği hakkında ittihâz-ı karâr eder.

34- Kânûnun ihlâli hâlinde, vâki’ hareket-i memnû‘a, kâ’in-lem-
yekun hükmünde tutulur ve dâ’ire-i ‘â’idesi nezdinde teşebbüsâtda 
bulunmaları muktezÎ ashâb-ı emlâk ve me’mûrîn-i devlet haklarında 20 
Franktan 200 Franka kadar cezâ-yı nakdî tarh edilebilir.

5- Ahkâm-ı Nihâ’iye 

35- Planları ve kadastroları tecdîd edilmeyen nâhiyelerde, işbu 
kânûnun 14’üncü maddesinde musarrah teblîgât gayr-i mukayyed 
hukûk-ı ‘ayniye ashâbı alacaklılara hitâben ve madde-i mezkûrenin 
üçüncü fıkrasına tevfîkân ‘umûmî mahallerdeki sütûnlara yapıştırılacak 
i‘lânâtla ve cerîde-i resmiye ile icrâ olunur.

 36- İşbu kânûnun mevki’-i mer‘iyyete vaz’ından i‘tibâren 
27-Ağustos 1863 tarihli kânûn mülgadır.
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37- Şûra-yı Devletin tastîr edeceği bir nizâmnâme, işbu kânûnun 
tatbîkine mütedâ’ir bi’l-‘umûm muâmelâtı ta‘yîn ve bi’l-hassa 4’üncü 
maddede münderic meclisin sûret-i ictimâ’ ve müzâkerâtı hakkında 
muktezî ahkâmı tesbît edecektir. 

38- Şûra-yı Devlet, 1-Temmuz- 1907 tarihinden i‘tibâren mer‘iyyü’l-
icrâ olan işbu kânûnun neşr ve i‘lân ve tatbîkiyle muvazzafdır. 3-Mayıs- 
1907 tarihinde Lozan’da devletin mühr-i ‘âlîsiyle tasdîk edilmiştir.

Meclis-i Kebîr Reîsi

        V. Paşor

 Kâtib

         J. Advor

 Şûra-yı Devlet 1- Temmuz-[dâhil] 1927 tarihinden i‘tibâren, 
bütün muhteviyâtıyla mevki‘-i icrâya vaz‘ edilmek üzere işbu kânûnun 
tab‘ı ve neşrine karâr vermiştir.

Lozan, 8- Haziran- 1917

Reîs                             Şansölye

Pol Atye                      J. Advor
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“Kadastro Hey’ât-ı Fenniye Müdürü Hâlid Ziyâ Bey’in Avrupa’da 
kadastro tedkîkâtından ‘avdetinde Mâliye Vekâlet-i Celîlesine verdiği 

rapordan iktibâs edilmiştir.” 

 

 İki sene mukaddem lüzûm ve ehemmiyet-i ‘azîmesi taraf-ı 

‘âlîlerinden takdîr buyrularak ilk temeli memleketimizde atılan 

kadastronun yine zaman-i ‘âlîlerinde garbın kadastro muâmelât-ı 

‘umûmiyesi hakkında en tecrübe-dîde ve en mütekâmil memâlikindeki 

usûlleri tedkîk ve memleketimizde de tatbîkini te’mîn kasdıyla kadastro 

hakkında tedkîkât icrâsı için bir hey’et i‘zâmı emr ve tensîb buyrularak 

kadastronun ya‘ni memleketin varlığına ‘â‘id menâbi‘-i esâsiyenin 

ana hatlarını te’sîse muvaffak oldunuz. İsviçre, Almanya ve Fransa’da 

muhtelif kadastro mu‘âmelât-ı ‘umûmiyesiyle kadastronun bidâyet-i 

tatbîkinden i‘tibâren yapılan tecârib ve mümârese netîcesi olarak icrâ 

edilen ta‘dîlât; profesörleriyle ve bu işde pek çok ma‘lûmât ve tecrübesi 

sebk etmiş zevâtla birlikte meslek arkadaşlarımdan Kadastro Müfettişi 

Vehbî Bey’le berâber tedkîk eyledim. 

 İsviçre de “ Vo” Kantonu Umûr-ı Tasarrufiye Müdürü Mösyö 

Hegel’e Lozan Şef Distiriği Mösyö Gonverik, Fransa’da sefaretimizin 

ve sosyete-i âberiyeden meclis reisi Fransa muâmelât-ı mâliye 

ve teşebbüsât-ı sınâ’iyesinde çok mühim mevki’i bulunan Mösyö 

Ferdinand Garo ile mezkur mü’essese Müdür-i ‘Umûmîsi Mösyö Balege 

ile hey’et-i fenniyelerinden Mösyö Fata’nın ve yine Paris (Ekol Espesiyal 

De Trav Vepoylik) Mekteb-i ‘Âlîsi Müdürü Mösyö Ayrol ile meşhûr-i 

‘âlem olan Sanke take’ometresi mûcidi ‘â’ilesinden el-yevm mezkûr 

aparayın yegâne ‘âmili ve Mühendis Mekteb-i ‘Âlîsi mu’allimlerinden 

olub bir çok eser 
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ve konferanslarıyla iştihâr etmiş olan Mösyö Rene Danje’nin kıymetli 
delâlet ve muâvenetleriyle Fransa Hükûmetinin kadastro mu‘âmelât-ı 
‘umûmiyesine ‘â’id bi’l-cümle teşkîlât-ı idâriyye ve fenniyesini yalnız 
ziyâret değil günlerce tedkîk eyledim.

 Bu miyânda pek muhterem üstâdım Harîta Müdür-i ‘Umûmîsi 
Şevki Paşa Hazretlerinin meslek ve mekteb şerîki olub paşa tarafından 
tavsiye edildiğim Fransa Servis-i Coğrafik Dâ’iresi Müdür ‘Umûmîsi 
Generâl Bello (Bellot) ile kadastronun meslek-i fennîsi hakkında uzun 
müzâkerelerle fikirlerinden tecrübe ve ma‘lûmâtlarından ve dâ’iresinin 
şu’abât-ı muhtelifesinden pek büyük istifâdeler eyledim.

 Bu esâmiyi zikr ve tafsîlden maksadım şudur ki bu günün tedkîkine 
geçecek ve yarının tarihine tevdî‘ kılınacak bu vesâ’ikin me’haz ve delîli 
hakkında kâfî îzâhât i‘tâsı sûretiyle mütâla‘âtımın zann ve tahmîne 
ve tesâdüfe değil her memleketde kadastro mu‘âmelât-ı dakîkasının 
‘ulema-i tecrübe-dîde zevâtıyla müzâkere ve münâkaşa edilerek 
nazariyyât-ı ‘âliyesini müte’addid ve muhtelif eserlerle tetvîc eylemiş 
zevât-ı ‘âliyenin nazar-ı tedkîk ve tenkîdine ‘arz edilmiş mesâ’ilin sûret-i 
halleri mecmû‘asını yapmaktır. Almanya’da sefîrimiz Kemâleddîn Sâmî 
Paşa’nın pek kıymetli muâvenetinden istifâdeler eyledim. Almanya 
Hükûmeti sefîrimizin mürâca‘atı üzerine kadastronun aksâm-ı 
muhtelifesinde direktörleri ve salâhiyetdâr me’mûrlarını bizimle 
meşgûl kıldı. 

 Hükûmetim nâmına da‘vetli bulunduğum Berlin Beyne’l-milel 
Fotoğrametri Kongresinde müte‘addid profesörlerin fotoğrametri 
husûsunda ve muhtelif şerâ’it dâhilinde yapılan muhtelif tecârib 
hakkındaki konferanslarından Mühendis Mösyö ve Madam Ayzen 
Hüfren delâletiyle de pek çok istifâdeler eyledim. 

 Bu kongrede hâssaten Gustav Hayde Fabrikasının [A’erokartograf 
Dresden- Gustav Hayde- Profösör Hugersof] ma‘mûlâtından olan 
Hugersofun a’erokartografıyla otokartografından hayretle memzûc 
büyük istifâdeler eyledim. Pek ziyâde
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‘alâkadâr olduğum bu aparay üzerinde tedkîkât ve tatbîkât yapmak için 
profesörlerin da‘veti üzerine sûret-i mahsûsada refîkim Müfettiş Vehbi 
Bey’le berâber Dresden’e gittik. Profösörle alet üzerinde sâ‘atlerce 
çalıştık. Ma’a’l-esef memleketimiz için henüz mechûl olan ve halbûki 
altı seneden beri fotogrametri usûlüyle ya’ni arzî ve havâ’î fotoğrafla 
alınan resimler üzerinde fotogrametri cihâzları ile bin mikyâsına kadar 
yapılmış şehir planları ile (yarım metrede bir tesviye münhanîleri 
geçirmek) milimetrenin dörtte biri kat‘iyet-i tersîmiyesinde olan 
planları yalnız fabrikada değil mü’essesât-ı husûsiyede iş üzerinde 
tedkîk eyledik.

      Bize gelince: Klişeleriyle tekmîl Avrupa mü’essesât-ı 
fenniyesinde çalışılan bu usûl hakkında ancak geçen seneden beri 
nazarî ve bir kitâb ma’lûmâtından başka bir ma’lûmâtımız yoktu. 

