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Mülkiyet hakkı, vatandaşımızın sosyal ve ekonomik yönden gelişimini temin eden temel bir 
haktır. Doğuştan kazanılan ve kültürümüzde de önemli bir yer tutan bu hakkı korumak, devle-
tin öncelikli vazifelerinden biridir. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüz, kurulduğu günden 
beri büyük bir disiplin ve özveriyle çalışmalarını sürdürmektedir. Bu çalışmaların bir sonucu 
olarak Türkiye, tapu ve kadastro alanında dünyada önce gelen ülkeler arasında yer almaktadır.
Kadastro alanındaki köklü birikimin araştırmacıların ve uzmanların yanı sıra vatandaşlarımızın 
da istifadesine sunulması önemlidir. Türkiye’nin Kadastro Tarihi” kitabını bu yönde atılmış çok 
değerli bir adım olarak görüyorum.

Tapu ve Kadastro alanındaki tarihi sürecimizi kaynaklarıyla anlatan bu önemli eserin hayırlı 
olmasını diliyor, emeği geçenleri tebrik ediyorum.   

Recep Tayyip ERDOĞAN
Türkiye Cumhurbaşkanı
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Mülkiyet hakkı, insanlık tarihinin başlangı-
cından bu yana yaşama ve özgürlük gibi en 
temel haklardan biridir. Mülkiyet hakkının 
tespiti ve korunması, her dönemde devlet-
lerin en önemli faaliyet alanları arasında yer 
almıştır.

Kadastro çalışmaları, her ne kadar teknik 
bir faaliyet alanı olarak görülse de, ülkeler-
deki iktisadi durum, hukuki bakış açısı, geliş-
mişlik düzeyi gibi hususlara yönelik önemli 
istatistiki ve tarihi veriler taşımaktadır. Bu 
anlamda mülkiyetin belirlenmesinde kadast-
ro çalışmalarının büyük bir ehemmiyet arz 
ettiğini özellikle vurgulamak isterim.

Bugünü anlamanın yolunun dünü bilmek-
ten geçtiği anlayışından hareketle, mülkiyet 
verilerinin ortaya çıkmasını sağlayan tarihi 
çalışmaları titizlikle takip ediyoruz. Benzer 
araştırma çalışmalarını bizzat yürütüyor, 
akademik ve saha çalışmalarını her zaman 
destekliyoruz. Böylece dünü anlıyor, bugünü 
yorumluyor, yarını planlıyoruz. 

Anadolu coğrafyasındaki bin yıllık tarihi-
miz boyunca hiçbir din, dil, ırk ayrımı gözet-
meksizin bu topraklarda yaşayan herkesin 

mülkiyet hakkının muhafazasına büyük 
önem verilmiştir. 

Osmanlı döneminde önce Defterhâne-i 
Hakanî ve sonra Umur-ı Tasarrufiye Müdür-
lüğü olarak hizmet veren Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğümüz kurulduğu günden bu 
yana verdiği hizmetleri artırarak ülkemizde 
ve dünyanın dört bir yanındaki vatandaşları-
mıza gururla hizmet vermeye devam ediyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümü-
zün geçmişten gelen bu bilgi ve tecrübe 
ışığında kadastro gibi önemli bir faaliyet 
alanına ait tarihi kaynaklar hakkında detaylı 
bilgiler içeren “Türkiye Kadastrosunun Ta-
rihi” adlı bu eserin, kurum çalışanlarımıza, 
sektörde faaliyet gösteren ilgililere ve mes-
leki eğitim alan gençlerimize faydalı olmasını 
diliyorum.

Eserin hazırlamasında emeği geçen Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzü tebrik 
ediyorum.

 
Murat KURUM
Çevre ve Şehircilik Bakanı

ÖNSÖZ
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Taşınmazların alan ve sınırlarının mate-
matiksel olarak kesin verilerle tespit edile-
rek kâğıt üzerine aktarılması ve kayıt altına 
alınması olarak kısaca tanımlayabileceğimiz 
kadastro, mülkiyet hakkının vazgeçilemez bir 
unsurudur.

Dünyada, ilk defa Fransız İhtilalinden son-
ra modern anlamda uygulanmaya başlanan 
kadastro çalışmalarına, çok kısa bir süre-
de, kendi dönemi içerisinde gelişmiş ülke-
lerin tümünde rastlamaktayız. Ülkemizde, 
Osmanlı’nın kuruluşundan itibaren yazılı 
olarak taşınmazların tespiti ve kayıt altına 
alınmasına yönelik faaliyetler sürdürülmüş 
olmakla birlikte, teknik alandaki gelişmelere 
kayıtsız kalınmayıp modern kadastro 
çalışmalarının 1850’li yıllardan itibaren 
uygulanmaya başlandığı görülmektedir. 
1913 yılındaki ilk kadastro kanunundan 
sonra çalışmaların büyük ivme kazandığı ve 

bilhassa Cumhuriyetin ilan edilmesinden 
hemen sonra kadastral faaliyetlerin ülke 
için öneminin idrak edildiği sürdürülen 
çalışmalardan anlaşılmaktadır.

Geçmişin doğru ve iyi anlaşılmasının, par-
lak bir geleceğin planlanabilmesi noktasında 
önem arz ettiği düşüncesinden hareketle, 
Kurumumuzun önemli faaliyet alanlarından 
birisi olan kadastronun tarihi seyrinin arşiv 
belgeleri ve kaynak eserler çerçevesinde or-
taya konulmasının teşkilatımıza katkıları ola-
cağı inancıyla bu eser ortaya çıkarılmıştır.

Eserin, tüm kurumlara emsal teşkil etme-
si temennisiyle, kadastro alanında çalışan, 
eğitim gören ve bu alana ilgi duyan tüm hal-
kımıza faydalı olmasını dilerim. 

Mehmet Zeki ADLI
Tapu ve Kadastro Genel Müdürü

SUNUŞ
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Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı, 
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Eserde kullanılan Cumhuriyet Dönemi kadastro pafta örneklerinin hazırlanarak 
gönderilmesini sağlayan; 
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Arşiv Dairesi Başkanlığı Tapu ve Kadastro Uzmanı Sayın Güngör GÜZEL ile Şube 
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KADASTRONUN TANIMI VE
ETİMOLOJİK KÖKENİ

Kayıtsız taşınmazların tespit edilerek, ka-
yıtlı olanların ise güncellenerek kayıt altına 
alınması, arzın teknik olarak kâğıt üzerine 
resmedilmesiyle taşınmazların alan ve sınır-
larının belirlenmesi işi olarak en genel biçim-
de tanımlanabilecek kadastronun sözcük 
olarak menşei hakkında farklı görüşler bu-
lunmaktadır.

Günümüzdeki bazı sözlüklerde, kadast-
ronun İspanyolca veya İtalyanca kökenli bir 
sözcük olduğu belirtilmektedir.1 XIX. Yüzyı-
lın sonları ile XX. Yüzyılın başlarında kaleme 
alınan eserlere göre ise, “Emlak Vergilerini 
Muhtevi Defter” manasına gelen Latince “Ca-
pitastra”2 ya da “Capitastrom”3 sözcüğünden 
üretilerek Fransızca’ya yerleşen “Cadastre” 
sözcüğü, sonradan tüm Avrupa dillerine de 
“Cadastre” olarak yerleşmiştir. Avrupa’da 
yaygın olan görüş ise, arazi sınırlarının ve 
tabi oldukları vergilerin kayıtlarını ihtiva eden 

1 Türk Dil Kurumu, Büyük Türkçe Sözlük; Türk Dil Kurumu, Türkçe’de Batı Kökenli Kelimeler Sözlüğü: Bkz: tdk.gov.tr; Şerif Tümer, 
Kadastro: Faydalarıyla Görevleri, Eskişehir 1946 (Kökeninin İtalyanca olduğunu ifade etmektedir.)

2 Mahmud Es’ad Efendi, “Defter-i Hâkânî Hakkında Bir Layiha”, Ulum-ı İktisadiye ve İctimaiyye Mecmuası, İstanbul 1325, C.I, Yıl.2, s.5
3 Halid Ziya, Kadastro Ne İdi, Nedir, Ne Olacaktır?, İstanbul 1928, s.5; Süleyman Sûdî, “Defter-i Muktesid, İstanbul 1307,  s.98
4 Halid Ziya, a.g.e., s.5-7

defterleri tanımlamak için kullanılan “Ca-
dastre” sözcüğünün Fransızca kökenli oldu-
ğu yönündedir. Fransız arşivlerinde bulunan 
M.1370 tarihli fermanlarda geçen, “kadastro 
taşları” ile ilgili ifadelerden, “Cadastre” sözcü-
ğünün, “arazi hudutlarını tespit için dikilen taş-
lar” anlamına geldiği de ifade edilmektedir. 
Bir başka görüşe göre ise, “cadad” ve “sist” 
sözcüklerinin birleşiminden oluşan cadast-
re; önceleri taş, pişirilmiş toprak, mermer, 
kemik gibi nesneler üzerine, sonraları ma-
denî levhalar ve en son olarak da kâğıt üzeri-
ne çizilen “hudut planları” manasında olduğu 
yönündedir.4

Kadastro kelimesinin etimolojisine yöne-
lik başka bir görüşe göre ise, Latince bir arazi 
vergi birimi olan“caput”, nüfus başına düşen 
vergi anlamındaki “caputetestio” ve tescil/ka-
yıt anlamındaki “registrum” kelimelerinin bir-
leşiminden “caputastrum” kelimesinin ortaya 
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çıktığı yönündedir. Bu görüşe göre, kelime 
zamanla “capdastre” ve “cadastre” biçimleri-
ne dönüştükten sonra Fransa ve İngiltere’ye 
“cadastre”, İspanya ve İtalya’ya “cadastro”, 
Almanya’ya ise “kataster” şeklinde geçmiştir.5

Kelimenin menşei ile ilgili farklı görüşlerin 
kesişme noktaları değerlendirildiğinde anla-
şılacaktır ki, hangi dil ya da mana kökünden 
üretilmiş olursa olsun, tarihsel süreç içeri-
sinde kadastro sözcüğü genel olarak, “ara-
zilerin hudutlarının ve sahiplerinin tabi olacak-
ları vergilerin tespit edilmesi ve kaydedilmesi” 
anlamını ihtiva etmektedir.

Kadastronun, tarihsel tekâmül süre-
ci içerisinde önceleri mali, ardından hem 
mali hem hukuki gayelerle kullanıldığı; mül-
kiyet telakkisindeki değişime paralel olarak 
uygulandığı çağın ihtiyaçlarının ve coğrafi 
özelliklerinin, yeni bakış açıları ile gelişen 
teknolojilerin etkisiyle çok yönlü/çok amaçlı 
bir uygulamaya dönüştüğü görülmektedir. 
Buna bağlı olarak da süreç içerisinde birbi-
rine benzer ancak yenilenen pek çok tanımı 
yapılmıştır:

“Vergiye esas teşkil etmek üzere gayrimenkul 
mülkiyetlerinin mesahasını ve kıymetini tayin 
etmek için yapılan ameliyatın heyeti umumisi-
dir.”; “Gayrimenkullerin miktar ve kıymetlerinin 
yazılı bulunduğu umumi sicil”; “Bir memleketin 
gayrimenkul mallarını mesaha ve hudutlarıyla 
gösteren sicil” şeklinde tanımlamalar yapıl-
mıştır. Görüldüğü üzere, bu tanımlamalar 
daha ziyade kadastronun vergiyle olan bağ-
lantısına istinaden ortaya konulmuştur. Bu 
tanımlamalardan da anlaşılacağı üzere, bir-

5 Türkay Tüdeş, Cemal Bıyık, Kadastro Bilgisi, Trabzon 1994, s. 2
6 Mümtaz Tarhan, Tapu Kayıtlarımız ve Garp Memleketleriyle Mukayeseli Türkiye Kadastrosu, Ankara 1951, s. 13-14
7 Cermain Glay, Fransa Kadastrosu Adlı Eserden, Ankara 1948, s.3
8 D.Mehmet Doğan, Büyük Türkçe Sözlük, s.578; TDK, Büyük Türkçe Sözlük
9 Tüdeş, Bıyık, a.g.e., s. 2

çok müellif kadastronun bir sicil olduğunu 
ve planı ihtiva etmediğini ileri sürmüşlerdir 
ki, gerçekten de tarihsel süreç içerisinde ka-
dastrolar her zaman plan şeklinde ortaya 
çıkmamıştır. Nitekim kaynaklarda Fransa Ka-
dastrosu “toprak parçalarının tavsifi ve takdiri 
cetvelidir ki bir kısmı hendesi, diğeri iktisadi ve 
mali olmak üzere iki seri ameliyatı ihtiva eder” 
denilmektedir. İlerleyen dönemlerde bilhas-
sa Medeni Kanunun yürürlüğünden itibaren 
özellikle İsviçre’de kadastronun mali ciheti 
daha tali bir hal alarak, planlarla tesis edilen 
ve hukuki amaçları önceleyen bir kadastro 
anlayışı öne çıkmıştır. 6

Kadastroyla ilgili amaç algısının değişim-
den sonraki tanımlamalarda ise teknik ve 
hukuk belirgin bir şekilde ifade edilmeye 
başlanmıştır: “Emlak ve arazi vergisinin hak-
kaniyetle belirlenip dağılımının sağlanma-
sı amacıyla sayım ve yazımının yapılması”7; 
“Ülke, şehir veya köylerde, kadastro çalışma 
alanı olarak belirlenen bölgede, her çeşit arazi 
ve emlakin alanının ve sınırlarının belirlenme-
si”8; “Her çeşit arazi ve mülklerin yerini, alanını, 
sınır ve değerlerini belirtip plana bağlama işi” 

ve Uluslararası Kadastrocular Birliği’ne göre; 
“Kadastro teşkilatı tarafından yürütülen, kü-
tüklerden ve büyük ölçekli haritalardan oluşan, 
belde ve adalara göre belirlenmiş bütün taşın-
maz malları; hukukun, kamu yönetiminin, eko-
nominin ve istatistiğin ihtiyaç duyduğu biçimde 
gösteren ve tanımlayan bir kamu hizmetidir.”9 
şeklinde tanımlamaktadır.

Kadastro, Ülkemizde de taşınmazların 
sınır ve alanlarının tasvire dayalı olarak be-
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lirlenip, hak sahiplerinin tespit edildiği ve 
bilhassa vergi toplama amacına yönelik bir 
faaliyet olarak ortaya çıkmıştır.  Sonrasında 
ise, mülkiyet hakkının Anayasa’nın 35. mad-
desiyle güvence altına alınması ve Türk Me-
deni Kanununun 645. (yeni Medeni Kanun 
719.) maddesinin “Gayrimenkulün sınırı plan 
ve arz üzerine konulan işaretlerle tayin olunur. 
Plandaki sınır ile arz üzerindeki sınır birbirini 
tutmazsa asıl olan plandaki sınırdır.” şeklinde-
ki hükmüyle, hukuki hakların güvencesi hali-
ni almıştır.

Bunların yanı sıra kadastronun memleke-
tin medeni hüviyetinin sembolü, vergi cihe-
tiyle adaleti sağlayan maliyenin dayanacağı 
en büyük kuvvet ve milli düzeni bozan se-
bepleri ortadan kaldıran sosyal bir varlık ola-
rak tanımlandığına da rastlanmaktadır.10 Bu 
farklı bakış açısı, kadastronun mali ve hukuki 
niteliklerinin yanında ortaya çıkan değişim ve 
dönüşümü göstermesi bakımından önemli-
dir. Nitekim 21 Haziran 1987 tarihli ve 3402 
sayılı Kadastro Kanunun 1. Maddesinde: “Bu 
Kanunun amacı, ülke koordinat sistemine göre 
memleketin kadastral veya topoğrafik kadast-
ral haritasına dayalı olarak taşınmaz malların 
sınırlarını arazi ve harita üzerinde belirterek 
hukukî durumlarını tespit etmek suretiyle 4721 
sayılı Türk Medeni Kanununun öngördüğü 
tapu sicilini kurmak, mekânsal bilgi sisteminin 
alt yapısını oluşturmaktır.” ifadeleriyle kadast-
ronun yine modern teknik uygulamalarla 
hukuki hakların güvencesi olma durumu dile 
getirilirken; mekânsal bilgi sisteminin ku-
rulması fikriyle, mali ve hukuki gerekçelerin 
yanı sıra, daha birçok farklı alanda kullanıla-
bilecek veriler oluşturulması ve böylece ka-
dastronun çok amaçlı bir çalışma hüviyetine 
ulaştırılması hedefi ortaya konulmuştur.

10 Tarhan, a.g.e., s. 12-13

Teknolojinin gelişmesi ile çağın beklenti 
ve gereklerindeki değişime paralel olarak ka-
dastronun işlevlerinde değişimler söz konu-
su olsa da, kadastronun tarih boyunca var 
olagelen en önemli amacı, taşınmazların sınır 
ve alanlarını belirleyip hak sahiplerinin huku-
kunu muhafaza edecek biçimde kayıt altına 
almasıdır, denilebilir. Bununla birlikte, taşın-
mazların alanları ile değerlerinin tespit edil-
mesi suretiyle vergi toplama temeli üzerine 
bina edilen, zamanla hukuki hakların tespit 
ve korunması rolünü de üstlenen kadastro, 
modern çağda tarım ve üretim alanlarının 
kullanım şekillerinin belirlenmesi, ekono-
mik faaliyetlerin düzenlenmesi, yenilenebilir 
enerji kaynaklarının kullanım alanlarının be-
lirlenmesi, ulaşım şekil ve türlerinin seçilip 
uygulanması gibi pek çok alanda kullanıla-
bilecek bilgi ve istatistiklerin kaynağı haline 
gelmiştir. Gelecekte ortaya çıkabilecek yeni 
teknolojilerle yeraltı ve yerüstünü kapsaya-
cak şekilde şehirlerin üç boyutlu kadastro 
ve değerlemelerinin yapılması, çalışmaların 
uzaydan uydu temelli olarak yürütülmesi ve 
dijital teknolojilerinin daha aktif kullanılma-
sı neticesinde kadastronun çok daha farklı 
alanlarda pek çok yeni niteliklerinin de orta-
ya çıkması muhtemeldir.
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KADASTRO-MÜLKİYET İLİŞKİSİ VE
KADASTRONUN TARİHSEL GELİŞİMİ

Tanımlamalar, uygulama amaçları ve ke-
lime kökeni hakkındaki farklı görüşlerin yanı 
sıra kadastronun, insanoğlunun toprakla 
ilişkisinin başlaması yani mülkiyet düşünce-
sinin ortaya çıkışıyla birlikte var olduğu an-
laşılmaktadır. Nitekim sınır ve alanları belir-
leme, vergi usul ve miktarlarını tespit etme 
ya da sınırlı olarak hukuki vaziyeti ortaya 
koyma gibi amaçlarla ülkelerin tümüne uy-
gulanan biçimde olmasa da istisnai kadastro 
çalışmalarının örnekleri tarih boyunca görül-
mektedir. Mülkiyetin genel olarak devlete ait 
olduğu ya da feodal uygulamaların ön plan-
da olduğu dönem ve coğrafyalarda ise hal-
kın kullanımına sunulan taşınmazların yine 
sınır ve alanlarının tavsifi olarak belirlendiği, 
kayıt altına alındığı, vergiye esas değerlerinin 

11 Tarih boyunca mülkiyet anlayışı ve gelişimi hakkında detaylı bilgi için bkz. Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Defterhâneden 
Tapu ve Kadastroya: Tapu ve Kadastronun Tarihçesi, Ankara 2010; Mahmud Talegani,  İslâm ve Mülkiyet, İstanbul 1989; Adnan 
Güriz,  Teorik Açıdan Mülkiyet Sorunu, Ankara 1969; Felicien Challaye, Mülkiyetin Tarihi, Çev. Turgut Aytuğ, Ankara 1944; Men-
na’el Kattan, İslâm’da Mülkiyet Nizamı, Çev. Mustafa Varlı, Ankara 1967

tespit edildiği çalışmalara da kendi dönemi 
içerisinde kadastro tanımlaması yapıldığı 
bilinmektedir. Kısacası mülkiyet telakkisinin 
gelişimiyle kadastro uygulamaları paralel bir 
seyir takip etmektedir.

Mülkiyet anlayışının insanlığın varoluşu ile 
birlikte başladığı düşüncesi umumiyetle ka-
bul gören bir fikirdir.11 İnsanın üretim- tüke-
tim ilişkisini sürdürebileceği kendisine mah-
sus belirli alanlara sahip olması en temel 
ihtiyaçlarındandır. Bu gereksiniminin, yani 
mülkiyet fikrinin insanın yaratılışı ile birlikte 
var olduğu ortaya çıkmaktadır. İnsanda fıtrî 
olarak var olan sahip/malik olma düşüncesi 
beraberinde yaşamı için gerekli ve sahip ol-
duğu eşya üzerindeki hâkimiyetini koruma, 
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yani mülkiyet hakkının muhafaza edilmesi 
durumunu da ortaya çıkarmaktadır. Sosyal 
bir varlık olarak, gerek insanlarla olan ilişki-
leri ve gerekse tabiatla olan yaşam mücade-
lesi içerisinde, insanın hayatını sürdürebil-
mek için ihtiyaç duyduğu ve emek vererek 
elde ettiği eşyayı sosyal bir teşkilatlanma 
(devlet gibi) ve bu teşkilatlanma içerisinde te-
mel hakları koruyan toplumsal sözleşmeler 
(kanun gibi) olmadan muhafaza edebilmesi 
hayli çaba sarf etmesini gerektirecektir. Bu 
nedenle, mülkiyet hakkı konusu en eski çağ-
lardan itibaren üzerinde önemle durulan 
konulardan birisi olmuştur. Bir medeniyetin 
veya devletin ortaya çıktığı her coğrafyada 
taşınmazların sınırlarının belirlediğine, ta-
şınmazlar üzerindeki hak ve sorumlulukların 
tespit edilerek yazılı veya geometrik usullerle 
kayıt altına aldığına dair delillere rastlanmak-
tadır. Mısırlılardan başlamak üzere12, Roma-
lılar, Grekler13 ve Bizans14 ile dünyanın pek 
çok bölgesinde mülkiyetin tespit ve korun-
ması amacıyla yapılan kadastroya ait eser 
ve izlere sıkça rastlanmaktadır. Ancak bu 
izler elbette ki sınırlı ölçüde ve özel mülkiye-
tin yaygınlaşmasıyla doğru orantılı, giderek 
artan ve belirginleşen bir şekilde karşımıza 
çıkmaktadır. Özel mülkiyet hakkının, gittikçe 
genişleyen ve yaygınlaşan biçimde, mutlak 
bir hak olduğu, dokunulmaz ve vazgeçilmez 
sayıldığı Roma Hukukunda bile, özel mülki-
yetin sınırlı bir biçimde uygulandığı bilinmek-
tedir.15

Eski Yunan’da M.Ö. VI. Yüzyıllarda dini 
değerlerle birlikte aile mefhumunun da ya-
vaş yavaş önemini kaybetmesi, ticaretin ön 

12 Halid Ziya Türkkan, Topografya Notları, Ankara 1937, s.3
13 Glay, a.g.e., s.3
14 Tarhan, a.g.e. s.14: Eserinde, Konstantin’de küçük mülklerin korunması amacıyla bir kadastro tesis edildiğini ifade etmekte-

dir.
15 Güriz, a.g.e., s.XIII-XV

plana çıkarak toprak mülkiyeti hakkındaki 
düşüncenin sarsılmaya başlamasıyla birlikte 
aile mülkiyetinin aleyhine olarak, önce men-
kul eşyalarda başlayan ferdî mülkiyetin yük-
selişi zamanla toprağı da içine alacak şekilde 
genişlemiştir.

Roma’da başlangıçta, kendilerine ait ev, 
tarla gibi taşınmazları bulunan ailelerin ortak 
mülkiyeti anlayışı hâkim iken, zamanla ferdî 
mülkiyete doğru yönelim meydana gelmiştir. 
Sonraki dönemde, büyük malikâne sahiple-
rinin güçlerini kullanarak zayıfların ellerinde-
ki arazileri almaları, Eski Yunan’da meydana 
gelen sınıflar arası mücadelelerin benzerinin 
yaşanmasına neden olmuştur. Bu mücade-
lelerin sonunda M.Ö. 450’lelerde çıkarılan 
12 Levha Kanunları ile Roma’da ferdî mülki-
yet güvence altına alınmıştır. Modern Avrupa 
Hukuku’nun büyük oranda Roma Hukuku’n-
dan esinlenilerek oluştuğu dikkate alındı-
ğında, Roma Hukuku’ndaki mutlak mülkiyet 
düşüncesinin Roma sınırlarını aşarak ulusla-
rarası bir hüviyet kazandığı ve asırlar boyun-
ca dünyada ortaya çıkan mülkiyet fikirlerini 
etkilediği görülecektir.

Eski Yunan ve Roma’da yavaş yavaş or-
taya çıkan özel mülkiyet fikri Ortaçağ Avru-
pası’nda yerini, çiftçinin kendi toprağında 
zorunlu çalıştırıldığı, çeşitli hak ve ödevlerle 
baskı altına alındığı feodal düzene bırakmış-
tır. XVI. ve XVII. Yüzyıllarda feodal rejimin 
yanında kilisenin de etkisi altına giren sis-
temde özel mülkiyet düzeni gerilemiş, top-
rağın yalnızca kullanma ve yararlanma hakkı 
şeklinde değerlendirildiği yeni bir dönem 
yaşanmaya başlamıştır. Ancak diğer taraftan  
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1422 yılında Bizans Devleti tarafından yaptırılan Konstantiniyye şehir planı
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M.Ö. 4000 yıllarına ait kadastro krokisi
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gerçekleşen reformlarla birlikte ortaya çı-
kan kapitalist mülkiyet telakkisi XVIII. Yüzyılın 
sonlarında Fransız İhtilali ile sonuçlanmıştır. 
Fransız İhtilali mülkiyetin, kişilerin doğal hak-
kı olduğu görüşünü benimseyerek mülkiyet 
hakkını somutlaştırmıştır.