 Husûsî ve not hâlinde mufassalan ‘arz ve îzâh eylediğim bu 
apâray hakkında burada da hulâsaten şu kadar söylemeği mükerrer 
dahi olsa fâ’ideli buluyorum ki Hugersof’un keşfiyât-ı âhiresinin 
en parlağı ve erbâb-ı fenni hayretlerde bırakan bu apâray ile arzî ve 
havâ’î ve sâ’itle çekilen kıt’aât-ı arz resimleri, ya‘ni klişeleri ile Boro’da 
1/500 den i‘tibâren 1000-5000-10000-50000-100000 mikyâsına kadar 
tesviye münhanîleri de bi’z-zât apâraya tersîm ettirilmek şartıyla, 
planlar otomatikman yapmaktadır. Bu planlardaki vuzûh ve kat‘iyyet 
vesâ’it-i ‘âdiye ile yapılanların fevkindedir. Bir kere iş o kadar incedir 
ki tersîmâtta kat‘iyyet milimetrenin ¼ ü dür. Hâlbuki el ile bu derece 
sıhhat te’mîni mümkün değildir. Sûret-i ‘umûmiyede bu alet ve emsâli 
hakkında husûsî bir rapor leff ve takdîm kılınmıştır.

 Bu usûl ile elde edilen planlar vesâ’it-i sâ’ire ile yapılan planlardan 
mükemmel olduğu kadar da serî’ ve ehvendir. Bu usûl ile vücûda 
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getirilmiş işlerin randımanı ve tafsîlât-ı sâ’iresi hakkında mukâyeseye 
medâr olmak üzere yapılıp ikmâl edilmiş işler hakkında erkâma 
müstenid ma‘lûmât ‘arz edilmiştir.

 [Not-S] ‘Ale’l-‘umûm fabrikaların mu‘tâd olan reklâmlarına 
bağlanmayarak bu nev‘ işler üzerinde kendi hesâblarına iş der-‘uhde 
eden husûsî mü’esseselerle bunların fevâ’id ve mahâzîri mahallen 
tedkîk ve münâkaşa edildi.

 Münih’de - Bern’de bu fâmilyadan Steryo planı graf ve apâray 
(rektifikatör) ile İsviçre’de Herburg’daki Wild mü’essesinin ve Wild 
aparayı da; iş üzerinde randıman ve tafsîlât-ı sâ’iresiyle (Bern’de) 
tedkîk edilmiştir. Bunlara ‘â’id ma’lûmât dahi (S) kısmında tafsîlen ‘arz 
edilmiştir.

 Fransa, Almanya, İsviçre vesâ’ir muhtelif kadastro idârelerinden 
evvelâ bu güne kadar vücûda getirilen plan kadastrallarımızın aksâm-ı 
fenniyesini kadastro mütehassıslarıyla erbâb-ı fenne berây-ı tedkîk tevdî‘ 
edip gördükleri noksânlarla tertîb mahâzîrini ve mütâla’alarını istedim. 
Teferru’âta ta’alluk eden vesâyâyı (K) işâretli ta‘mîm ile memleketimize 
‘avdetde derhâl ikmâl eyledim. Kıymetli ve çok gayretli arkadaşlarımın 
‘ulüvv-i himmetiyle bu güne kadar vücûda getirilen plan kadastralların 
gerek tarz-ı mesâî ve gerekse sistem i‘tibâriyle Avrupalılarca işin 
esâs nokta-i nazarından beğenilmiş olduğu ve masrafla el-emkenden 
tasarruf için her memlekette elde edilen tecrübe netâyicine göre hazf 
ve ilgâ edilmiş veya ta‘dîl ve ‘ilâveten kabûl edilmişleri mevki‘inde 
müzâkere ederek iktibâsı lâzım olanları aldık.

 Kadastroların anası Fransa olmasına nazaran bi’l-hassa vekâlet-i 
celîleleriyle kadastro mu’âmelât-ı ‘umûmiyesinin hukûkî kısımlarıyla 
meşgûl olan şu‘besinin en çok tedkîk edip üzerinde tevakkuf etmesi 
icâb eylediğine kanâ’at eylediğim kadastronun milletlere millî olan 
târihini büyük bir ‘alâka ile ta‘kîb mecbûriyetini duydum.
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 Fransa kadastrosunu baştan başa tedkîk ihtiyâcıyla yüz otuz 
dört seneden beri başlanıp devam eden çok ‘azîm zaman ve nakid 
fedakârlığına mâl olan Fransa kadastrosu etrafında cereyân eden 
münâkaşâtın sebeblerini uzaktan buralardan kendi nokta-i nazarıma 
göre hall edememişdim. Çok ince hesâbât ve cidden pek ince nazariyât-ı 
‘âliyeye istinâden yapılmış olan Fransa kadastrosunun zaman zaman 
kıymetini zâyi‘ eylediği mevzû’-i bahs olmuş ve en son olarak da Fransa 
Hükûmetine (Fransa’nın en sarîh, en serî’ ve fakat en az masrafla 
kadastrosunu yenilemek esâslarını ihzâr ve taharrî edici) bir dâ’ire 
teşkîli mecbûriyetlerini buralardan kitâbla ve muhâbere ile bu kadar 
vâzıh anlayamamıştım.

 Erbâb-ı zirâ‘at ve ticâretle hâssaten kadastronun çok kıymetli 
müdürlerinden mevkî‘en plan ve defterler üzerinden aldığım fikirlerden 
ve (Saint Departmanı) Kadastro Müdürü Mösyö (Guvini)nin çok derin 
ve hakîkaten pek vâkıfâne izâhâtıyla keyfiyet anlaşılmıştır ki Fransa 
kadastrosu; nirengiye ve poligon ve parsel mesâhasında pek hem de 
pek ince hesâbâta tevfîkan yapılmış plan kadastrallara istinâd ettirilmiş 
müte‘addid kontroller müzâkereler münâkaşalar icrâ edilmiş olan plan 
kadastralları cidden büyük gayret ve ‘azîm fedâkârlıklarla yapıldığı hâlde 
(1905) den i‘tibâren Fransa kadastrosunu yeniden yapmak yeniden 
ihyâsı zarûretleri hâsıl olmuştur.

 Bu zarûret iki sebebden doğuyor:

 Kadastro emvâl-i gayr-i menkûle üzerinde (‘âdilâne vergi) almak 
esâsına teşkîl edecek binâ’en-‘aleyh emvâl-i gayr-i menkûlenin üzerinde 
şekli, hudûdu, sahâsı, kıymeti sıhhatle ta‘yîn edilecek.

 Kadastro emvâl-i gayr-i menkûleyi arz üzerinde olduğu gibi 
şekliyle hudûduyla- mikdârıyla kâğıt üzerine kelime ve çizgilerle ifâde 
edecek. Kadastro emvâl-i gayr-i menkûleyi sâhibi her kim ise onu bir 
ifâde-i riyâziye ile sahîh ve kat‘î ta‘yîn edecek.



247



248

Kadastro arâzînin bir nev‘ tercüme-i hâl-i sahîhi olduğu hâlde gerek 
takdîr-i kıymet husûsundaki ta‘kîbsizlikden ve gerekse emr-i tasarrufda 
vukû‘ bulan maddî tahavvülâtın harîta ve defter üzerinde hakkıyla 
yürütülmemesi yüzünden nihâyet bir gün dilsiz olmuştur. Vaktiyle 
yirmi hektâr olarak kayd ve tersîm kılınan parsel mürûr-ı zamanla 
aksâm-ı müte‘addideye taksîm edilmiş, şekli, sâhası, hudûdu değişmiş, 
civârından yol, kanal, elektrik geçmiş, kıymeti tebeddülî eylemiş 
hâlbuki defter ve plan üzerinde te’sîsi tarihinde olduğu gibi kalmış ve 
nihâyet memleketin her tarafından her türlü emvâl-i gayr-i menkûle 
kıymet, şekil ve hatta sâhiblerince tahavvülâta, tebeddülâta uğramış, 
günü gününe ta‘kîb edilemeyen bu hâlden dolayı Fransa kadastrosu 
kıymetini hemen de kâmilen zâyi’ etmiş.

 Fransa Hükûmetini, Fransız Halkını endişede bırakan bu hâl 
nihâyet meşhûr-ı ‘âlem olan Ekster Parlamenter bir komisyon teşkîliyle 
memleketin a‘yân meb‘ûsân ve ‘ulemâsından (75) kişilik fevka’l-‘âde 
bir hey’et teşkîline mecbûr kılmıştır.

 Erbâb-ı ‘ilm ve ma‘rifetle pek yüksek maliyyûndan, riyâziyyûndan 
hulâsa Fransa’nın ‘ilm ve ma‘rifet ve tecrübe nokta-i nazarından 
ma‘lûmât ve ihâtasından istifâde edeceğine şübhe olmayan işte bu 
hey’et-i defterler, dâ’ireler hatta arz üzerinde tedkîkâta, tecâribe 
başlamış tasarrufa ta‘alluk eden bi’l-cümle husûsâtla nazarî ve ‘amelî 
tedkîkât-ı ‘amîkada bulunarak kadastro mu’âmelât-ı ‘umûmiyesinin her 
kısmıyla on altı sene çok büyük bir i‘tinâ ile bu tedkîkât ve tecâribe 
devâm etmiştir. İstihsâl edilen tecrübe ile irtikâb edilmiş ihmâller 
muvâzene edilerek ta‘kîbi zarûrî husûsât mu’azzam eser hâlinde altı 
cildlik mu’azzam bir tedkîkât zabıtnâmesi tutulmuş ve bu zabıtnâmeler 
Fransa Hükûmetince tab’ edilmiştir. İşbu zabıtnâmelerin birçok 
mübâhisi üzerine Profesör Guvini ile hayli tevkîf edilmiştir. Mösyö 
(Guvini) tarafından her kısmı hakkında ‘umûmî, husûsî izâhât i‘tâ edilen 
bu çok şâyân-ı istifâde tecrübelere dâ’ir hâsıl
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eylediğim fikir ve kanâ‘ata binâ’en ‘arz ederim ki bu acı tecrübeden 
zaman ve nakid i‘tibâriyle en çok istifâde etmesi lâzım gelen bir 
hükûmet varsa o da şübhesiz ki hükûmetimizdir. Evvelâ memleketimiz 
sekiz yüz bin kilometre murabba’ ya‘ni Fransa’nın takrîben bir buçuk 
mislidir. Hâlbûki nüfûsu Fransa’nın ancak dörtte biridir.

 Paramız ve vesâ’it-i ‘umûmiyemiz Fransa’ya nisbetle nedir? 
‘Ulemâsıyla, fabrikalarıyla, binlerce mühendis ve belki de pek çok 
vesâ’itiyle kadastro için Fransa pek çok tedkîkât ve tahkîkâta ihtiyâc 
görürse biz Türkler daha çok müteyakkız olmak yüzlerce tecâribden ve 
fırsatlardan istifâde etmek mecbûriyetindeyiz. Vesâ’it-i hâzıramızla bu 
işi yürütebilmek için evvelâ her memleketin tecâribinden istifâde ve 
eserlerini mukâyese ile işin en sarîh ve en basît ve en ucuzunu aramak 
mecbûriyet-i kat‘iyyesindeyiz. Bu i‘tibârla Fransa kadastrosunun bu 
kısma ‘â’id tafsîlâtını sûret-i mahsûsada (t) ‘ilâveleriyle bir ay tedkîk ve 
münâkaşa ‘arz ediyorum.

 Her şeyden evvel şurasını açıkça bildirmek mecbûriyetindeyim ki 
(el-yevm bizde bir kadastro kânûnu yoktur.) 327’den beri kârârnâme 
hâlinde bir tahdîd ve tahrîr kârârnâmesi vardır ki bunun mümâsili; ne 
Almanya, Fransa hatta ne de İsviçre’de vardır.

 Bunun tashîh ve ta‘dîli ile uğraşmak ‘abesdir. Evvelen bu bir kânûn 
değildir. Sâniyen bir tecrübe ve mukâyese mahsûlü de değildir.

 İcâbsız elfâz, teşkîlât ve bir merâsim mecmû’asıdır. Ve en kısası bu 
vadide yürütülmüş bir tecrübe-i kalemiye denebilir. Bununla kadastroya 
kıyâm Türkiye Hükûmetini masrafa, tereddüde sokmak isteyenler 
bunu ta‘kîbde devam ederler, maddelerinde kat‘iyyet yoktur. Me’mûr 
yapacağı iş vereceği karâr hakkında vuzûh ve sarâhat göremez. İşi hall 
ü fasl edib bitiremez. Çünkü ne tecrübe edilmiş bir işin mahsûlüdür. Ne 
de mümâsili yapılmış bir memleketten alınmıştır.
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 Sâniyen bugünkü ahvâl ve hâdisâta göre diyelim tahmîn-i kıymet 
bâtıldır. Kadastro tahrîr varakalarıyla defterlerine kadastro kıymeti 
olarak tahrîr-i musakkafat ve arâzî hey’etinin vaz‘ eylediği kısımları ya‘ni 
vâhid-i kıyâsîsini usûllerle emvâl-i gayr-i menkûleye mevzû‘-i kıymeti 
‘aynen almak mecbûriyeti ilgâ edilmedikçe kadastrodan beklenilen 
birinci fâ’ide zâ’il olmuştur. 

 Bu sebebden fen ve tasarruf mesâ’ilinin asla birbirinden 
ayrılmadığı bu mesâ’ili ihtiyâcın bütün şiddetiyle mahallinde erbâbıyla 
münâkaşa ve müzâkere ederek tahmîn-i kıymet ne gibi ve ne şerâ’it 
dâhilinde Avrupa’da hall ve fasl edilmiştir. Tasarruf tahavvülâtı ne 
vechle ta‘kîb edilmektedir.

 Şuturm’un  da‘vasını, Makloren’in düstûrlarını, Hugersof’un 
aparayını öğrenmezden evvel bunları tedkîk etmek mecbûriyetini 
buldum. 

 Çünkü bunlar layıkıyla bilinmeden kadastro yapmak imkân-ı 
maddîsi yoktur. Memleket için de hazîne zarardır. Emek de masraf da 
hederdir. Bu i‘tibârla Avrupa’nın her noktasında fen hey’etiniz bunlara 
çok büyük ehemmiyetler vererek tedkîk eylemiştir. Vekîl Beyefendi, 
iddi‘â ve isbât ederim ki bu günün kadastro usûlleri Türkiye’nin 
kadastrosunu sarîh ve fâ’ideli sûrette yapamaz. Çünkü ‘ilm hâkim 
değildir. ‘İlmi bu tedkîkât üzerine işe başlanmamıştır. Kadastro yapmak, 
zemîn-i tabî’înin resimlerini yapmak olmadığına göre tasarrufa 
ta’alluk eden husûsât tedkîk edilmemiş, ta‘kîb edilecek sîstem ta‘yîn 
edilmemiştir.

 Bu memlekette kadastro teşkîlâtı, memleketin ihtiyâc ve 
kadastronun ta‘rîf-i ‘umûmiyesine nazaran yapılmağa muhtacdır. Bu 
günün kadastro temelleri çürüktür. Bu gün ne me’mûrlarının yapacağı 
iş mu‘ayyen, ne vazîfesi belli ve ne de hükûmetle halkın bu bâbdaki 
vaz’iyyeti mu‘ayyendir.

 Vâkı‘â bunu yapacak kadar zaman ve tecrübe sâhası da geçmiş 
değildir diyeceğiz. Lakin memleketimizde zaman zaman hükmünü, 
te’sîrini gösteren serseri bir zihniyet vardır. Bundan halkı ve hazîneyi 
kurtarmak lâzımdır. Memlekette ma‘a’l-esef ta‘kîb zihniyeti yok gibidir.

 On sene ve belki daha evvelden beri zaman zaman Edirne tahrîri
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Konya kadastrosu- Büyükada kadastrosu- Feriköy kadastrosu diye 
herkes bir şeyler işitmiş, birçok hey’etler teşkîl edilmiş, hayli masraflar 
hatta fedâkârlıklar yapılmıştır. Bunlar neden ne için ve nasıl ve ne 
şerâ’it dâhilinde hangi usûl ve sistem dâhilinde yapılacaktır. Bunlar 
müzâkere ve münâkaşa ve mütâla’a edilmeden gelişi güzel başlanmış 
olmasından ya yarı yolda kalmıştır ve yahûd tamamlandı denilen Konya 
gibi yerlerde ‘adem-i ta’kîb ve muhâfaza yüzünden açılmaz, istifâde 
edilmez bir hâle gelmiştir. Memlekette bu yalnız kadastro veya tapuya 
‘â’id olsaydı müsebbiblerini bulub tecziye etmek ilk yapılacak vazîfe idi. 
Ma‘a’l-esef hemen de her şu‘be-i idâremizde de bu kabîl garâ’ibe az çok 
hepimiz şâhid olmuşuzdur. Binâen’aleyh memleketin ihtiyâcını mütâla’a 
ederken ‘avârız-ı zemînin şiddeti kadar memleketimizin vüs‘atini ve hiç 
de eksik olmayan arâzî münâzâ‘at ve ihtilâfâtı nazar-ı i‘tibâra almadan 
bunlara ‘â’id usûl ve nizâmları tedkîk ve te’sîs etmeden işe başlamak her 
hâlde çok büyük günâh olur. İstanbul gibi bir şehrin Bostancıbaşı arâzîsi 
Beyoğlu’nun Feriköy arâzî mes’elesinin hall edilmeyib kalması hemen 
her taraftan mahkemelerimizde arâzî da‘va ve münâza’alarını ferk 
ve içinden çıkılmaz bir hâlde görmek çok şâyân-ı te’essüfdür. Ma‘a’t-
te’essür ‘arz edeyim ki bunlar mes’elenin girift ve muğlakk olmasından 
değildir. ‘Adem-i vukûf ve ciddî tedkîk ile mes’elenin halli emrindeki 
tahammülsüzlükle, insâfsızlık ve cidden merhametsizliktir. Pek yakından 
ve belki de pek eskiden beri ‘alâkadâr olduğum defterhâne mu’âmelât-ı 
‘umûmiyesini hâricde serbest olduğum zamanlarda da ta‘kîb ederim. 
Marazın dehşetine yakından vâkıf olduğum bu da’ireler hastalıklarının 
kangren hâline gelmesi asla marazın gayr-i kâbil-i tedâvi olmasından 
değildir. Lâyıklı bir tedkîk, esâslı bir mu‘âyene ve mütâla’a edilmeden 
dâ’imâ geçici ve muvakkat tedbîrlerle ıslâhına gidilmesindedir. Tarihte 
atılmaz müşkilâtlar karşısında her türlü vesâ’it-i harbiyeye
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mebzûlen hem de pek fâ’ik erkâma mâlik olan düşmanlarına cihân-ı 
kâ’inâtı hayretlere bırakan ve mu‘cize kabîlinden eserleriyle hârikalar 
yaratan milletimiz ve onu temsîl eden hükûmetimizin bu küçük ve basît 
idâre mekanizmasını millet ve memleketin ihtiyâcâtıyla mütenâsib bir 
şekilde te’sîs etmesi zamanı gelmiş hatta geçmiştir bile.