Başta Fransız İhtilali olmak üzere, XVIII. 
Yüzyılda başlayan Sanayi Devrimi’nin sürat-
le genişlemesi ve kapitalizm fikrinin hemen 
tüm dünyayı sarması XIX. ve XX. Yüzyıllarda 
mülkiyet fikrinin gelişmesinde etkili olmuş-
tur. Bilhassa XX. Yüzyılda kapitalizm kendisi-
ni daha ziyade ticarî hayatta göstermiş, arazi 
dolaylı şekilde bu akımdan etkilenmiştir. XIX. 
Yüzyılda malikine sınırsız yetkiler tanıyan bir 
mülkiyet anlayışının hâkim olduğu olduğu 
görülmektedir. 

Sonuç olarak, mülkiyet fikri insanın var 
oluşuyla birlikte ortaya çıkmış fıtrî bir hak 
olarak, çağının ve bulunduğu coğrafyanın 
şartlarına göre çeşitli şekillerde tezahür et-
miştir. Günümüzde ise, toplum yararına ay-
kırı kullanılmamak şartıyla, malikine dilediği 
gibi faydalanma, kullanma ve tasarrufta bu-
lunma yetkisi veren mülkiyet hakkı, gerekti-
ğinde toplum yararına kanunla sınırlandı-
rılabilen ve sahibine çeşitli hak ve ödevler 
yükleyen bir anlayışa dönüşmüştür.

Mülkiyet telakkisindeki bu değişim ve geli-
şim, hemen hemen aynı biçimde kadastroya 
bakış açısında ve kadastro uygulamalarında 
da görülmektedir.

Kadastronun Milat’tan 5000 yıl öncesine 
kadar gittiği16, Mısır’da kerpiç ve papirüs üze-

16 Hüseyin Erkan, Kadastro Bilgisi, Ankara 2010, s.25
17 Halid Ziya, a.g.e., s.7
18 Türkkan, topografya, s.3; Tarhan, a.g.e., s.14
19 Tüdeş Bıyık, a.g.e., s. 24
20 Halid Ziya, a.g.e., s.7
21 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.7

rine yapılmış çizimler bulunduğu ifade edil-
mekte olup, şu an mevcut en eski kadastro 
vesikası, Arabistan Yarımadası’nda “Telloh”da 
bulunan ve “Dunghi” arazisinin, Keldani tuğ-
la üzerine çizilmiş plan ve tarifiyle ilgili, M.Ö. 
4000 yıllarına tarihlenen bir çizimdir.17 Eski 
Mısır’da Nil Nehrinin hareketleri sonucunda 
tarım arazilerinde meydana gelen taşkınlar 
veya değişimlere bağlı olarak, halkın başvu-
rusu üzerine, arazilerin messahlar tarafın-
dan yeniden ölçüm ve tespitinin yapıldığı 
da bilinmektedir.18 Eski Mısırlıların bu plan-
lardan yüzölçümü hesabı yaparak net gelire 
dayalı bir toprak vergi sistemi kurdukları19 da 
düşünülmektedir. Bunun gibi, M.Ö. 3750’li 
yıllarda yine Mısır’da, M.Ö. 2300’lü yıllarda 
Sümer’in bazı bölgelerinde ve M.Ö.1700’lü 
yıllarda Babil’de tabletler üzerinde yapılmış 
krokiler de bulunmaktadır.20

Gerek milattan öncesine ait kalıntılar ve 
gerekse XVIII. Yüzyıla kadar yapılan ve esa-
sen malî amaçlara yönelik kadastro çalış-
maları, belirli bazı arazilerde kroki şeklinde 
yapılan münferit çalışmalardan ibaret olup, 
bugün anlaşılan tarzda bir kadastro çalışma-
sı değildir. Avrupa’da arazilerin vasıflarının 
ve vergi gelirlerinin yazılı olarak tespit edilip 
defterlere kaydedildiği bu tür yazılı kadastro 
çalışmalarına “discriptif cadastre”21 (tavsifî tah-
rir) denilmektedir. Örneğin, Galya’nın Roma 
tarafından fethedilmesini müteakip Fransa 
toprakları ilk kez kadastro ile tanışmış, fe-
odalite döneminde de yine bu topraklarda 
birçok defa kadastral çalışmalar yapılmıştır. 
Ancak, özel mülkiyetin çok sınırlı olduğu bu 
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dönemlerde yapılan çalışmalar, beyanların 
kütüklere işlendiği ve plan esasına dayan-
mayan uygulamalar biçimindedir.22 Yine, 
1085 yılında İngiltere’de yazımına başlanan 
toprak kayıtları da Avrupa’da kadastronun 
ilk örneklerinden sayılmıştır. Bunların yanı 
sıra, 10 Aralık 1656’da Almanya’da Wilhelm 
von Hessen Prensliği’ne ait bir yönetmelik-
te ilk defa “kataster” teriminin kullanıldığı; 
1688’de Dortmunt ve çevresindeki çiftlik-
lerde ilk resmi ölçme işlemlerine başlandı-
ğı da bilinmektedir.23 Ancak, bu çalışmaları 
günümüz teknik imkânları ve mülkiyet anla-
yışı çerçevesinde yapılan modern kadastro 

22 Glay, a.g.e., s.2
23 Tüdeş Bıyık, a.g.e., s. 25-26

uygulamaları ile mukayese etmeyip, düzen-
lendiği çağın teknik şartları ve ihtiyaçlarını 
göz önünde bulundurarak değerlendirmek 
gerekir. Bu bakış açısıyla değerlendirildiğin-
de, tarih boyunca kadastro uygulamalarını 
düzenleniş şekline göre “yazılı kadastro” ve 
“geometrik-çizgisel kadastro” olarak iki farklı 
açıdan ele almak mümkündür.

Avrupa’da yazılı kadastrodan geometrik/
çizgisel kadastro uygulamasına geçilmesi, 
ancak Fransız İhtilali sonrasında, devlet ta-
rafından özel mülkiyet hakkının kabul edilip 
tanınmasından sonra gerçekleşmiş ve bu 

Avrupa’da yapılan kadastro çalışmalarında kullanılan hesap cetveli üzerindeki tatbikattan görünüm. 
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geçiş çok kısa bir sürede meydana gelmiştir. 
Avrupalılarca “trigonometric cadastre”24 (tah-
rir-i hendesî) denilen yeni usule geçiş ile özel 
mülkiyet anlayışının gelişip yaygınlaşmasının 
birbirine paralel yürüdüğü görülmektedir. 
Gerçekten mülkiyetin çok büyük bir kısmı-
nın devlete ait olduğu dönemlerde, istisnai 
durumlar hariç olmak üzere, arazilerin mi-
limetrik ölçümleri ile bunların çizimlerinin 
kâğıt üzerine aktarılması gerekli görülen bir 
durum olmadığı gibi büyük bir maliyet de 
gerektireceğinden tercih edilmemiştir. Bu-
nun yerine, arazilerin yalnızca malî amaçlara 
yönelik olarak sınır ve gelir tespitleri yapıla-
rak defterlere geçirilmiştir. Özel mülkiyetin 

24 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.7

yaygınlaşmasına paralel olarak kadastroda 
uygulamaya geçilen yeni usul de, yalnızca 
hukukî olarak arazilerin durumunu belirle-
meye yönelik olmayıp, aynı zamanda malî 
amaçlara da hizmet etmek üzere gerçekleş-
tirilmiştir.

Avrupa’da hem malî hem de hukukî ola-
rak uygulanmaya başlanan yeni usul kadast-
ro çalışmalarında iki tür envanter oluştu-
rulmaktadır. Bunlardan birincisi, arazilerin 
sınır ve alanlarının çizgisel olarak gösterildiği 
“kadastral planlardır.” Bunun için mühendis-
ler görevlendirilip arazinin miktar ve sınırla-
rı matematiksel ifadelerle belirlenmekte ve 

İsviçre’de Chezard-St. Martin’deki Remanman parsellerden önceki plan örneği (parsel adedi 1117)
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 geometrik olarak kâğıt üzerine aktarılmakta-
dır. Ayrıca yerleştirilen sınır taşları aracılığı ile 
sınırlar arazi üzerinde de gösterilmektedir. 
İkinci tür envanter ise, geometrik çizimler 
(tahrir-i hendesî) ile oluşturulan haritalarda 
gösterilen arazilerin malik ya da mutasar-
rıflarının isimlerini ihtiva eden defterlerdir. 
“personel cadaster” (tahrir-i şahsî) denilen 
defterler ile “liyorreel cadaster” (tahrir-i mülkî) 
denilen defterler oluşturulmuştur.

Tavsifî kadastro usulü, arazilerin sınırla-
rının belirlenmesinde ihtilaf ve zorluklara 
sebebiyet verdiğinden terkedilmiş, hemen 
hemen tüm Avrupa’da tahrir-i hendesî usu-

25 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.8-16

lü kabul edilmiştir. İngiltere hariç, tüm Avru-
pa’da XIX. Yüzyıl başlarından itibaren yüzyılın 
sonlarına kadar bütün ülkeye şamil olmak 
üzere kadastro çalışmaları yapılıp, çağın tek-
nolojilerine uygun haritalarla memleketlerin 
arazileri tanzim edilmiştir.

Fransızlar XIX. Yüzyılın ilk yarısı içerisinde 
malî nitelikte olan ilk kadastrolarını tamamla-
mışlardır.25 1789 İhtilalinin hemen ardından 
kadastro alanında bir bocalama döneminin 
yaşandığı Fransa’da 26 Ağustos 1791’de bir 
kadastro kanunu ilan edilerek, parsel esası-
na dayanmayan ilk çalışmalar yapılmıştı. 20 
Ekim 1803 tarihinde ise mühendis mektep-

İsviçre’de Chezard-St. Martin’deki kadastro planlarından (parsel adedi 138)
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leri kurulmaya başlanmıştı.26 15 Eylül 1807 
tarihinde çıkarılan Kanuna istinaden bugün-
kü anlamda parsel esasına dayalı kadastro 
çalışmaları hız kazanmıştır.27 1808 ila 1850 
yılları arasında yapılan28 ve “Napolyon Ka-
dastrosu” denilen çalışmaların 1830 yılına 
kadar olan uygulamalarında, bilhassa teknik 
personel eksikliğinden ve kullanılan aletlerin 
yetersizliğinden dolayı çok sıhhatli olmayan 
çalışmalar ortaya çıkmıştır. Bu dönemin te-
mel hedefi vergi toplamak olduğundan hu-
kuki hususlar göz ardı edilmiştir. Nitekim 
Fransız İhtilalini hazırlayan en önemli sebep-
lerden birisi vergi adaletsizliği olduğundan, 
kadastro çalışmalarında vergi adaletini sağ-
lamak temel hedef olarak alınmıştır. Teknik 
ve içerik olarak eksikliği görülen bu çalışma-
lardan sonra 1861’den itibaren tapu kütü-
ğüne dayalı kadastroya geçilmiş29, 17 Mart 
1898 tarihinde çıkarılan kanundan sonra ise 
kadastro çalışmaları yeniden başlatılarak,30 
hukukî ve malî amaçlarla yeni bir kadastro 
uygulamasına adım atılmıştır. Kısacası, Avru-
pa’da ilk çalışmaların başladığı Fransa’da da 
bu işin tamamlanması XX. Yüzyılın ilk yarısın-
da gerçekleşecektir.

İtalya’da 1887 yılında başlayan kadastro 
çalışmaları neticesinde, 22 yıl içerisinde ül-
kenin yarısının kadastral haritaları tamam-
lanmıştır. Önceleri Fransa’ya bağlı olan 
Belçika’da ise 1812’de Fransa kanunları ge-
reğince kadastro başlatılmış ise de, Belçi-
ka’nın 1815’te Hollanda’ya bağlanmasından 
sonra çalışmalar bir süre durmuş ve Belçi-
ka’nın bağımsızlığını ilan etmesinin ardından 

26 Fen Âlemi Dergisi, Halid Ziya, “Memleketimizde Kadastro”, C.2, S.15, s.1
27 Glay, a.g.e., s.5
28 Erkan, a.g.e., s.25
29 Tüdeş Bıyık, a.g.e., s. 26
30 Glay, a.g.e. s.7-8

tekrar başlanan kadastro çalışmaları 1830 
ile 1845 tarihleri arasında tamamlanmıştır.