 Çok büyük eserleri muvâcehesinde pek basît olan ve milletin 
hayat ve selâmetiyle ‘alâkadâr olan defterhâne kadastro makinesinin 
ıslâhı değil te’sîsine ehemmiyet vermek bu günün evlâdına düşen en 
mukaddes vazîfedir. Yakından görüb bildiğim bu mes’elenin karşısında 
beni Avrupa’ya tedkîk ve mukâyeseye gönderen hükûmetime 
duyduğum ve gördüklerimi olduğu gibi ifade etmemeği memlekete 
hıyânet derecesinde cinâyet telakki eyledim.

 Bu i‘tibârla Avrupa’nın muhtelif şehirlerinde görüb yerindiğim 
ve hakîkaten kıskandığım güzel usûl ve sistemleri memleketimizde de 
te’sîs ve tatbîk için hiçbir şeyin mâni‘ olamayacağını görüyorum. Şifâhî 
müzâkere ve münâkaşalarla isbât ve mukâyesesine kâdir olacağım 
muhtelif memâlik usûl ve sistemlerinden memleketimiz için en münâsib 
olanları almağla artık sağlam esâslar üzerinde yürümeliyiz.

 Her memleketin teşkîlât-ı esâsiye ve halkının i‘tiyâdâtına göre bir 
tarîk-i sa‘yı vardır.

 Bu usûl ve kavâ’idi alırken insâfı elden bırakmayıb bir dakika için 
bî-taraf olmağa karâr verirsek her hâlde memleketimiz için çok esâslı 
bir usûl konmuş olacaktır.

 Fen ve tasarruf husûsunda meşhûdât ve mütâla’âtımı ‘alâkadârân 
huzûrunda şifâhen esbâb-ı mûcîbesiyle izâh eyledim.

 Burada da hulâsaten ‘arz etmekle ifâde etmek isterim ki ta‘kîb 
edeceğimiz yol mu‘ayyendir. Çok sarîh ve sehîldir.
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 Çok uzun senelerin ve pek kıymetli tecâribin dikte eylediği 
kavânîn ve ta‘lîmâtları memleketimizin vesâ’it ve kâbiliyeti ile ölçerek 
mümâsilini yapmak elbette mümkündür.

 Her memlekette topladığım ve fâ’ideli gördüklerimi ‘aynen 
getirdim. Evvel-emrde bir sûretini takdîm eylediğim kadastro kânûnunu 
meclisden geçirmek lâzımdır. 

 Bu kânûn Fransızların yüz otuz senelik müte‘addid ve muhtelif 
tecâribden ve irtikâb edilen usûl hatâlarından, ‘adem-i ta‘kîbden 
muztariben (16) sene devam eden tedkîkât-ı ‘amîka netîcesinde izhâr 
edilmiş bir hulâsa-i kânûndur. Bunu memleketimizdeki tecrübelerimizle 
Fransa’nın, İsviçre’nin kadastro me’mûrlarıyla sonra da hepsini hulâsa 
ederek ‘avdet eylediğim vakit önümdeki hâdisâtla ölçerek ve yine 
tecrübe ve mu‘âmelâtından emîn olduklarımla müzâkere ve münâkaşa 
ederek i‘tiyâdât ve telakkiyâtımızı nazar-ı i‘tibâra alarak tevsî‘, ihtisâr 
veya ‘ilâve sûretiyle vücûda getirilmiş bir kânûn modeli telakki ediyorum. 
Bunun madde madde isbâtını bu işle ‘alâkadâr olanlar ve olacaklar 
huzûrunda münâkaşa etmek sûretiyle ikmâlini zarûrî görüyorum. Her 
tecrübe ve ma‘lûmât sâhibinin tenkîd ve i‘tirâzına kıymet-ehemmiyet 
vermek sûretiyle her hâlde bugünün temellerini atmak mümkündür. 
Bu kânûn şübhesizdir ki dünya kadastrosunu bir ‘ameliyede hall ve 
fasl edecek bir iksir değildir. Ancak vâzıhdır, tereddüdü mes’eleyi hall 
ve fasl edecek kat‘iyyete mâlikdir. Buna müteferri‘ nizâmnâme ve 
ta‘lîmâtlar emsâliyle mukâyese netîcesinde elimizdedir. Tahdîde, kayd-ı 
emlâk ve tahmîn-i kıymete ‘â’id ve halk ile hükûmet arasında bu nev‘ 
mesâ’il-i mühimmeyi çok büyük vuzûh ve kat‘iyyetle hall ve fasl edici 
(18) muhtelif ve matbû’ kavânîn ve ta‘limâtı iş başında seçip getirdim. 
Bunları kadastro prensiplerinin kabûlünden sonra tercümeyi münâsib 
görüyorum. Bunlar raporuma merbût (k) cedvelinde muharrerdir ve 
hepsinden evvel çok büyük bir ehemmiyetle ‘arz ederim ki bu işler 
kitâb okumak,
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Kânûn ve ta‘limât yapmak ve me’mûrlarımıza emr ve ta‘mîm 
göndermekle, Frenkistandan numûneler getirmekle te’mîn 
edilemeyeceğinden memleketimizde bu bâbda tatbîkât görmüş me’mûr 
bulunmadıkça bunları yetiştirecek ‘adedde eşhâsa mâlik olmadıkça 
iyi bir iş yapmak mümkün olamaz. Bu sebebden el-yevm kadastro 
me’mûriyetinden bi’l-fi’l kadastro distiriklerinde çalışıb mümârese 
peyda etmiş kullandıklarının lüzûm ve sebebini anlamış me’mûrîne 
staj yaptırıncaya kadar kadastroya ‘â’id bir kayd defteri tab‘ ettirmek ve 
bunun imlâsı cihetine gitmek zarûrî, müşkilâtı ve karışıklıkları şimdiden 
kabûl etmek demektir ki buna asla müsâ‘ade buyurmayacaksınız. 

 Şu hâlde kanâ‘at-ı vicdâniyem netîcesi olarak ‘arz ederim ki kayd 
defterleri için de münâsib olan belki ba’zı ta‘dîlât ve ihtisârlarla ba’de’t-
ta’dîl yine bu memleket ya‘ni İsviçre Rejister Fonsiyesi olacaktır. 

 On dört kıt‘adan ‘ibâret olan İsviçre kadastrosu mu‘âmelât defteri 
ve teferru‘âtı üzerinde fi’len tatbîkât yaparak kesb-i mümârese eden 
me’mûrîn bulunmadıkça kayd-ı emlâkın te’sîsi ve defâtirin isti‘mâline 
başlamanın çok tehlikeli olacağını ‘arz eylerim.

 Alınacak alât ve edevât-ı fenniyenin terakkıyât-ı hâzıraya göre 
intihâb ve mübâya’ası kadar sicil-i emlâk ve ana defterleri tanzîm ve 
ta‘kîbine kadar me’mûrları en serî‘ ve sehîl sûrette beş ayda yetiştirmek 
için bu günden kadastro teşkîlâtına dâhil tasarruf ve fen me’mûrlarından 
sene-i hâzıra büdçesinde mevzû‘ alât ve edevât ve kofrefor mübâya‘ası 
tahsîsâtından şimdilik on beş bin liranın harcırâh faslına nakliyle 
kadastro mu‘âmelât-ı ‘umûmiyesiyle kuyûdun te’sîsi ve defterlerin 
tarz-ı tanzîm ve imlâsını te’mîn ve bu nev‘ tasarruf tahavvülâtı gerek 
fen ve gerek takdîr-i kıymet ve tahavvül nokta-i nazarından her ikisini 
de ‘amelî sûrette iş başında çalışarak öğrenib gelmek üzere bir kısmının 
Lozan’a Mösyö Heg’in taht-ı murâkabesinde olarak bi’l-cümle defâtir ve 
mu’âmelât-ı ‘umûmiye
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üzerinde tatbîkâtta bulunması elzemdir. Bu babda Mösyö Heg de 
makâm-ı ‘âlîlerine ‘arz-ı ma‘lûmât eylemiştir. 

 Kadastro ‘ameliyesi gayr-i menkûlâtın şerâ’it-i fenniyeye tevfîkân 
tanzîm kılınan harîtalara müsteniden teşkîl edilen kuyûdât-ı tasarrufiyesi 
ve takdîr-i kıymeti demek olduğuna nazaran takdîr-i kıymet mesâ’ili 
de hendese düstûru hall eder gibi basit ve mu‘ayyen usûllere istinâd 
ettirilmiş olmasına ve şifâhen ‘arz edeceğim izâhâtdan müstebân 
olacağı cihetle her ‘aklı başında olanın yapabileceği şekle ifrâğ edilen 
tahmîn-i kıymet ve ramineman de parsel mesâ’ili ile (memleketimiz 
kadastrosunda) isti‘mâli masraf ve zaman i‘tibârıyle ‘azîm fevâ’id 
te’mîn edeceğine binâ’en kabûl edeceğimiz fotogrametri usûlüyle buna 
‘â’id aparaylar üzerinde mevkî‘inde tatbîkât görmek için Paris, Dresden 
hatta Bern’e kadastronun fen ve tasarruf me’mûrlarından münâsiblerini 
el-yevm almakda oldukları ma‘aş ücretlerini kemâ-kân tesvîye etmek 
ve mevkî‘-i me’mûriyetinden hâric bir mahalle gittiği zaman nasıl 
ikâmet ve seyâhat yevmiyesi i‘tâ etmekte isek me’mûrlarımızın asgari 
masrafla te’mîn-i hayâtları gerek Lozan’da Profesör Heg’le ve gerekse 
Dresden ve Paris’de tedkîk edilerek ehven bir sûretde yaşamları çaresi 
te’mîn edilmiş olduğundan hazînece büyük bir fedâkârlık ihtiyârına 
hâcet kalmadan ber-vech-i bâlâ ‘arz eylediğim kadastro tahsîsâtından 
on beş bin lira fasl-ı mahsûsuna nakliyle bu sene âlât-ı hendeseye ve 
kofrefor almakdansa mevcûduyla idâre-i maslahat edilerek birinci 
derecede elzem olan kadastronun kütüğü mesâbesinde bulunan bu 
me’mûrlarımızın iş başında tatbîkât ile kesb-i mümârese eylemelerini 
zarûrî görüyorum. Bunlar ‘avdetinde beraberlerinde bulunacak bir 
mütehassısın nezâreti altında pek sağlam esâslar dâhilinde Türkiye 
kadastrosu kuyûdu te’sîs ve tanzîm edilmiş olacağı gibi profesörün 
izâhât ve ta‘lîmâtını da anlamağa müsâ’id bir muhît ihzâr etmiş olacağız.
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ve çok nâzik olan kadastro umûru da tanzîm hatta te’sîs edilmiş olacaktır.