XIX. Yüzyılın ikinci yarısı içerisinde İsviçre, 
Prusya ve Macaristan’da da ülkelerin bütünü-
ne yönelik kadastro çalışmaları büyük oranda 
tamamlanmıştır. Bilhassa İsviçre’de kadastro 
çalışmalarında mali hususlar ikinci derecede 
önem arz etmekte olup, ülke ağına dayalı hu-
kuki ağırlıklı ilk kadastro işlemi tamamlanmış-
tır. Almanya ve İsviçre Kadastro sisteminde 
hukuki durumun belirlenmesi hususu daha 

Avrupa’da yapılan kadastro çalışmalarında 
kullanılan ilk teodolitlerden örnek çizim
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öncelikli tutulmuştur.31 Avusturya’da ise ilk 
defa resmi olarak verilerin ölçümüne yönelik 
çalışmalar XVIII. Yüzyılda II. Jozef zamanında 
başlatılmış ise de sınırlı bir çalışmadan iba-
ret kalmış ve tamamlanamamıştır. Yeni usul 
kadastro çalışmaları ise 1878’te tamamlana-
bilmiştir.

Avrupa’da hemen tüm ülkelerde kadast-
ro çalışmaları hızla devam ederken diğer 
taraftan ortak bir cemiyetin de kurulduğu 
görülmektedir. 1861 yılında Prusyalı Gene-
ral Bayer’in teklifi ile Merkezi Berlin’de olmak 
üzere Beyne’l-milel Hendesetü’l-Arz Cemiye-
ti de kurulmuştur. Avrupa’nın tüm ülkeleri-
nin yanı sıra ilerleyen tarihlerde Amerika ve 
Japonya da bu cemiyete katılmıştır.32

Avrupa ülkeleri içerisinde yalnız İngilte-
re’de tahrîr-i hendesî çalışmaları uygulanma-
maktadır. Yine de Londra’nın kadastrosunun 
yapıldığı bilinmektedir. XX. Yüzyıl başlarına 
kadar ülkenin geri kalan kısmında ise ka-
dastro uygulanmamıştır. İngiltere’nin askerî 
amaçla yapılmış olan ve tüm ülkeyi içine alan 
haritaları ihtiyaç hâlinde kullanılmakta ise de 
arazilerle ilgili ancak yaklaşık bilgiler suna-
bildiğinden, XX. Yüzyıl başlarında yeni usulle 
kadastro çalışmalarının başlatılması öngö-
rülmüştür.33

31 Halit Ziya Türkkan, Toprak Meselesinin Hallinde Kadastronun Rolü, Ankara 1942, s.9
32 Osman Nuri, İstanbul’da Kadastro ve Tatbikatı, Şehremaneti Mecmuası, Sene.1 Sayı.11, Temmuz 1341, s.335: Osmanlı Dev-

leti kurulan bu cemiyete katılmamıştır.
33 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.8-16.

Kısacası, İngiltere hariç tüm Avrupa’da bu-
günkü anlamda modern kadastro uygulama-
ları, Fransız Devrimini müteakip, XIX. Yüzyılın 
sonuna kadar tamamlanmış görünmektedir. 
İsviçre hariç olmak üzere yine mali gerekçe-
lerin de göz önünde bulundurulduğu bu uy-
gulamaların, başta da ifade edildiği gibi özel 
mülkiyet telakkisiyle birlikte hız kazandığı or-
taya çıkmaktadır. Buradan hareketle ülkemiz-
de kadastro çalışmalarının gelişimi incelenir-
ken, özel mülkiyet anlayışının gelişimi, ülkenin 
coğrafi büyüklüğü, mali ve teknolojik imkânlar 
ile kalifiye işgücü olanakları göz önünde bu-
lundurularak değerlendirilmelidir.
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OSMANLI DEVLETİ’NDE MÜLKİYET
TELLAKİSİ VE TAVSİFİ KADASTRO

ÇALIŞMALARI

Osmanlı Devleti zamanında uygulamaya 
konulan ilk kadastro çalışmalarının ve son-
raki dönemlerdeki teknik tatbikatların, Avru-
pa’da ve Dünyanın diğer bölgelerinde oldu-
ğu gibi başta mülkiyet telakkisi olmak üzere; 
coğrafyanın, dönemin ihtiyaçlarının, teknik 
olanakların ve işgücü imkânlarının etkisinde 
bir süreç takip ettiği görülmektedir.

Kadastro Osmanlı’da da, önceki bölümde 
bahsedildiği üzere, genel olarak malî veya 
hukukî ya da hem malî hem hukukî amaçlar-
la yapılmaktadır.34 Hukukî kadastro, mülki-
yet ile ilgili hususlarda kanunlarla belirlenen 
amaçları gerçekleştirmek üzere, arazilerin 
hudutlarının, alanlarının ve sahiplerinin tes-
pit edilmesi işlemleridir. Bu amaçla yapılan 
kadastroda arazilerin değer tespiti yapılmaz 
ya da daha geri planda tutulur. Malî maksat-
larla yapılan kadastroda ise, arazilerin sınır-
landırılması yine yapılmakla birlikte, aslolan 
sınırlandırılan bu arazilerin kıymeti ve öde-

34 Halid Ziya, a.g.e., s.5; Halit Ziya Türkkan, Toprak Meselesinin Hallinde Kadastronun Rolü, Ankara 1942, s.9
35 Osmanlı Devleti’nde mülkiyet anlayışı ve bunun temelini oluşturan mülkiyet telakkileri hakkında detaylı bilgi için bkz.: Yıldırır, 

Kadıoğlu, Defterhâne…, s.11-16

yeceği vergi miktarlarıdır. Özel mülkiyet kav-
ramının gelişmediği ya da çok sınırlı olarak 
uygulandığı dönemlerde arazilerin mülkiyeti 
ya toplumun ortak kullanımına ya da devlet 
hazinesine ait olarak değerlendirilmekteydi. 
Böyle bir mülkiyet anlayışına sahip toplumda 
arazilerin hukukî durumlarını tespit etmeye 
yönelik kadastro çalışmaları gereksiz olduğu 
gibi, çağın teknik olanakları çerçevesinde za-
ten olanaksızdı. Bu nedenle eski zamanlarda 
yapılan kadastro çalışmaları devletin vergi 
toplama amacına hizmet etmek üzere yazılı 
olarak yapılmaktaydı.

Osmanlı Devleti’nde kadastronun geli-
şimini anlayabilmek için öncelikle devletin 
mülkiyete bakış açısını ve uygulamalarını iyi 
anlamak gerekir.35 

Osmanlı’da mülkiyet anlayışı ve toprakla-
rın yönetimi her şeyden önce İslâm mülkiyet 
anlayışı ile toprak idaresine yönelik temel 
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prensiplerden beslenmektedir. Yine bazı 
istisnaları olmakla birlikte, İslâm anlayışına 
aykırı olmamak kaydıyla örfî hukuk da bu 
hususta belirleyici rol oynamaktadır. Bu ne-
denle, İslâm’ın mülkiyet nizamına yönelik te-
lakkisini anlamak, Osmanlı toprak düzenini 
daha iyi ortaya koyabilmek açısından önem 
arz etmektedir. İslâm’da mülkiyet nazariyesi 
ferdin ve toplumun faydalanması için ferdî 
mülkiyetin meşru yollarla serbest olduğu ve 
onun korunması gerektiği esasına dayanır. 
İslâm insanın yapısında “sahip, malik olma” 
hissi taşıdığını, bunun doğuştan var oldu-
ğunu kabul ederek bu hissi tatmin etmeye 
çalışarak ferdî mülkiyeti helal kılar.36 Mülkiyet 
hususunda içtihatlarda bulunan İslâm Hu-
kukçuları arazinin hem özel hem de kamu 
mülkiyetinin konusu olabileceği noktasında 
ittifak etmişlerdir.37 Kendine mahsus sosyal 
ve iktisadî bir yaklaşımı olan İslâm’ın mülkiyet 
anlayışı incelendiğinde, mülkiyet hakkı kamu 
düzeni ve yararının korunması amacıyla çe-
şitli sınırlamalar ve ödevleri de kişiye yükle-
yen ve meşru yollardan elde edilmesi şartına 
bağlı olan bir hak olarak görülmektedir.

İslam mülkiyet anlayışının yanı sıra birbi-
rinden farklı coğrafyalarda ve zamanlarda 
kurulan devletlerdeki38 mülkiyet telakkisi, 
mülkiyetle ilişkili olarak kurulan müesseseler 
ve kayıt/defter tutma usulleri değerlendi-
rildiğinde, bütün bu müesseselerin birbir-
lerini etkileyerek geliştikleri ve Osmanlı’ya 

36 Menna’el Kattan, a.g.e., s.21-22
37 Halil Cin, “Arazi”, DİA, C.III, s.343
38 Bizans, Mısır, Büyük Selçuklu, Samaniler, Abbasîler, Emeviler, İlhanlılar, Moğollar ve Anadolu Selçuklular gibi büyük oluşumla-

rın Osmanlı mülkiyet düşüncesi ve kurumlarının oluşumu üzerindeki etkileri ve katkıları hakkında bkz.: İbn-i Haldun, Mukad-
dime, Haz. Süleyman Uludağ, İstanbul 1988, C.I, s.635; Yılmaz Kurt, “Osmanlı Toprak Yönetimi”, Osmanlı, C. III, s.59; M. Fuat 
Köprülü, Bizans Müesseselerinin Osmanlı Müesseselerine Tesiri, Ankara 2004, s.45-47; Ramazan Şeşen, “Eyyûbilerde Divan”,  
Kazım Yaşar Kopraman, “Memlûklarda Divan”, Aydın Taneri, “Büyük Selçuklularda, Anadolu Selçuklularında ve İlhanlılarda 
Divan”, DİA, C.IX, s.381-385; Mehmet Öz, XV.-XVI. Yüzyıllarda Canik Sancağı, Ankara 1995

39 Ömer Avni, Kanun-ı Osmanî Mefhum-ı Defter-i Hâkânî, sene 1051, vrk.10-13, Süleymaniye Ktp. Yahya Tevfik Katalogu, no: 278; 
Ayrıca, Ebuussuud Efendi’nin Üsküp Mufassal Tahrir Defterinin (TKGM.KK. TTd. No:160) baş tarafına yazdığı ve muhtelif top-
rak türlerini izah ettiği mukaddimesi için bkz: Ömer Lütfi Barkan, Osmanlı İmparatorluğu’nda Ziraî Ekonominin Hukukî ve Malî 
Esasları: Kanunlar, İstanbul 1943, C.I, s.298-299 

da tesir ettikleri görülecektir. Öz itibarıyla 
İslâm’ın mülkiyet telakkisinden farklı olma-
yan Osmanlı Devleti toprak düzeninin İslâm 
hukukundan beslendiğini ve tarihsel süreç 
içerisinde kurulmuş olan birçok devletten 
doğrudan ya da dolaylı olarak etkilenmiş 
olduğunu da göz önünde bulundurmak ge-
rekmektedir. 

Bununla birlikte, Osmanlı Devletinde 
mülkiyet anlayışı ve toprak düzeni, devletin 
coğrafî olarak büyümesine, siyasî gücüne ve 
akabinde gerilemesine paralel olarak yeni-
den düzenlenmiş, değişen ihtiyaçlara göre 
şekillenmiş ve nevi şahsına münhasır bir 
yapı ortaya çıkmıştır. 

Osmanlı Devleti’nde arazi genel olarak üç 
kısma ayrılmakta39 olup, esasen bunlardan 
öşrî ve harâci arazi olarak anılan kısımlar 
özel mülkiyete konu taşınmazlardır. Ancak 
geniş bir coğrafyaya yayılmış olan devlet ara-
zileri içerisinde bunlar büyük bir yekûn teşkil 
etmezler. Üçüncü kısmını oluşturan ise arz-ı 
memleket denilen topraklardır ki; bu arazide 
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toprağın rakabesi (yani kuru mülkiyeti) bey-
tü’l-mâl-i müslimînin yani devletindir. Reâya 
bu topraklar üzerinde kiracı gibidir. Ken-
disine verilen arazide ziraatini yapıp, bağ, 
bahçe ve bostan hâlinde kullanabilir. İşle-
diği bu toprakların gelirinden “öşür” adında 
harâc-ı mukâsemesini ve “çift akçası” adıyla 
da harâc-ı muvazza’ını verir. Reayanın bu 
araziyi mülk gibi alıp satmaları ve vakfetme-
leri söz konusu değildir. Reaya araziyi işleyip 

40 Mehmet Ali Ünal, Osmanlı Müesseseleri Tarihi, Isparta 1997, s.117; Atıf Bey, Arazi Kanunnamesi Şerhi, İstanbul 1330, s.1-3; 
Ö.L.Barkan, “Mülk Topraklar ve Sultanların Temlik Hakkı”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler, İstanbul 1980, s.231-236; 
Sofyalı Ali Çavuş Kanunnamesi, Haz. Mithat Sertoğlu, İstanbul 1992, s.49

vergisini ödediği sürece elinden alınmaz ve 

öldüğünde de oğulları onun adına tasarruf 

etmeye devam ederler. Oğulları kalmayıp 

kızları ve kardeşleri kalsa tapu ile onlara da 

verilebilir. Reaya tasarrufunda olan araziyi 

üç yıl işlemezse elinden alınıp bir başkasına 

verilir. Arz-ı mîrî de denilen bu devlet mülki-

yeti biçimindeki topraklar Anadolu ve Rume-

li’nin hemen hemen tamamına yaygındır.40

Osmanlı Devleti’nde her türlü kaydın tutulduğu tahrir  
defterlerinden örnek
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Ancak, Osmanlı’da toprağın hukukî statü-
sü ve tasarruf şekli bakımından ülkenin tü-
müne şamil tek bir sistem uygulanmamıştır. 
Osmanlı Devletinde arazi hukukundaki bu 
farklılığın sonucu olarak toprak üç farklı şe-
kilde bulunabilir, yani tahsis edilebilirdi. Bun-
lardan birincisi mülk arazi idi. Çıplak mülkiye-
ti gerçek şahıslar veya hukukî şahıslar elinde 
bulunan hakikî mülk topraklardır. Bu arazide 
her türlü tasarruf hakkı mülk sahibinin ol-