 Ve illâ bu günün vesâ’iti bütün ma‘nâsıyla bu maksadı te’mîne 
asla kâfî değildir ve hatta şâyân-ı dikkattir ki ta’addüd ve tenevvü‘ eden 
kadastro defâtirinin tecrübe edilmişleriyle mukâyesesini yapamamak, 
kuyûd-ı emlâkı hakkıyla tutamamak, hulâsa işi tanzîm edememek 
tâli’sizliği karşısında ashâb-ı mülk de hazînede ‘azîm müşkilâta ma‘rûz 
kalmak tehlikeleri vardır. Bu hâl eski beğenilmeyen defterhâne 
kuyûduna rahmet okutabilir. Mes’ele göründüğünden ve zann 
edildiğinden çok mühimdir. Arâzî işlerimiz ve me’mûrlarımızın kâbiliyet 
ve ihâta-i ‘umûmiyeleri ma‘lûmumuzdur. Bu tehlikeli ‘ameliyeye adem-i 
ihzâr etmeden başlamağa elbet müsâ‘ade buyurmayacaksınız efendim.

14- Kânûn-i Sânî-928
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Vergi Dâ’ireleri M
a’rifetiyle Kadastro Planlarının Kıym

eti Hakkında Yapılan Anketin N
etîcesi

Fransa’daki Karyelerin Mecmû’u

Mesâha-i Sathiyyesi Hektar İ’tibâriyle

Parsel ‘Adedi

Kâmilen Mesâhası Yeniden İktizâ Eden Karyeler
Kısmen Mesâhası İktizâ Eden Karyeler

Adedi

Umûma Nisbetle Yüzdesi

Mesâha-i Sathiyyesi Hektar İ’tibâriyle

Mesâha-i ‘Umûmiyyeye Nisbetle Yüzdesi

Parsel ‘Adedi

Umûm Parsellere Nisbetle Yüzdesi

Adedi

Umûma Nisbetle Yüzdesi

Mesâha-i Sathiyyesi Hektar İ’tibâriyle

Umûm Mesâhaya Nisbetle Yüzdesi

Parsel ‘Adedi

Umûm Parsellere Nisbetle Yüzdesi

36144

52,950,847

151,091.992

28,85

80%

41,275,459

78%

124,787,616

83%

72,94

20%

11,675,388

22%

26,304,376

17%
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21-Nisan-921 de Cumhûriyet Gazetesi baş makalesi olub ‘alâkasına 
binâ’en ‘aynen iktibâs edilmiştir.

KADASTRO

 ‘Adliye Vekîli Mahmûd Es‘ad Beyefendiye

 

 Memlekette tapu ve kadastro diye ‘aynı mevzû‘a müteveccih iki 
idâre var ki medrese ile mekteb gibi muâraza hâlinde bulunuyorlar: 
Her iki idâre arâzî ve emlâkın tasarruf ve temellükünü tesbît ile 
mükelleftirler. Şu tek fark ile ki tapu ma‘rûf ta‘bîri ile alaylıdır, kadastro 
ise fennîdir. Hakîkatte bu iki idâreden biri fazladır. Memleketin tasarruf 
ve temellük mes’elelerini ya alaylı tapu usûlü te’sîsde devam edecektir, 
yahûd bunun yerine kadastro ikâme olunacaktır. Bu iki usûlden biri 
diğerini mahv ve tarh etmeğe mecbûrdur. Bu günkü zevâhire bakılır 
ise tapunun kadastroya galebe çalmakta olduğuna hüküm etmek lâzım 
gelirse de bu zâhiri hüküm hakîkatin, ‘ilmin, fennin ve hikmetin en basît 
icâblarına tevâfuk edemez. ‘İlm ile hurâfe muâraza haline geldiği zaman 
hurâfenin zaferine inanılabilecek bir ‘asırda ve bir idârede yaşamıyoruz. 

 Bir bina ve bir toprak deftere iki türlü yazılabilir: Ya sözle dört 
tarafının hudûdu ve bina ile toprağın takrîbi mikdârı deftere geçirilir, 
bu tapu usûlüdür, yahûd o bina ve toprağın en son- sântîm şaşmayan- 
usûllere göre harîtası çıkarılarak vaz‘iyyeti öyle tesbît olunur, bu da 
kadastro usûlüdür. Bunun hangisi daha iyi olacağını öküz hikâyesi kâfi 
derecede isbât eder. Hikâye ma‘lûmdur: Câhil bir sarıklı, hoca diye bir 
köye kapılanmış, günün birinde oradan geçen biri hocanın cehâletinden 
şübhe ederek onu 
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şöylece bir imtihândan geçirmek istemiş, bir tarafa (öküz) kelimesini 
yazmış, onun karşısına da bir öküz resmi yapmış, hocaya bunlardan 
hangisinin öküz olduğunu sormuş. Hoca bilâ-tereddüt parmağını 
resmin üzerine basarak köylüye hitâben: 

- Allah için söyleyeyim, öküz bu değil mi? Demiş. Köylü hocayı 
tasdîk ederek herifin ‘ilmi sâbit olmuş.

Misâlin aynen tetâbuku mevzû‘-i bahs değil, tasarruf ve temellük 
mes’elesinde mücessem öküzün tasvîri kadar mu‘ayyeniyet ve kat‘iyyet 
lâzımdır. Bizim hat ve imlâ resimlerimiz de (göz) ün (kör) olması mümkün 
olduğu gibi koca (öküz) ün (öksüz) olması da müsteb‘id değildir. Tasavvur 
etmelidir ki tasnî‘ ve tezvîrden sâlim olarak kayd olunacak emlâk ve 
arâzî üç beş değil, memleketin müselsel ve muttasıl bütün emlâk ve 
arâzîsidir. Ma‘lûmdur ki Türkiye’deki tapu me’mûrları urgan ile bile 
mesâha yapamayacak kadar ‘ilm ve ma‘rifetden behresiz kimselerdir. 
Mechûl değildir ki bu tapu idâresi memleketin medenî kuyûdunu herc 
ü merc eden bir ocak, bir ‘an‘ane, mahsûs bir sınıf, ‘âdetâ çekirge gibi 
bir felâket veya müzmin maraz gibi bir afet hâllerindedir. Tapu idâresi 
bu hâliyle devâm ettikçe insanın memleketten hala yeniçeri ruhunun 
kalkmadığına hüküm edeceği gelir. Dünden müdevver ve hala eski 
şekliyle dâ’im tapu idâresi mevcûd oldukça, husûsiyle onun cezrî bir 
sûrette kal‘ ve istîsâline ‘azm ü cezm ile karâr verilmedikçe muhakkak 
inkılâbımızın mühim bir köşesi noksân kalacaktır. Öyle yerler ve hâdiseler 
vardır ki oralarda tapu kayıtlarımızın mâhiyeti hakkında kullanılabilecek 
ta‘bîrlerin ehvenine (rezâlet) kelimesi kâfî gelemez. El parçası kadar 
bir kâgıt ile devletin on binlerce hektarlık ormanlarına şahsî tasarruf 
iddi’âları serd olunabiliyor, garîbi ona gidilip mahkemelerde bunun 
üzerine hükümler alınıyor ve haklar kazanılıyor. ‘Akl bedâheten hüküm 
eder ki hakîkatte böyle şey yoktur ve olamaz. Fakat neye yarar ki tapu 
idâresi esâsında hiç hak bulunmayan böyle tezvîrâta 



281



282

hak sûreti verebilir ve hatta isterseniz o bi’n-nefs o gibi tezvîrâtın 
yenilerini kendisi icâd ve ikâ‘ edebilir. Zâten hala her gün yaptığı 
bundan başka bir şey midir? Doğrusu devletin, halkın, efrâdın ve 
‘âmmenin hukûkî böyle cür’etkâr bir cehâletin elinde bâziçe kaldıkça 
bu memlekette tasarruf ve temellükün selâmet ve emniyetini iddi’âya 
bi’t-tab’ imkân yoktur ve olmayacaktır.

  İşte mes’ele tasarruf ve temellük husûsâtını şimdi içinde puyân 
olduğu bu tezebzüb hâlinden kurtararak onu sâlim esâslara rabt 
etmekten ‘ibârettir, medenîyet dünyasında buna ancak kadastro ile 
vâsıl olunabilmiş olduğunu görüyoruz. Zâten kadastro arâzî ve emlâkın 
fennî tahrîr ve tesbîtinden başka bir şey değildir. Dediğimiz gibi öbürü 
alâylı- gelişi güzel- tahrîr, beriki fennî-santîm şaşmamak üzere ince 
eleyib sık dokuyarak- tahrîr (tasvîr ve tesbît) elbet ikincisi müreccah.

  İkincisi müreccah ama o çok vakte muhtaç, deniliyor. Çok vakte 
ve çok nakde. Eğer başka çaresi yoksa çok vakte ve çok nakde muhtaç 
olan bir işi yapmayıp yüz üstü mü bırakacağız? Bırakacağız da ne 
olacak? Mevcûd tapu usûlünün tezebzübleri içinde ilâ nihâye yüzmeye 
mahkûm mu kalacağız? Memleketin henüz kâfî derecede yüksek 
olmaktan uzak bulunan ‘irfân seviyesini her gün biraz daha yükseltmek 
için milyonlar sarf ediyoruz. Bunu yaparken eminiz ki on senede, yirmi 
senede maksadımız tamamen tahassul ve tekemmül edecek değildir. 
‘Asırlar sürecek olan bu iş -adam bunun için çok zaman lâzım imiş diye- 
cesâretimizi kırıyor mu, ye’s ve keslimizi mûcib oluyor mu? Bir ‘asr 
bile istese kadastroyu be-heme-hâl te’sîs edeceğiz ve ona, bu günden 
tezi yok, hemen başlayarak sebât ve ıttırâd ile muntazaman devâm 
edeceğiz. Her gün kat‘ ettiğimiz adımın önümüzdeki mes’eleyi hall eden 
bir merhale olduğunu ve olacağını bilerek sanki başka memleketlerde 
kadastro başka türlü mü 



283



284

yapılmış? Biz bu uğurda çok zahmet çeken başka memleketlere nisbetle 
çok bahtiyâr bile sayılmalıyız. Çünkü biz onlara nisbetle ‘ilmin ve fennin 
vazîfemizi teshîl edici bin bir yeni icâdına mazhar bulunuyoruz. 

  İnkılâbımızın en mühim tecelliyâtından biri olan (Kânûn-ı 
Medenî) Türk Devlet ve Milletine kadastro usûlünün kabûl ve tatbîkini 
âmirdir. Mezkûr kânûnun bu yoldaki maddelerinden yalnız 917 nci 
maddeyi alalım: 

  Madde 917- Hazîne tapu sicillerinin tutulmasından mütevellid 
bütün zararlardan mes’ûldür. 

  Bu maddenin ma‘nası (tapu sicilleri santîm şaşmayacak vechle 
muntazam tutulacaktır. Tapu kaydının her hangi mübâlâtsızlığından bir 
zarar tevellüd ederse onu hazîne ödeyecektir.) demektir. Tapu sicillerinin 
santîm şaşmayacak vechle muntazam tutulması ise ancak kadastro 
ile mümkündür. Bu maddenin ehemmiyetini ve onun netîcelerinin 
vehâmetini anlamak için mevcûd tapu sicillerine müstenid mu’âmelâtın 
onda sekizinin yalan, yanlış ve her gün bin bir ihtilâfa müsta’id olduğunu 
söylemek kâfîdir.

  Beşerin medenîyeti şimdiki hâlinde tasarruf ve temellük 
derecelerine kadar yükselebilmiş bulunuyor. İnsanların ictimâ’ hâli 
menkûl ve gayr-i menkûl tasarrufâta istinâd etmektedir. Gayr-i 
menkûlâtın tasarrufu ise bu bahsde esâsı ve ekseriyeti teşkîl ediyor. 
Medenî bir millet olmak iddi’âsında bulunabilmek için bu esâsın en 
mütekâmil kâ‘idelere irtibâtını kabûl etmekten başka çare yoktur. 
Bu usûlün tapu sicillerinde tahakkuku şartı ise kadastronun kabûl ve 
tatbîkine vâ-bestedir. 

  Üzerine tekrâr ‘avdet edeceğimiz bu mühim bahs bu gün bu 
kadarla kesmek için sözlerimize şu hüküm ile nihâyet vereceğiz:

  Kânûn-ı Medenî pek mühim bir kısmında ancak kadastroya 
istinâd edebilir. Kadastro yoksa Kânûn-ı Medenî yoktur!

Yunus Nâdî        
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22/Nisan/928 tarihli Cumhûriyet Gazetesi baş makalesi olub ‘alâkasına 
mebni ‘aynen iktibâs edilmiştir.

GAYR-İ MENKÛL SERVET

 

 ‘Adliye Vekîli Mahmûd Es‘ad Beyefendi’ye

  Kânûn-ı Medenî mûcebince arâzî ve emlâkın hem hadd ve 
mikdârı santim şaşmayacak vechle doğru ta‘yîn ve tesbît edilmek 
lâzımdır. Hem de bunların kıymetleri “ihtimâm ile takdîr edilmek” 
lâzımdır. Hadd ve mikdârın santim şaşmayacak vechle ta‘yîni ancak 
kadastro ile te’mîn olunabilir. Kânûn-ı Medenî bu noktada eski arâzî ve 
emlâk kânûnlarından kat‘î bir fark ile ayrılır. Fî’l-hakîka eski kânûnlarda 
i‘tibâr deftere ve kitâba olmayub hudûda ve şahâdete idi. Yeni kânûn 
ise i‘tibârı deftere ve kitâba hasr eden bir kat‘îyyet ta‘kîb etmektedir. 
İşte Kânûn-ı Medenînin 645.nci maddesi ‘aynen: 

  Madde 645- Gayr-i menkûlün hudûdu plan ve arz üzerine 
konulan işâretler ile ta‘yîn olunur. Plandaki hudûd ile arz üzerindeki 
hudûd birbirini tutmazsa asıl olan plandaki hudûddur. 

   Bu ne için böyledir? Bunun böyle olmasının pek çok sebebleri 
miyânında bizce en mühîmi vâzı’-i kânûnun emlâk ve arâzî gibi gayr-i 
menkûl servetlere -devletin mes’ûliyeti altında- geçer akçe kıymetini 
vermek istemesidir. Parası az denilen Türkiye’de arâzî ve emlâk üzerine 
yatırılmış milyarlar vardır. Fakat şimdiki hâlde bu milyarlarla servetin 
birden kımıldayarak mütedâvil şekilde sâhibine ve memlekete te’mîn 
ettiği menfa‘atler yoktur. Yâhûd eğer varsa o kadar azdır ki bu mikdâra 
yok demek câ’izdir. Bizce -bi-hakkın- inkılâb eczâ ve ‘anâsırından 
saydığımız 
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Dresden’de Gustav Hayde Fabrikasında Profesör Hugersof’un oto kartografıyla staj yapan Fen hey’eti
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Türk Kânûn-ı Medenîsinin halline nâmzed bulunduğu en büyük düğüm 
noktası buradadır. ‘Azîz Türkiyemizde toprağa ve binaya yatırılmış 
olan milyarlarla liralık servet sanki mezara defn olunmuş sermayeler 
hükmünde bulunuyor. Yüz bin liralık bir çiftliğiniz için her hangi bir 
bankadan yüz para almaklığınız imkânı yok gibidir. O halde yüz bin 
lira nakdiniz varsa onunla cidden yüz bin lira eden bir çiftlik almağa 
gitmezsiniz tabi‘î. Ne için?.. Çünkü tapunun eski, müşevveş ve ihticâca 
gayr-i sâlih tahrîr şekliyle bir kere çiftliğin hudûdu mu‘teber değildir. 
Sonra kıymeti mechûldür. Daha sonra da o tahrîr şekli ile bu arâzînin 
lede’l-iktizâ borcu ödeyeceğine ‘â’id elde te’mînât yoktur. Bu te’mînâtı 
bize ancak kadastro verebilir. Zaten Türk Kânûn-ı Medenîsi bu husûsda 
sarîhtir. 

  Diyor ki:

Madde: 768- Bir gayr-i menkûlün rehni, ancak tapuda müseccel 
olmasına bağlıdır. 

Madde: 812- İpotekli borç senedinin te’sîsi için gayr-i menkûlün tapu 
idâresi ma‘rifetiyle kıymetinin resmen takdîr edilmiş olması lâzımdır. 
İpotekli borç senedi, takdîr edilmiş olan kıymeti mütecâviz mikdâr için 
te’sîs olunamaz. 

Madde: 819- Kıymetlerin lâzım gelen ihtimâm ile takdîr edilmemesinden 
hazîne mes‘ûldür. 

Madde: 876- Hiçbir kimse, hükûmetin izni olmadıkça rehin mukâbilinde 
ödünç para vermek san‘atını icra edemez.