41 Barkan, “Şer’i Miras Hukuku ve Evlatlık Vakıflar”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler, s.209-230; “İmparatorluk Devrinde 
Toprak Mülk ve Vakıfların Hususîyetleri”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler, s.249-266; Metin Heper, Türkiye’de Devlet 
Geleneği, Ankara 2006, s.51

duğu için arazisini satabilir, evladına miras 
bırakabilir veya isterse vakfedebilirdi. Diğer 
bir tasarruf şekli de vakıf arazidir. Mülk arazi 
sahibinin veya sultan tarafından mirî arazi-
den bir parçasının elde edilen gelirinin yol, 
köprü, cami, medrese, zaviye, kervansaray 
ve saire sosyal amaçlı hayır hizmetlerinde 
kullanılmak üzere vakfedilmesiyle ortaya çı-
kan arazilerdir. Bu nevi arazi vakfedildiğinde 
rakabesi ve tasarruf hakkı vakfına ait olur.41 

Tahrir  defterlerinden örnek.
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Hukuki statüsü ve tasarruf şekli bakımından 
üçüncü arazi türü ise mirî arazidir. Bu arazi 
gayrimüslimlerden fetih yoluyla alınıp raka-
besi devlete ait olmak üzere ayrılan arazi-
dir. Reaya, mülkiyeti beytülmale ait olan bu 
toprakların, bir nevi icâre-i muaccele (peşin 
para) olan tapu resmini42 ödeyerek tasarruf 
hakkını satın alır, gerekli şartları yerine ge-
tirmek üzere bu toprakları dilediği gibi işler 
ve kendisinden sonra gelenlere de miras 
olarak bırakır, işlediği topraklardan elde 
ettiği gelirden öşür ve çift akçesi adıyla re-
simlerini öder. Osmanlı topraklarının büyük 
bir kısmını mirî arazi oluşturmakta ve bu 
arazi üzerinde tesis edilen dirlik sistemi43 
de (has, zeamet ve tımarlar) devletin idarî, 
iktisadî, sosyal ve askerî gücünün temelini 
oluşturmaktadır.

Osmanlı’nın mülkiyet telakkisinde anla-
şılacağı üzere özel mülkiyet sınırlı düzeyde 
bulunmakta olup, arazilerin en büyük kıs-
mı devlet arazisi şeklinde kullanılmaktaydı. 
Tanzimat Fermanın ilan edilmesini mütea-
kip gerçekleşen mülkiyete mahsus değişik-
likler ki, bilhassa 1858 tarihli Arazi Kanunu 
ve devamında çıkan hukuki düzenlemeler-
le, adı her ne kadar miri arazi olarak anılsa 
da, özel mülkiyetin yaygınlaştığı görülecek-
tir. Osmanlı’da kadastro çalışmalarının uy-
gulanış şekli, modern kadastro tatbikatları-
nın ortaya çıkışı ve yaygınlaşması da işte bu 

42 Abdurrahman Vefik, “Tekalif Kavaidi”, Terc.F.Hakan Özcan, Ankara 1999, s.37
43 Osmanlı’da dirlik sisteminin detayları hakkında bkz.: Ömer Lütfi Barkan,“Timar”, Türkiye’de Toprak Meselesi-Toplu Eserler; Halil 

İnalcık, “İslâm Arazi ve Vergi Sisteminin Teşekkülü”, Osmanlı İmparatorluğu-Toplum ve Ekonomi, İstanbul 1996; Nicoara Bel-
dıcıanu, XIV. Yüzyıldan XVI. Yüzyıla Osmanlı Devleti’nde Timar, Ankara 1985, Çev.Mehmet Ali Kılıçbay; Halil Bayrakçı, Osmanlı 
Toprak Sistemi-Mirî Hukuk, İstanbul 1990; Aşık Paşazade, Tevarih-i Âl-i Osman, Haz. Kemal Yavuz, M.A. Yekta Saraç, İstanbul 
2007; Mehmed Neşri, Kitab-ı Cihannüma-Neşri Tarihi, Haz. F.Reşit Unat, M.Altay Köymen, Ankara 1995; Oruç Bey, Tevarih-i 
Âl-i Osman, Haz. Necdet Öztürk, İstanbul 2008; Mustafa Akdağ, “Timar Rejiminin Bozuluşu”, AÜ. DTCF Dergisi, C.III, Ankara 
1945; Koçibey Risalesi, Haz. Yılmaz Kurt, Ankara 1998; Mustafa Nuri Paşa, Netayicü’l-Vukuat, Haz. Neşet Çağatay, Ankara 1992; 
Defterdar Sarı Mehmed Paşa, Nesayihü’l-vüzera ve’l-ümera, (Devlet Adamlarına Öğütler), Haz. Hüseyin Ragıp Uğural, Ankara 
2000; Ayn-ı Ali Efendi, Osmanlı İmparatorluğu’nda Eyalet Taksimatı, Toprak Dağıtımı ve Bunların Malî Güçleri, Çev. Hadiye Tun-
cer, Ankara 1964; Ayn-ı Ali Efendi, Kanunname-i Al-i Osman, Çev. Hadiye Tuncer, Ankara 1962; Yaşar Yücel, Osmanlı Devlet 
Teşkilatına Dair Kaynaklar: Hırzü’l-Mülûk, Ankara 1988; Selanikî Mustafa Efendi, Selanikî Tarihi, Haz. Mehmed İpşirli, Ankara 
1999 ile kaynakçada belirtilen ilgili eserler, makaleler ve kaynaklar incelenmelidir.

44 Kemal Çiçek, “Osmanlılardan Önce Akdeniz Dünyasında Yapılan Tahrirler”, OTAM, Ank. 1995, s.52

özel mülkiyet anlayışının yaygınlaşmasıyla 
paralel bir seyir takip edecektir.

Osmanlı Devleti’nde kadastro çalışmala-
rının gelişimi dünyanın diğer bölgelerinde 
ve Avrupa’da olduğu üzere önce yazılı, son-
rasında çizgisel kadastro biçiminde ken-
disini göstermiştir. Özel mülkiyetin sınırlı 
düzeyde kabul görüp, toprakların mülkiyet 
hakkının büyük oranda devlete ait olduğu 
bir dönemde, istisnai durumlar hariç ol-
mak üzere, arazilerin milimetrik ölçümleri 
ile bunların çizimlerinin kâğıt üzerine ak-
tarılması şeklindeki tahrir-i hendesî usû-
lü uygulanabilir bir usûl değildi. Çok geniş 
bir coğrafi alana hükmeden devlet için bu 
arazilerin geometrik çizimleri pratik bir usûl 
olmadığı gibi, büyük bir maliyet gerektire-
ceğinden tercih edilmemişti. Bunun yerine, 
arazilerin sınırlarının genel olarak belirlen-
diği, bu arazilerden elde edilecek gelirlerin 
miktarı, türü gibi devletin malî gücünü or-
taya koyacak hususların ise tüm ayrıntıla-
rıyla tespit edildiği tavsifi tahrir usûlü tercih 
edilmiş, tüm veriler tahrir defterleri denilen 
defterlere geçirilmişti. Nitekim, arazilerin 
sınırlandırılması ve kıymetlendirilmesi ile 
ilgili sayım ve yazımlara ait bu defterler, Av-
rupa’da genelde kadastro defteri44 olarak 
tanımlanmaktadır. Avrupa’da kadastro def-
teri olarak tanımlanan, Eski Yunan ile Roma 
dönemlerinde de arazilerin hudutlarının 
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Tahrir  defterlerinden örnek.
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 belirlenmesi, üretim türlerinin ve arazinin 
tabi olacağı vergiler45 ile bunları tasarruf 
eden ya da bu arazilerin maliki olanların 
isimlerini ihtiva eden defterler46, plana dayalı 
olmasa da kendi dönemlerinde bir kadast-
ro çalışması olarak kabul edilmekteydi. Bu 
uygulama kapsamında bazı önemli araziler 
ile sınırlarında ihtilaf bulunan yerlerde ayrıca 
münferit ölçüm ve sınır belirleme çalışma-
ları yapılmış olduğu da bilinmektedir. Bizim 
tarihimizde tahrir olarak adlandırılan bu 
çalışmaların çok eski dönemlerden itibaren 
büyük siyasî organizasyonların ortaya çıktığı 
her yerde yapıldığı bilinmektedir.

Tahrir şeklinde yapılan kadim kadastro 
uygulamaları usul olarak günümüzden çok 
farklı bir tarz ve amaçla yapılmaktaydı. Ara-
zilerin büyük oranda devlet mülkiyetinde 
olduğu dönemlerde bu arazilerin hukukî 
durumlarını güvenceye alma kaygısı bulun-
madığından günümüzdeki tarzda milimetrik 
ölçüm ve çizimlere de gerek duyulmamıştı. 
Amaç, sadece devlete ait arazilerin küçük 
parçalar hâlinde, işletilmek üzere kişilerin 
tasarrufuna verilmesi ve işlenen bu araziler-
den vergi toplanması olduğundan, yazılı ka-
dastroda bu arazi parçalarının hudutlarının 
genel olarak belirtilmesi yeterli görülmektey-
di. Daha ziyade malî amaçlarla yapılan yazılı 
kadastroda asıl önemli olan, bu arazilerin 
kıymetlerinin belirlenmesi ve arazilerin ver-
gilerini ödeyecek kişilerin isimlerinin kayde-
dilmesiydi.

Malî, askerî, sosyal, siyasal amaçlarla ya-
pılan ve timar sisteminin de dayanağı olan 
tahrirler, devletin tüm vergi gelirlerinin ve bu 

45 Süleyman Sûdî, a.g.e., s.98’de bu defterlerin vergi amaçlı olduğunu belirtip, bunlara haraç defteri demektedir.
46 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.4
47 Barkan, “Türkiye’de İmparatorluk Devirlerinin Büyük Nüfus ve Arazi Tahrirleri ve Hakana Mahsus İstatistik Defterleri-I”, Os-

manlı Devleti’nin Sosyal ve Ekonomik Tarihi, C.I, İstanbul 2000, s.175-176

gelirlere bağlı olarak organize edilen idarî, 
iktisadî, askerî sistemin bir düzen içerisin-
de yürütülebilmesi ve sıkı kurallarla kontrol 
altında tutulabilmesi için büyük önem arz 
etmektedir. Devletin ana kütükleri olan bu 
defterlerde; belli bir tarihte, herhangi bir 
bölgede yaşayan vergiye tabi erkek nüfu-
sunu, ellerinde bulunan toprak miktarlarını, 
vergi yükümlülük veya muafiyetlerini baba 
adlarıyla birlikte bulmak mümkündür. Ayrı-
ca, defterin tutulduğu bölgenin ziraî üretim 
türleri ve miktarları, hayvan sayıları ve tabi 
oldukları vergi miktarları da bulunabilmek-
tedir. Bunların dışında tarım ve hayvancılıkla 
ilgili olmayan vergi türleri ile ilgili bilgileri de 
bulmak mümkün olmaktadır. Yine bu defter-
lerde her köyün kimin timarı veya mülkü ve 
vakfı olduğu, vakıfların gelir kaynakları, hu-
kukî ve idarî sistemleri, yani köylerin ayrı ayrı 
durumları hakkında bilgi edinilebilmektedir. 
Bu bakımdan mülk ve vakıf sahipleri için bu 
defterler zamanlarının birer tapu kütüğü gö-
revini de yapmışlardı.47

Osmanlı Devleti’nde uygulanan tahrirler, 
çağdaşı Avrupa medeniyetlerinin en gelişmiş 
olanlarında bile rastlanmayacak düzeyde-
dir. Diğer ülkelerde bu iş, vergi veya askerî 
yükümlülükleri olan kişilerin basit listeleri 
hâlinde yapılmaktayken, Osmanlı tahrirle-
ri geniş bir alana yayılmış olan Osmanlı ül-
kesinin her köşe ve bucağında aşağı yukarı 
aynı usullerle yapılmakta, muntazam olarak 
devam ettirilmekteydi. Ayrıca bu defterler 
imparatorluğun vergi kaynakları, malî örgüt-
lenmesi, askerî güç ve imkânları hakkında 
çok yönlü bilgiler ihtiva edip, zengin istatistik 
malzemesi içermesi bakımından diğer hiçbir 
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medeniyetle mukayese edilemeyecek ölçü-
de sistemli ve kapsamlı çalışmalardır. Devlet 
yapılan tahrirler sayesinde hâkimiyet gücü-
nü tespit edebilmekte ve düzenin muhafa-
zası için benzeri çalışmaları her defasında 
daha tutarlı ve gelişmiş şekilde devam etti-
rebilmekteydi.48 

Osmanlı Devleti’nde yapılan tahrirler, ön-
ceki İslâm ve Türk Devletlerinde veya daha 
evvel Çin, Roma ve İran’da yapılmış olan tah-
rirlerin, coğrafya ve zamanın şartlarına göre 
bazı değişikliklere uğrayarak gelişmiş ve daha 
geniş alanlara yayılarak tatbik edilmiş şekille-
ridir.49 Örneğin, M.Ö 3000–2500 yıllarından 
itibaren Mısır’da düzenli olarak arazi tahrirle-
ri yapıldığı anlaşılmaktadır. Daha sonraları bu 

48 Barkan, Hüdavendigar Livası Tahrir Defterleri, Ankara 1988, s.3
49 Barkan, Hüdavendigar, s.7
50 Barkan, Hüdavendigar, s.7-8
51 Süleyman Sûdî, a.g.e., s.98
52 İnalcık, Devlet-i Aliyye, s.217-218

gelenek, Romalılar ve Ortaçağ’da Mısır’da ku-
rulan İslâm Devletleri tarafından devam etti-
rilmiştir. Mısır’da sıklıkla yapılan bu tahrirler, 
adil bir vergi düzeni oluşturmak ve herkesin 
elindeki toprak miktarını, kıymet derecelerini 
ve hudutlarını tayin edebilmek amacına yö-
nelikti. Araplar Mısır ve İspanya’da, Selçuklu-
lar İran’da, İlhanlılar İran ve Hint’te bu nevi 
tahrirler yapmışlardı ve Anadolu Selçukluları 
Devri’nde defter harici bırakılmış yer kalma-
yacak nispette sayımlar yapılıp, kayıtlar tutul-
muştu.50 Anlaşılacağı üzere, Osmanlı Devleti 
de yeni bir usul icat etmeyip, kendisinden 
önceki İslâm ve Türk Devletlerinde uygula-
na gelen adetleri devam ettirmiş ve tahrirler 
hususunda da gelenekleri devam ettirmek-
ten başka bir şey yapmamıştı.51 

İslam ve Türk Devletleri’nin tümünde uy-
gulanan tahrir geleneği devletin idarî, malî 
ve askerî teşkilatının bir zorunluluğu olarak 
Osmanlı Devleti’nde ilk padişahlardan itiba-
ren uygulamıştı. Osmanlı’da tahrirler daha 
önce ifade edildiği üzere idarî, malî ve askerî 
teşkilatların belli bir düzen içerisinde yürü-
tülebilmesinin gereği olarak yapılmaktaydı. 
Yani, ülkenin insan ve maddi kaynaklarını 
tespit ederek, bunların merkezîn ve taşra-
nın ihtiyaç duyulan kısımlarında gereğince 
kullanılabilmesini hedefleyen “merkeziyetçi 
devletin vazgeçilmez bir gereği olarak tahrir-
lerin yapılması bir zorunluluktu.”52 Geniş bir 
coğrafî alana yayılmış ve merkezî bir otorite 
tarafından idare edilen devlet, devrin ula-
şım imkânlarının ve teknik şartlarının sınırlı 
olduğu bir dönemde hem otoritesini temin 
edebilmek hem de vergi gelirlerini toplaya-
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rak yakın ve uzak bölgelerdeki idarî ve askerî 
hizmetleri devam ettirebilmek için timar sis-
temini tatbik etmek zorundaydı. Bu sistem 
sayesinde toplanan vergilerle merkezî yöne-
timin masraflarının karşılanmasının yanı sıra, 
eyaletlerde teşkil edilen büyük bir askerî teş-
kilatın giderleri karşılanabilmekte, memur 
maaşları ödenebilmekte, sosyal hizmetleri 
yürüten kurumların ayakta kalması sağlan-
makta ve bu sistem merkezî hazineye her-
hangi bir yük getirmemekteydi.

Modern bir kadastro çalışması olmayan, 
ancak kendi dönemi ve şartları içerisinde en 
kullanışlı sistem olan tahrir defterlerinde, 
timar usulünün tatbik edildiği bir bölgede-
ki tasarruf sahiplerinin isimleri ile bunların 
hangi görevlerde bulunduklarını53; mülk ve 
vakıf sahiplerini; vergi ile mükellef reayanın 
göçebe, köylü veya şehirli olanlarının evli, 
bekâr veya dul olanlarına ait nüfus verileri-
ni; yollar boyunca derbent bekleyen, yol ve 
köprü tamir eden ve kervansaraylara hizmet 
eden insanlarla sipahi, kale muhafızı ve akın-
cı gibi askerî zümre mensuplarına ait bilgile-
ri; madenci, güherçileci, şapçı, tuzcu, taycı ve 
yağcı gibi çeşitli mükellefiyetler yüklenenler 
ile vergi mükellefi olsun ya da olmasın as-
ker, memur, mütekaid, kötürüm, pir-i fani 
kaydedilen halka ait bilgileri; bac ve rüsum 
toplanan geçit, pazar ve gümrük mahalleri54; 
ve bir bölgede var olan maden kaynakları ile 
bu kaynaklara bağlı olarak gelişen ticarî işlet-
meler55 ile bilhassa şehirlerdeki ticarî yaşamı 
yansıtan küçük ve orta ölçekli işletmeler ve 

53 Orhan Kılıç, “Tebriz Livası..”, s.13,15: Örneğin, Tebriz’de Defter-i Hâkânî kâtiplerinden bir tanesinin zeamet tasarruf ettiğini 
görebilmekteyiz.

54 Ö.L.Barkan, “Tahrir Defterlerinin İstatistik Verimleri Hakkında Bir Araştırma”, IV.TTKongresi, s.293; Ö.L.Barkan, “Tarihi Demog-
rafi Araştırmaları ve Osmanlı Tarihi”, s.1413

55 Skender Rızaj, “1487 Tarihli Tapu Defterine Göre Viçitrin Sancağı’nın İktisadî ve Sosyal Durumu” V.Milletlerarası Türkiye Sosyal 
ve İktisat Tarihi Kongresi-Tebliğler, Ankara 1990, s.814

56 Mehdi İlhan, “XVI.Yüzyıl’ın İlk Yarısında Diyarbakır Şehrinin Nüfus ve Vakıfları: 1518 ve 1540 Tarihli Tapu Tahrir Defterlerinden 
notlar” AÜ.DTCF Tarih Dergisi, C.16, S.27, Ankara 1992, s.48

meslek dallarına ait bilgileri56; timar siste-
minin uygulandığı bölgelerin idarî yapılan-
masını; köy ve şehirlerde toplanan her türlü 
vergi türleri ile miktarlarını ve nihayet tasar-
ruf edilen arazilerin genel hatlarıyla da olsa 
sınırlarını ve ölçülerini ortaya koyan zengin 
istatistikî bilgileri bulabilmek mümkündür. 
Örneğin bir bölgede âlâ yerde 80 dönümün, 
vasat yerde 100 dönümün ve ednâ yerde 
150 dönümün bir çiftlik ettiğini tespit etme-
mizi sağlar ki, böylece bu defterlerden arazi-
lerin tavsifi biçimde de olsa sınır ve miktarla-
rını tespit edebilmek mümkün olur.

Kendisinden önceki medeniyetlerde ve 
çağdaşı ülkelerde uygulanan usûlün ötesin-
de, büyük bir coğrafî alanda ve her bölge-
sinde hemen hemen aynı usûlle uygulanan 
tahrir sistemi, döneminin siyasî, ekonomik, 
teknik ve ulaşım şartları göz önünde bulun-
durulduğunda, bir emsali daha bulunmayan 
ve dönemin ihtiyaçlarına cevap verebilen ge-
niş kapsamlı yazılı kadastro uygulamalarıdır. 
Nitekim bu usûl kendi döneminin şartlarında 
işlevsel ve pratik bir uygulama olup, bugün-
kü manada çizgisel bir kadastro üretimini de 
gereksiz kılmaktadır.
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Osmanlı’nın yazılı kadastro uygulaması 
olan ve Avrupalı araştırmacılarca da kadast-
ro uygulaması olarak kabul edilen57 tahrir 
sisteminde, mülkiyeti büyük oranda devlete 
ait olan ve küçük parçalar (çiftlikler) hâlinde 
tasarruf etmek üzere reayaya verilen arazi-
lerin, kıymetlendirilmesi ve vergi gelirlerinin 
tespit edilmesi öncelikli olduğundan, arazile-
rin alanlarının genel olarak belirtilmesi şek-
linde yazımı esas alınmıştır.

Bu yazım çalışmalarında, istisnai olarak, 
1453 yılında İstanbul’un fethinden sonra 
yapılan bir tatbikattan da bahsedilmektedir. 
Fetihten sonra İstanbul’un baştanbaşa karış 
karış gezilip; emlak, arsa, bahçe ve bağların 
ayrı ayrı yazılarak tafsilatlı olarak kaydedil-
mesi işi kendi devri içinde iptidai bir kadast-
ro çalışması olarak kabul edilmiştir. Hatta bu 
çalışma, kaynaklarda Fransa’daki ilk kadast-

57 Batılı bazı araştırmacılar tahrir defterlerini, mülkiyet ile ilgili kayıtların sicile kaydedilmiş olduğu kadastro defterleri olarak 
tanımlayıp, bu işlerin yürütüldüğü Defterhâneyi ise kadastro müdürlüğü olarak tanımlamaktadırlar. Ayrıntılı bilgi için bkz: 
Jean-Henry Abdolonyme Ubucını, Osmanlı’da Modernleşme Sancısı, Timaş Yayınları, İstanbul 1998, s.233

58 Osman Nuri, İstanbul’da Kadastro ve Tatbikatı, Şehremaneti Mecmuası, Sene.1 Sayı.11, Temmuz 1341, s.322-323

ro çalışması olarak kabul edilen 1483-98 
yıllarındaki çalışmayla kıyaslandığında, Türki-
ye’de ilk kadastro çalışmalarının Avrupa’dan 
kırk sene önce yapıldığı sonucuna varılmak-
tadır. Bunun gibi diğer bir girişim II. Selim za-
manında (H. 998-1000) yıllarında ve üçüncü 
olarak da IV. Murad zamanında (H.1048) ta-
rihinde yapılmış ise de, kadastronun ruhu ve 
esası harita olduğundan, bu ilk çalışmaların 
bugünkü anlamda tam bir kadastro çalışma-
sı olarak kabul edilemeyeceği ifade edilmek-
tedir.58

Osmanlı tahrirleri ve zikredilen iptidai ça-
lışmalar, arazi sınırları ile ilgili tam ve kesin 
hudutları ihtiva eden defterler olmamak-
la birlikte, özellikle bağlık arazi gibi değerli 
topraklarda ve ciddi anlaşmazlık bulunan 
arazilerde toprak parçalarının tam ve kesin 
ölçümlerini tespit etmeye yönelik çalışmalar 

ÖLÇÜME DAYALI İLK
KADASTRO DENEMELERİ:

MESAHA ÇALIŞMALARI
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1786 yılında bilimsel ölçekli olarak yapılan ilk İstanbul Haritası
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da yapılmaktaydı.59 Bu ölçüm çalışmaları ver-
gi geliri açısından değerli alanlara ve hudut-
larında ihtilaf bulunan çeşitli arazilere ve bil-
hassa vakıf arazilerine yönelik olarak yapılan 
küçük çaplı ve bölgesel çalışmalardı.