   Türk Kânûn-ı Medenîsinin emlâk ve arâzînin rehni 
mukâbilinde para tedârik olunabilmesi için vaz‘ ettiği bu takayyüdler 
toprağa altın kıymetini vermek maksadını istihdâf ediyor. Bu usûlde 
emlâk ve arâzînin hudûd ve mikdârı santim şaşmayacak bir isâbeti hâ’iz 
olduğu gibi kıymeti dahi devletin kefâlet ve mes’ûliyeti altına konulmuş 
bulunuyor. Devlet bu kadar ağır bir mes’ûliyet altına girebilmek için 
arâzî
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ve emlâk sicillerinin ne büyük dikkat ve i‘tinâlarla vücûda getirilmesi, 
ve ta‘kîb ve muhâfaza edilmesi lâzım geleceği kendiliğinden anlaşılan 
çok mühim bir keyfiyet ve ‘âdetâ başka türlüsünü düşünmeye imkân 
olmayan bir hakîkat ve bir zarûrettir. Bunun adına fen dilinde kadastro 
usûlü ile tapu ıtlâk olunur. Kânûnun pek haklı ve belki en büyük 
medenî lâzıme olarak işte onun kâ‘idelerini kurmuştur. Artık bize göre 
onun hükmünü icrâdan başka yapacak bir şey yoktur. ‘İlâve edelim 
ki yapacağımız bu şey beyhûde bir külfet değil, belki medenî, ‘asrî ve 
iktisâdî hayat için en büyük ni‘mettir. Türkiye’de Kredi Fonsiye mukâbili 
milyarlık mütedâvil sermâye ihdâs edecek yegâne yol budur da onun 
için. 

Geçmişteki Türk tarihinin birçok medenî te’sîsleri ve eserleri vardır. Biz, 
bunlar içinde en mühim gördüğümüz eserin hangisi olduğunu söylersek 
yeni Türk Kânûn-ı Medenîsinin emlâk ve arâzîye, ya‘ni kadastroya 
ta‘alluk eden kıymet ve ehemmiyeti belki nazarlarımızda daha ziyâde 
artar. Kânûnî Sultan Süleyman zamanında bütün imparatorluğun emlâk 
ve arâzîsinin a‘zamî imkân ile sıhhatli bir tahrîri yapılmak için devletçe 
karar alınarak taraf taraf teşkîl olunan komisyonlarla bu büyük işin 
başarılmasına ibtidâr olunmuştu. İş büyük olduğu için onun ikmâl ve 
itmâmına Sultan Süleyman’dan çok zaman sonralarına kadar devâm 
olundu. Yeni tahrîrin deftrelerine (defter-i cedîd) ‘unvânı verildi, ki 
hâlâ bu gün dahî Defterhâne’nin en kıymetli vesîkalarını bu kayıtlar 
teşkîl eder. Onlar bu gün dahi Türkiye’nin dâhil ve hâricinde mu‘teber 
vesîkalardır. Mecellenin (tasnî‘ ve tezvîrden sâlim) dediği kayıtlar işte 
bi’l-hassa bu defterlerin muhteviyâtıdır. İşte bizim geçmiş Türk tarihinde 
en büyük medenî eser ‘add ettiğimiz iş bu iştir. 

Yeni Türk Kânûn-ı Medenîsi ise emlâk ve arâzî sicilinin te’sîsini ‘asrın 
en şaşmaz usûllerine ircâ‘ etmekle hakîkaten Türk cem‘iyetini medenî 
mu‘âsır hayatın en sâğlam bir temeli üzerine oturtmak istemiş 
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bulunmaktadır. Bunu hakkıyla anlamamak bunun muktezâsını lâyık 
olduğu ehemmiyet ve i‘tinâ ile icrâ etmemek en basît ta‘bîri ile Türk 
Kânûn-ı Medenîsini inkâr etmek demek olur. 

   Türkiye’de üç beş bin, on bin, yirmi bin ilh liralık emlâk 
ve arâzîsi olan kimseler vardır ki ‘âdetâ fakr içinde pûyândırlar. Hâlbûki 
üç beş bin, on bin, yirmi bin ilh lira bu gün herhangi bir ‘â’ileyi müreffeh 
olarak yaşatmak lâzım gelen bir sermayedir. Şimdiye kadar ve hâlâ 
memleketimizde emlâk ve arâzînin bir servet ve sermaye olduğu ve 
olabileceği fikri hemen yok gibidir. Şimdiki hâlde bunun ma’a’t-te’essüf 
böyle olmasını kabûlde ıztırâr da vardır. Çünkü emlâk ve arâzînin 
mu‘teber bir sicili mevcûd olmadığı için onları te’mînât ittihâz etmek 
imkânları tamamen münselib değilse bile çok müşkildir. Bu müskilâtı 
ref‘ ettiğiniz gün o emlâk ve arâzînin hakîki kıymetleri ile mütedâvil 
servet ve sermaye olmak kâbiliyetini ihrâz edecekleri görülecektir. 

   Devlet Kânûn-ı Medenîde emlâk ve arâzînin böyle bir 
sicili te’sîs olunmak kâ‘idesini vaz‘ ederek o sicildeki emlâk ve arâzî 
kıymetlerini kendi zamanı ile te’yîd eylemiştir. Yalnız bu esâsın tahakkuku 
bile memleketimiz için başlı başına bir inkılâb teşkîl edecek kadar 
mühimdir. Çünkü o zaman milyarlık Türk gayr-i menkûlünün menkûl ve 
mütedâvil servet ve sermaye hâline inkılâb etmek imkânlarına mazhar 
olduğu görülecektir. 

   O hâlde başlanan kadastroda tereddüde mahal olmak 
şöyle dursun, bi’l-‘akis o yolda her gün artan bir ciddiyetle devâma 
mahall ve lüzûm vardır. Zahmetine değer en mühim işlerimizden biri 
bu olduğunu teslîm etmemek imkânımız yoktur.

Yunus Nadi
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Mü‘ellifin 10 Mart 1926 tarihinde (Vakit) Gazetesinde intişâr eden 
beyânâtından iktibâs edilmiştir.

Tasarruf Senedlerinde Görülen Garîbelerden

Taraf-ı selâsesi çamlık, taraf-ı râbi’i Ayşe kızın gelin olduğu yer!...

Kadastro mu’âmelât-ı ‘umûmiyesinin sür‘at-i mümküne ile 
icrâsı esbâbını te’emmül etmek üzere bir komisyon teşkîl edilmiştir 
bu komisyon hâl-i müzâkerededir. Biz cihet-i fenniyeye ta‘alluk eden 
husûsâtın ‘aklımızın erdiği kadarını esâsen söyledik. Şimdi işin idârî 
kısmının tedkîk ve ikmâliyle meşgûldürler. Âşikârdır ki emvâl-i gayr-i 
menkûle tasarrufuna ta‘alluk eden mesâha ve harîtaların tanzîmi 
kâmilen fenne müte‘allik olduğundan, fennin ve tecrübenin netâyic-i 
ahîresinden a‘zamî istifâdeler te’emmül edilerek icâbı icrâ kılınmaktadır.

Biz işimizi kâ’inâtın muvâcehesinde yapmakta olduğumuz gibi 
herkesin bunları görmeğe ve anlamağa hakkı olduğunu bildiğimizden 
vücûda getirilen işleri yalnız seyr etmeğe değil tedkîk ederek 
noksanlarımızı gösterecek olanlara muntazırız.

Bu gün İstanbul, İzmir, Konya, Bursa, Denizli, Manisa, Malatya 
gibi kadastro mıntıkalarında yapılmakta olan işlerimiz hükûmetin en 
büyük ve en salâhiyetdâr olan zevât-ı ‘âliyesinden tutunuz da işlerimizi 
‘alâkadâr eden her dâ’irenin bizimle münâsebetdâr olacak her 
şu‘besinin nazar-ı tedkîkine ‘arz edilmiştir.

Kadastro yapmak bir memleket için mühim bir ‘ameliyeyi 
icrâ etmek demektir. Devletler nasıl memleketin âsâyişine bütün 
ma‘nasıyla te’mînle mükellefse tasarruf hukûkunun da o kadar sarâhat 
ve kat‘iyyetle tesbît ve te’mînine borçludur. 

Bu sebebden hükûmetimiz memleketimiz kadastrosunun 
icrâsına kat‘iyyen karâr vermiş ve bunun sür‘atle ve kat‘iyyetle icrâsı 
neyi icâb ettiriyorsa onun 
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ifâsına kat‘iyyen karâr vermiştir. Memlekette bir taraftan polislerimiz, 
jandarmalarımız nasıl cânileri, hırsızları ta‘kîb ve tevkîf ediyorsa bir 
taraftan da kadastronun icrâsı sûretiyle tasarruf hırsızlarının ellerinin 
girdiği yeri, olduğu yerde baltalamağa kat‘iyyen ‘azm etmiştir. Biz bu 
sâyede bir taraftan halkın hukûkunu te’mînle beraber keyfe mâ-yeşâ 
ve ‘aklının yettiği sûrette mâlikâne tasarrufuna koşan türedilerden de 
memleketi kurtaracağız. 

Birinci şıkkın te’mîni nasıl ferdin pek mukaddes olan hukûkunu 
te’mîn edecekse, ferdler mecmû‘unun muhassala-i serveti olan devlet 
hazînesinin de o sûretle te’mînine muktedir olacaktır.

Biz kadastro yapmakla evvelâ memleketimizin bütün ma‘nasıyla 
varlığını ta‘yîn ve tesbît edeceğiz. Ormanımız vardır, hudûdu budur, 
şekli budur. Mikdârı bundan ‘ibârettir. Cinsi şudur, ma‘denimiz bundan 
‘ibârettir. Limana olan mesâfesi budur, gölümüz vardır; vüs’ati şudur. 
Tarlamız vardır; kuvve-i inbâtiyyesi cesâmeti şudur.

Size hazînenin gördüğü ve göreceği maddî menfa‘atlerden de bir 
iki misâli söylemek isterim.

Her kadastro mıntıkasında tasarrufun hîn-i tedkîkinde mahlûliyeti 
ta‘yîn etmiş pek çok ve pek kıymetli emvâl-i gayr-i menkûle çıkarılmıştır.