Osmanlı Devleti’nde sultan ve vüzera va-
kıfları ile diğer vakıfların mukataalarının ve 
gelirleri bu vakıflara ayrılmış olan köylerde-
ki bağlık arazilerin yedi senede bir “mesâhâ” 
(hudut ve alan ölçümleri) yapılıp defterle-
re kaydedilmesi kanundu. 7 C.Evvel 1124 
(12 Haziran 1712) tarihli bir vesikaya göre, 
“mu’tâd-ı kadîm”, yani çok eski dönemlerden 
beri uygulanması kanun olan bu usûle göre, 
söz konusu arazilerin Divan-ı Hümayûn’dan 
gönderilen ve iki ucu mühürlü “mesâhâ ur-
ganı” adı verilen bir iple tam ve kesin öl-
çümleri yapılır ve ölçüm sonuçları yine yazılı 
olarak defterlere kaydedilirdi.60 Söz konusu 
mesâhâ urganının her iki ucu, örfi işlerin 
amiri olan nişancının mührüyle mühürlü 
olup, urgan Hazine-i Amire’de muhafaza 
edilirdi. Yapılan hudut ölçüm çalışmalarının 
neticesinde verilen resmî evrak da yine ni-
şancı mührü ile mühürlenerek verilmektey-
di.61 Sarayın hazine bölümünde muhafaza 
edilen, “Standart Arşın”62 da denilen bu ur-
gan, bugünkü metreye benzer biçimde par-
mak ve hatlara bölünmüştü. Bu ölçümde 
kullanılan mesâhâ urganının iki ucunun mü-
hürlü olması ve ölçümlerde her defasında 
aynı uzunluktaki ipin kullanılması arazi sınır-
larının tam olarak belirlenmesini sağlamıştı. 
Yapılan bu mesâhâ çalışmalarında, hudutla-
rın kesin olarak belirlenmesi ve uzun vadede 

59 Halil Inalcik, Devlet-i Aliyye, İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul 2009, s.181
60 BOA.C.EV. dos.no:23019/1124
61 Kavanin-i Teşrifat, “Rüte-i Tevki’i” kısmı, Süleymaniye Ktp., Yazma Eserler, Hüsrev Paşa Katalogu, no:813, vrk.81
62 Ayrıntılı bilgi için bkz: Feza Günergun, “Metroloji: Geleneksel Ölçü ve Tartılardan Metre Sistemine”, Osmanlı Uygarlığı, C.I, 

Kültür Bakanlığı Yayını, Ankara 2009, s. 403-417
63 TSMA.D.6998, vrk.2

muhafaza edilebilmesi için araziler üzerinde 
hudut taşları da yerleştirilirdi.63 Günümüz-
de bazı aletlerle yapılan yersel kadastro öl-
çümlerinin bir benzeri, bu urgan vasıtasıyla 
yapılabilmekteydi. Klasik Dönemde bronz ve 
benzeri dayanıklı metalden yapılan, III. Selim 
zamanında (1789-1807) ise abanoz ağacın-
dan imal edilen mesâhâ urganı, İstanbul’da 
kurulan Mühendishane’de kullanılmakta ve 
XVIII. Yüzyılın ortalarından itibaren burada 
korunmaktaydı. 27 Eylül 1869 tarihinde ka-
bul edilen “Mesâhât ve Evzan ve Ekyal-ı Cedi-
deye Dair Kanunname” ile yeni ölçü birimleri 

Arazi ölçümlerinde kullanılan iki ucu mühürlü 
mesaha urganı ve bronz tutamağı
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kullanılmaya başlanmış, bu tarihten sonra 
yapılan mesâhâ çalışmalarında metrik ölçü-
ye göre ölçüm yapılmıştır.

Belirli zaman aralıklarında, zikredilen ara-
ziler ile değerli bazı alanlarda ölçümler yapıl-
masının nedeni, söz konusu arazilere zaman 
içerisinde olabilecek tecavüzlerin önlenmesi 
ve sınır ihtilaflarının giderilmesiydi. Yapılan 
ölçümlerin sonuçları bugünkü manada çiz-
gisel/geometrik olarak plan üzerinde göste-

rilmeyip, yine yazılı olarak kaydedilmekteydi. 
Bu ölçüm çalışmaları, tahrir kayıtları gibi yine 
yazılı kadastro örneği olmakla birlikte daha 
kesin matematiksel veriler ihtiva etmesi açı-
sından önem arz etmektedir.

Vergi geliri açısından değerli arazilerde 
standart arşın ile mesâhâ çalışmalarına son-
raki dönemlerde de devam edilmiştir. Örne-
ğin, Beyrut Valiliği’ne gönderilen bir emirnâ-
me ile H.24 R.Ahir 1310 (M.15 Kasım 1892) 

Arazi üzerinde gerçekleştirilen mesaha çalışmalarına ait canlandırma.
(Kirkor Kömürciyan’ın Fenn-i Mesaha isimli eserinden) 
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tarihinde Gazze arazisinin mesâhâsının ya-
pılmasına başlanmış,64 ayrıca 24 C.Ahir 1325 
(M. 4 Ağustos 1907) tarihinde Basra ile Fav 
arasında bulunan hurmalıkların mesâhâ he-
yetince ölçüm ve tespit çalışması yapılmış-
tır.65

Osmanlı Devleti’nde tavsifî kadastro usû-
lünde yapılan çalışmalar tahrir kayıtları ve 
yukarıda zikredilen istisnai çalışmalarla sınır-
lı kalmamıştır. Tahrir usûlünün terk edilme-
sinden ve H. 1263 (M.1847) yılından itibaren 
Defterhânenin tapu senetlerini düzenle-
mekle görevlendirilmesinden sonra tutulan 
arazi ile ilgili defter ve belgeler de yazılı ka-
dastro çalışmalarının bir devamıdır. Tahrir 
kayıtlarından farklı olmakla birlikte, aynı ge-

64 BOA.DH.MKT. dos.no:2020/76
65 BOA.MV. dos.no:116/92
66 Mehmet Yıldırır, Songül Kadıoğlu, Osmanlı’dan Günümüze Tapu Arşiv, Ankara 2019, s.44-45
67 Mahmud Es’ad, layiha, s.17

leneğin bir devamı olan “Arazi-i Atik ve Cedit 
Defterleri”, “Emlak ve Arazi Yoklama Defterleri”, 
“Vakf-ı Atik ve Cedit Defterleri” de esasen yazı-
lı kadastro usûlünün, dönemine göre biraz 
daha geliştirilmiş bir modelidir. Nitekim bu 
defterlerde yine arazilerin kıymetleri belir-
lenmekle birlikte, hudutları tahrir defterleri-
ne göre daha belirgin bazı işaretlerle tespit 
edilip, alan olarak miktarları kaydedilmiştir.66 
Düşük ücretle çalışan memurlar tarafından 
sınırlı bir zamanda hazırlanan bu defterler, 
yalnızca ihtiyar heyetlerinin beyanları esas 
alınarak hazırlanmış olmasından dolayı sağ-
lıklı bulunmasalar da67, günümüzde tesis ka-
dastrosu yapılan bölgelerde hukukî dayanak 
kayıtları olarak değerlendirilmektedir.

H.1263’ten sonra tutulan Zabıt Kayıt Defterlerinden örnek
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KADASTRO KANUNUNDAN ÖNCEKİ
GEOMETRİK UYGULAMALAR

Osmanlı Devleti’nde ilk Kadastro Kanu-
nu’nun (Emval-i Gayr-i Menkul Tahdid ve 
Tahrir Kanunu) ilanından önce yapılan tüm 
kadastral çalışmalar yazılı mahiyette olmayıp, 
bu konuda birtakım girişimlerde bulunuldu-
ğu ve bazı alanlarla sınırlı olmak üzere geo-
metrik/çizgisel kadastro çalışmalarının yapıl-
dığı da görülmektedir.

Osmanlı Devleti’nde bu dönemlerde ka-
dastro veya haritaya dayalı tatbikatların ya-
pılamamasının en önemli nedeninin kalifiye 
teknik personel (mühendis) eksikliği olduğu 
kaynaklara da yansımıştır. Sultan III. Selim 
zamanında, Mühendishane-i Bahr-i Hüma-
yun ve Mühendishane-i Berr-i Hümayun 
isimli okulların açılmasının önemli bir baş-
langıç olduğu düşünülebilir. Kaynaklarda “Ri-
yaziyye İlm ve Tatbikat” ismiyle anılan ve dört 
sene eğitim verilen programda mühendis 
yetiştirilmeye başlandığı da anlaşılmaktadır. 
Ancak, bu eğitimi alanların büyük çoğunluğu 
askeri hizmetlerde değerlendirildiğinden, 
bu defa memleketin fen memuru ihtiyacını 

karşılamak üzere 2 R. Evvel 1291 yılında Ga-
latasaray Mekteb-i Sultanisi’nde bir bölüm 
açılmıştır. Fransızca eğitim verilen bu bölü-
me de hem dil problemi hem de süregiden 
savaşlar nedeniyle pek rağbet olmamış ve 
nihayetinde kapatılmıştır. Bunun gibi çeşitli 
vesilelerle açılan mühendis mekteplerinden 
mezun olanların, şehir harita ve kadastro iş-
lerinde ne kadar görev aldıkları ise meçhul-
dür.

Osmanlı Devleti’nde, İstanbul’da ilk defa 
şehir haritası düzenlenmesi fikrini, meşhur 
Alman Mareşali Moltke’nin, Türkiye’de resmi 
görevle bulunduğu dönemde devlet ricali-
ne telkin ettiği anlaşılmaktadır. Moltke’nin 
H.1253 (M.1837) yılında başlayıp 25 R. Evvel 
1255 tarihinde tamamladığı İstanbul şehir 
planı, bir kadastro çalışması değil umumi 
şehir planı olarak kabul edilmekteyse de 
kadastro çalışmalarına öncülük etmesi ba-
kımından önem arz etmektedir. Benzeri bir 
çalışmanın 1850-54 yılları arasında İzmir’de 
de yapıldığı görülmektedir. 1840 ve 1845 
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temettuat tahriri uygulamalarında ortaya 
çıkan sorunları gidermek amacıyla 1850 yı-
lında İstanbul’dan Ali Nihat Efendi İzmir’e 
görevlendirilmiş, yerli ve yabancı tebaa üye-
lerinden oluşan karma bir komisyon tarafın-
dan emlak yazımı ve kıymet tespiti işleri ger-
çekleştirilmiştir. 1850-54 yıllarını kapsayan 
bu yeni tahrir uygulaması, yeni bir kentsel 
düzenleme ile şehrin dört kısma bölünmesi, 
sokak ve caddelerin yeniden adlandırılması, 
binalara rakam konulması ve İtalyan mühen-
dis Luigi Storari tarafından şehrin parselli 
bir kadastral haritasının çıkarılmasını da uygu-

68 Alp Yücel Kaya, Yücel Terzibaşoğlu, Tahrir’den Kadastro’ya: 1874 İstanbul Emlak Tahriri ve Vergisi: “Kadastro Tabir Olunur 
Tahrir-i Emlak”, Tarih ve Toplum Yeni Yaklaşımlar, Güz 2009, S. 9, s.16

lamaya geçirmiştir.68 İzmir’de pilot uygulama 
şeklinde başlayan bu tatbikat, kadastro çalış-
ması olarak kabul görmektedir.

Osmanlı Devleti’nde bugünkü anlamda 
tespit edilebilen ilk kadastro çalışmasının ise 
H.1271 (M.1854) yılında İstanbul’da Aksa-
ray-Laleli bölgesinde gerçekleştirildiği kabul 
edilmektedir. Bu çalışma Luigi Storari ile onun 
şakirdi olan Mühendis Mehmed Efendi’nin 
müşterek mührünü taşımaktadır. Aksaray’da 
meydana gelen büyük bir yangının ardından 
şehrin yeniden imar edilmesine de hizmet 
etmek üzere haritalarının yapılmasına başla-

İstanbul Şehremaneti ile Erkan-ı Harbiye mühendislerince gerçekleştirilen kadastro çalışmalarından
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narak muhtemelen H. 1273 (M.1856) yılında 
tamamlanmıştır.69 1854 tarihli bu çalışma, ta-
rihi kaynakların hemen hepsinde, Türkiye’de-
ki mühendisliğe dayalı ilk kadastro çalışması 
olarak zikredilmektedir.

Aksaray’da tatbik edilen bu çalışma-
dan sonraki ilk kadastro düzenlemesi fikri 
H.1274 (M.1857) yılında Beyoğlu’nda orta-
ya çıkmıştır. Belediye Dairesi Meclisinin 14 
Şaban 1274 tarihli mazbatasında “Altıncı 
Daire-i Belediye dâhilinde bulunan emlakin 
tahririyle tesbit-i defter olunması ve hari-
tasının yaptırılması için kadastronun teşkili 
hususuna lazım gelen memurları ve takribi 
masarif-i tahririyesi zımnında Meclis-i Bele-

69 Osman Nuri, a.g.e., s.325-326
70 Osman Nuri, a.g.e., s.322-323: İstanbul’da yapılmış olan tüm kadastral girişimleri ve tatbikatları değerlendiren bu makalede 

1271 yılında yapılan kadastronun Türkiye’de yapılmış en teknik çalışma olduğunu ifade etmektedir.

diye’nin tanzim ettiği defter” Meclis-i Tanzi-
mat’a sunulmuş ve meclisçe münasip gö-
rülmüştür. Söz konusu kadastro çalışmaları 
için 514.200 kuruş bütçe ayrılmıştır. Galata 
ve Beyoğlu bölgesinde başlanan bu çalışma-
lar 2 yılda tamamlanmıştır. Bu çalışma kap-
samında 1/200 ölçekli 74 pafta ile 1/2000 
ölçekli mıntıka taksimatı paftaları oluşturula-
rak, bu bölgenin mükemmel parselli kadast-
ral haritaları çıkarılmıştır.70

XIX. Yüzyılın ortalarından itibaren başlanan 
bu fenni nitelikli tahrir çalışmalarında devle-
tin temel hedefinin, vergi usulünü bir düzene 
sokma isteği olduğu açıkça görülmektedir.  
Önceki bölümlerde de ifade edildiği üzere, 