Bir misâl olmak üzere Gedik Paşa cihetlerinde icrâ-yı fa‘âliyet 
eden yedinci postamızın şimdiye kadar yetmiş üç bin liralık, İzmir’in 
bir mahalleciği mesâbesinde olan Karşıyakasında şu bir iki ay içinde 
on beş bin sekiz yüz altmış liralık mahlûl çıktığını söylersem temessük 
senedleriyle tasarruf iddi’â edilen Büyükada’da, Heybeli’de neler 
bulacağımızı siz te’emmül edin.

Hazînenin te’mîn edeceği menâfi‘-i maddiyeden bir misâl daha: 

Bu misâlimi mevkî‘ ve erkâm ta‘yîniyle söylersem daha iyi olacak 
zann ederim.
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Eskişehir’in Sivrihisâr Kazasında bir dönüm ağıl mahalli herhangi 
bir şahsın üzerindedir. 

Bu ağılın muhtevî olduğu toprak hudûdnâmesini okuyalım: 

Bir tarafı sâhib-i sened ağılı, etraf-ı selâsesi arâzî-i hâliye, mikdârı 
bir dönüm ‘atîk iki evlek. 

Bu yerin bu gün yüz elli bin dönüm olduğunun tahakkuk ettiğini 
ve devlete senevî on bir guruş on para gibi pek cüz‘î bir vergi ile mükellef 
olduğunu söylemek kâfîdir zan ederim.

Kadastronun memleketimizde yapılması zarûretlerinden maddî 
bir misâl daha:

Türkmendağında diğer bir hudûdnâme: Etrâf-ı selâsesi çamlık 
taraf-ı râbi’i Ayşe kızın gelin olduğu yer!

Bu hudûdnâmelerin irâ‘e eylediği mahallere ‘â’id ihtilâfâtı 
hall için sizin de artık şübheniz yoktur ki memlekette bütün varlık ve 
mevcûdiyetimizle kadastronun icrâsında çalışmalıyız.

Ancak kadastro yalnız harîta yapmak ve yalnız mal sâhiblerinin 
esâmisini yazmak olmadığına göre kadastro ‘ameliyesinin çok nâzik ve 
mühim bir iş olduğunu söylemeği bir kere daha zarûrî görüyorum. 

Tevâlî etmekte olan bu sözlerimle hükûmetin pek büyük 
ehemmiyet verdiği ve çok para sarf ettiği bu kadastro işinde ashâb-ı 
mülk ile bir nev‘ hasbihâl etmek istiyorum. Evvelâ bu iş nâzik olduğu 
kadar mühimdir, naziktir. Çünkü çok tedkîk ve tahkîke muhtacdır. 
Kadastrodan ashâb-ı emlâk a‘zamî istifâdeyi muhakkak görür. Bundan 
zarar görenler şübhesiz ki vardır ve bunlar da arâzî hırsızlığına çıkmış 
olanlardır. İşte bizden korkması lâzım gelen, bu kabîl kimselerdir. 

Evet! Münâsebet almış iken şunu da söyleyeyim ki cidden uzun 
zamana muhtac olan kadastro işleri için zamanı göz önüne getirib de 
korkmakta asla ma‘na yoktur.
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İşe sarâhat ve kat‘iyyetle başlayıb yürümekten başka vazîfe yoktur. 
Keşke bundan yirmi sene evvel babalarımız bu işe başlamış olsa idi. 
Hiç olmazsa mesâfenin üçte birini kat‘ etmiş olurduk. Parası ve vesâ’iti 
bize nazaran pek mebzûl olan Fransa’da bile bundan yüz otuz beş sene 
evvel ya‘ni 26 Ağustos 1791 de bir kadastro kânûnu kabûl edildiği hâlde 
bi’l-âhire 1 Teşrîn-i Evvel 1802’de tecrübe kabîlinden (800) nâhiyenin 
kadastrosunun icrâsı için bir ta‘lîmâtnâme yapıldı. Hatta 20 Teşrîn-i 
Evvel 1803’de sırf bu maksad için Fransa’da birçok mühendis mektebleri 
açıldı parsel kadastrosu ancak 15 Eylül 1807 tarihli kânûnun neşrinden 
bed’an eder. En büyük riyâziyyûnun iştirâkiyle teşekkül eden komisyon 
parsel mesâhâtı hakkındaki ta‘lîmâtnâmeyi Fransa Mâliye Nezâreti 1 
Kânûn-ı Evvel 1807’de neşr etti. Fransa kadastro ta‘limâtnâmelerinin 
en uygunu, tecrübe ve tatbîkâta istinâd eden 1807 ta‘lîmâtnâmesidir. 

 Yapılmış olan ve tarihe geçmiş bir memleket kadastrosu hakkında 
bu kadar tafsîlâtı vermekte istihdâf ettiğimiz gâye bu memleketlerde 
yapılmış olan kadastroların noksânlarını mütâla’a ederek bizim de 
‘aynı sûretle ‘aynı hatâları işlemekten kendimizi kurtarmak gâyesidir. 
Hükûmet işin ehemmiyetiyle mütenâsib bir dikkatle keyfiyeti ta‘kîb 
etmektedir. 

Bir gazetede tayyare ile fotografla kadastro yapılamaz diye bir bir 
mühendisin yazdığı beyânâtı rahatsız olduğumdan dolayı okuyamadım. 

Harîtacılığa ve harîtaya müte‘allik husûsâtta memlekette ‘ilmi 
ve tecrübesiyle bi-hakkın temeyyüz etmiş Harîta Müdür-i ‘Umûmîsi 
Muhterem Şevki Paşa -o tarihte ber-hayat, el-yevm müteveffâ- 
Hazretleri on gün evvel Cumhûriyet Gazetesinde vâzıh ve sarîh 
beyânâtta bulunmuşlardır. Pek muhterem hocamın bu sözlerine ‘ilâve 
edecek bir kelime bile yoktur. Ancak harîtalar maksada göre yapılır ki 
bunu erbâbı bilir. Yeryüzünde, fen ‘ilminde neler olub bitiyor, tedkîk 
etmek insanların ve erbâb-ı fennin vazîfesidir. Bunları ta‘kîb etmek, neşr 
edilmiş âsâr-ı fenniyeyi okuyub öğrenmek ve hatta yapılmış olanları 
görmek lâzımdır.”
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İsviçre Dördüncü Derece Nirengileri Masrafı İle Fotogrametri İle 
Yapılan Planlar Hakkında Ma‘lûmâtla Fiyatlarına ‘Â’id Notlar

İsviçre’nin dördüncü derece nirengileri 138 noktadan ‘ibâret 
olub bir senede tamamlanmıştır ve iş bu nirengide bir dakîka 
saniyesine kadar okuyan aletlerle rasadlar yapılmış ve zâviyeler ikişer 
def‘a okunmak üzere ölçülmüştür. Altı-yedi kilometre arasında rasad 
yapılmıştır. Ve dokuz saniye hatâ ile konpasasiyonlar yapılmıştır. 
Noktaların vasatî hatâsı: 13 milimetredir. Bu noktalardan her biri (130) 
İsviçre Frangına mâl olmuştur. (Bu fiyatta hesâb, rasad, ruper ve bütün 
‘ameliyât dâhildir.)

Nikât, taşlık olan yerlerde (chmille) ta‘bîr edilen yirmi santim 
katarındaki ma‘denî borularla ve diğer arâzîde ise granitten yapılmış 
taşlarla tesbît edilmiştir.

(Barberine) barberinde elektrik te’sîsât projesi için ve işbu 
projede hafriyât mikdârını, duvar inşâsını ve sâ’ireyi hesâb etmek için 
1:200 mikyâsında ve elli santîm tefâzul irtifâ‘ında tesviye münhanîli bir 
harîta yapılmıştır. İşbu harîta ve Wild aparayı ile ve arzî fotogrametri 
usûlüyle vücûda getirilmiştir.

Hanri Wild aparayında havâ’î alınan plakların isti‘mâli hâlinde üç 
ma‘lûm nokta, arzî alınan klişeler için de bir nokta-i ma’lûme 
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almak kâfîdir. İşbu aparayın fiyatı (70000-80000) İsviçre Frangı kadardır.

 Arzî fotogrametri usûlüyle (22,5) dönüm sahasındaki gâyet 
‘ârızalı bir arâzînin 1:200 mikyâsında ve (50) santim tefâzul irtifâ‘ında 
tesviye münhanîli ve (56) murabba‘ı hâvî bir paftadaki harîta altı bin 
İsviçre Frangına mâl olmuş ve işbu harîtanın i’mâlinde bir mühendis ve 
iki muâvin arz üzerinde altı gün çalışmışlar ve büroda ise iki mühendis 
ve bir ressam (22,5) gün çalışmışlardır. Şu hâlde işbu harîta (28,5) günde 
ikmâl edilmiştir.

 Bu usûlde yapılan (210) kilometre murabba‘ cesâmetinde bir 
arâzînin 1/50,000 mikyâsındaki bir harîtası (45,000) İsviçre Frangına 
mâl olmuştur.

 1/10,000 mikyâsında olan işbu usûlde yapılmış bir harîtanın 
beher hektârı (12,5) İsviçre Frangına mâl olmuştur. İşbu harîta dört 
renkli olub 10 metrede bir tesviye münhanîsi geçirilmiştir. Şayet tesviye 
münhanîsiz olursa beher hektârı (4) Franga çıkıyor.
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