İstanbul Şehremaneti ile Erkan-ı Harbiye mühendislerince gerçekleştirilen kadastro çalışmalarından
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özel mülkiyet çok yaygın olmayıp, arazilerin 
büyük kısmı devlet mülkü kabul edildiğinden 
dolayı kadastro çalışmaları, vergi açısından 
değerlendirilmekteydi. Nitekim kaynaklarda, 
kadastro usulünün tam olarak uygulanması-
nın, “tahrir sistemi üzerine inşa edilen vergi 
tespit ve temini işlerinin” bir düzene konul-
ması açısından çok kıymetli olduğu ifade 
edilmektedir. Bu usulün fenne dayalı olma-
sının, bu hususta yetişmiş iyi bir mühendisin 
nezaretinde işlerin sürdürülmesinin, şehir, 
kasaba, köy ve mahallelerin tüm arazilerinin 
fenni hendesiye uygun olarak kaydedilmesi-
nin önemi vurgulanmaktadır. Arazilerin tabii 
veya suni işaretlerle ayrılıp, ayrılamayan yer-
ler için sınır taşları dikilerek parça parça me-
saha edilmesini, sınır ve alanları belirlenen 
tüm arazilerin haritalarının oluşturulmasını 
vurgulayarak, bundan sonra tüm işlemle-

71 Kaya, Terzibaşoğlu, a.g.m., s.20

rin bu haritalar üzerinden sürdürülmesini 
önermektedir. Böylece yapılacak keşiflerle 
vergi türlerinin belirlenebileceği, arazilerin 
kıymetlerinin tespit edilebileceği ve vergile-
rin düzenli olarak toplanabileceği ifade edil-
mektedir. Kadastronun en önemli amacının 
vergi olduğu, ancak sınırları/alanları tespit 
etmek ve haritalandırmak gibi işlere de yara-
yacağı ifade edilerek ilk çalışmaların yukarıda 
zikredilen Galata ve Beyoğlu kadastro çalış-
maları olduğu belirtilmektedir. Hendesiye 
Kanunlarına istinaden yapılan bu çalışmala-
rın sağladığı faydalar göz önünde bulundu-
rularak, “İzmir ve Beyoğlu-Galata’daki kısmi 
tecrübelerin ışığında bir pilot proje olarak ilk 
tam şehir kadastrosu”71 olarak adlandırılan 
Bursa Şehrinin emlak ve arazi tahrir işinin 
yeni usulle yapılması hedeflenmiştir.

İzmir Karşıyaka’da Yahya Hayati Paşa’ya ait R.1302(M.1886) tarihli mahalle teşkilatı haritası.
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Hüdavendigar (Bursa) Şehri’nin emlak ve 
arazilerinin kadastrosuna başlanmış, ancak 
arazilerin genişliğine rağmen bu işle gö-
revlendirilecek mühendislerin sayıca azlığı 
nedeniyle harita düzenlemesinden vazgeçi-
lerek, yalnız vakıfların emlak ve arazilerinin 
kroki tarzında hudutlarının gösterilmesi ile 
iktifa olunmuştur.72 Bununla birlikte, Hüda-
vendigar Eyaleti’nde H.1275 (M.1858/59) 
tarihinde tamamlanan kadastro çalışma-
ları esnasında, bazı köylerde akarsu ve ye-
şil alanları ile tüm parsellerinin gösterildiği 
1/10.000 ölçekli paftalarının da hazırlandığı 
ve yapılan çalışmalarda harita düzenleme işi 

72 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.16; Süleyman Sûdî,a.g.e., s.100
73 BOA.HRT.h. dos.no:566; BOA.A.MKT.NZD. dos.no:246/82
74 DİA. Gazi Osman Paşa Maddesi, C.13, s.464-465

ile ilgili olarak Erkan-ı Harp Dairesi’nin askerî 
personelinin görev aldıkları görülmektedir.73 
Bu askeri personel içerisine, sonraki yıllarda 
Plevne kahramanı olarak tarihe geçecek olan 
Gazi Osman Paşa da askeri temsilci olarak 
katılmıştı.74 Çalışmalar sırasında geometrik 
usul kısmen terk edilip, yüzeysel ölçümlerle 
krokiler hazırlanması yöntemine geçilmiş ise 
de, bu hususta herhangi bir kanun veya ni-
zamname olmadan çeşitli talimatlarla yürü-
tülen faaliyetler sonucunda kayıt dışı bir yer 
bırakılmadığı ve hatta vergi fazlası tahakkuk 
ettiği görülmektedir.

Hüdavendigar kadastrosu çalışmalarından örnek
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Hüdavendigar kadastrosu çalışmalarından örnek

Hüdavendigar kadastrosu çalışmalarından örnek
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Bursa’daki bu uygulamalardan sonra 
H.1276 (M.1859) yılında Yanya’nın tahriri için 
vilayete bir talimatname gönderilmiş, muhar-
rir, mühendis ve muhamminlerin görevlen-
dirileceği komisyonların nasıl oluşturulacağı  
ve nasıl çalışacağı belirtilmiştir. Burada gö-
revli mühendisler tarafından ölçüm işleri ya-
pılacak ve vilayetin kabaca bir keşif haritası 
ortaya çıkarılacaktı.75

Hüdavendigar Şehri’nde yapılan kadastro 
çalışmasının tamamlanmasıyla, devlete sağ-
ladığı fayda görüldüğünden, tahdid ve tah-
rir-i emlak işleri için Suphi Paşa görevlendi-
rilmiş, Paşa yüksek maaşlar tahsis ettirerek 
nitelikli memurlar yetişmesine öncülük etmiş 
ve önce şehirlerde, sonrasında kasabalarda 
tahrir işlerine başlanmıştır. Bu usulün dev-

75 Kaya, Terzibaşoğlu, a.g.m., s.22

H. 1314 (M. 1896) tarihli Üsküp’te Hacı Galip 
Bey’in bahçesinin sınırlarını gösteren harita.

H. Muharrem 1313 (M. Haziran 1895) tarihinde 
yapılmış bölgesel kadastro çalışmalarına ait 

kroki örneği
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lete sağlayacağı yüksek vergi gelirleri Suphi 
Paşa tarafından ortaya konularak, fenni ni-
telikli ölçümlere değil de, kroki tarzında76 her 
yerin tahriri hususundaki gayretleri netice-
sinde, Bursa ve Yanya’da yapılan kadastro 
çalışmalarından edinilen tecrübeler de de-
ğerlendirilerek, H.1277 (M.1860/61) tarihin-
de ilk tahrir nizamnamesi yayımlanmıştır.

H.1277 yılında ilan edilen nizamnameye 
kadar yapılan kadastro çalışmaları tecrü-
belere istinaden çıkarılan iradelerle yürü-
tülmüş iken, 1277 Nizamnamesinde tahrir 
işleri sekiz kısma ayrılıp, bu işlerde görev 
alacak muharrir ve muhamminlerin adetleri 
ile vazifelerinden bu işle ilgili tutulacak def-
terlere kadar ayrıntılara yer verilmiş ise de 
burada bir mühendis görevlendirmesinden 
bahsedilmemiştir.77 Bu hususlara bir düzen 
getirmesi amacıyla yayınlanan nizamname-
ye ve devlete sağladığı vergi gelirlerine rağ-
men bu çalışmalar ülke genelinde uygulana-
mamıştı. Bunun; ülke topraklarının genişliği, 
iklim olaylarının çalışmaları zaman zaman 
engellemesi, etnik çeşitliliğin çalışmaları zor-
laştırması gibi nedenlerden kaynaklandığı 
söylenebilir.78 Yine de, bu nizamnamenin 
sonraki yıllar boyunca yol gösterici olduğu 
görülmektedir.

Bu tarihten sonra sözkonusu nizamname 
çerçevesinde, bilhassa Balkanlar bölgesinde 
XIX. Yüzyıl sonlarında bölgesel kadastro ça-
lışmaları yapıldığı gibi, bu çalışmaların devle-
te büyük bir yük getirmemesi için kadastro 
vergisi adıyla bir vergi de alınmaya başlan-
mıştır.79 Balkanlarda yapılan kadastro çalış-

76 Süleyman Sûdî, a.g.e., s.100
77 Süleyman Sûdî, a.g.e., s.101
78 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.16
79 BOA.Y.PRK.A. dos.no:3/62, 63; BOA.Y.PRK.UM. dos.no:5/61
80 BOA.Y.PRK.DFE. dos.no:1/46; BOA.Y.PRK.AZJ. dos.no:37/60

malarından, sonraki dönemlerde de fayda-
lanıldığı, arazi ihtilafları veya talep üzerine 
arazilerin tapuları ile birlikte kroki ve harita-
larının da çıkarıldığı görülmektedir.80 Köyler 

Osmanlı Dönemi’nde kullanılan aletlere ait çizim 
örnekleri
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arasındaki sınır ihtilafları üzerine küçük çaplı 
bir tahdid çalışması da Akyazı’nın bazı köyle-
rinde yapılmıştır.81 Yine, Sayda Eyaleti’nin beş 
sancağının tahrir ve mesahasına C.Ahir 1280 
(M. Kasım/Aralık 1863) tarihinde başlanıp, 
tayin olunan memurların kabiliyetli olma-
dıkları anlaşılınca bırakılmıştır. Şevval 1290 
(M. Kasım/Aralık 1873) tarihinde çalışmalara 
yeniden başlanmış ve Mekteb-i Harbiye’den 
askerî bir heyet bu işle görevlendirilmiş, Def-
terhâneden de kabiliyetli bir kâtip defter tut-
ma işleri için heyete dâhil edilmiştir.82 

81 BOA.DH.MKT. dos.no:2169/59
82 BOA.A.MKT.MHM. dos.no:298/34
83 BOA.A.DVN.MKL.dos.no:21/5; BOA.A.DVN.MKL.20/18; BOA.ŞD.dos.no:1999/30

1860 tarihli ilk kadastro nizamnamesin-
den sonra önemli bir mevzuat çalışmasının 
da 1880 yılında hayata geçirildiği görülmek-
tedir. Dâhiliye Nizamnamesinin ilgili mad-
deleri gereğince Vilayetler tarafından uy-
gulamaya geçirilen Tahrir-i Emlak ve Arazi 
(Kadaster) Kanunnamelerinin bilhassa Şarki 
Rumeli Vilayetindeki yansımalarını belgeler-
de bulabilmekteyiz.83 Rumeli-i Şarki Vilayeti 
tarafından önce 5 Aralık 1880 tarihinde bir 
Kanunname ve hemen ardından 15 Aralık 
1881 tarihinde Kanunnamenin icrasıyla il-
gili bir Nizamnamenin hazırlandığı ve uygu-
lamaya geçildiği tespit edilmektedir. Bunlar 
genel olarak kayıt dışı arazilerin tespiti ve 
daha önemlisi vergi toplamaya yönelik ça-
lışmalar olduğundan, bugünkü manada bir 
kadastro kanunu olarak değerlendirilemez-
ler. Ancak, bu kanunname ve öncesindeki 
hukuki düzenlemeler ile sonraki yıllardaki 
mevzuat ve uygulama çalışmaları tedricen, 
bugün bilinen anlamda kadastro hukuku-
nun ülkemizde yerleşmesi yolundaki önem-
li adımlar olarak değerlendirilmelidir. Önce-
ki ve sonraki çalışmalar da bu kapsamda ele 
alınmalıdır.

Bu dönemdeki önemli kadastral faali-
yetlerden birisi; Yanya, Manastır, Preveze, 
Serfiçe bölgesinde bulunan devlet arazisi 
statüsündeki çiftlikler ile vakıf arazilerinin 
Erkan-ı Harp mühendislerince hudut ve sı-
nırlarının tespitiyle haritalarının çıkarılması 
çalışmasıdır. Erkan-ı Harbiye Kaymakamla-
rından Fehim Bey’in riyasetinde, 1888 yı-
lından itibaren devam eden çalışmalar için 
ihtiyaç duyulan her türlü fenni aletin temini 
ve çalışan memurlara ilave harcırahlar ve-

Osmanlı Dönemi’nde kullanılan aletlere ait çizim 
örnekleri
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84 BOA.MI.EEM.dos.no: 155/33

rilmesi gibi uygulamalar burada yürütülen fa-
aliyetlere verilen önemi de göstermektedir.84

Bu dönemde diğer bir kadastro çalışması 
da Kudüs-i Şerif’de gerçekleştirilmiştir. Ku-
düs-i Şerif’de, sur haricinde, devlet arazisi 
olan bir bölgenin 1295 yılı yoklamalarında 
mülk arazi olarak hatalı kaydedildiği ve bura-
larda kilise, mektep, hastane gibi yapılar inşa 
edilip arazisinin de mülk arazi gibi değerlen-
dirildiği tespit edilmişti. Bunun üzerine Ku-
düs ve Yafa bölgesindeki tüm mülk ve miri 

Osmanlı Dönemi’nde kullanılan aletlere ait  
çizim örneği 

Kadastro tatbikatları için hazırlanmış örnek çizimler.
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arazilerin tespit ve tahdid edilmesi gerektiği, 
Defterhâne kayıtlarının da buna göre tashih 
edilmesi icap ettiği kararı verilmişti. Konu 
Seraskerlik Makamına bildirilerek, askeri 
memurların oluşturduğu bir fen heyeti ta-
rafından poligon noktaları belirlenerek mu-
fassal bir haritasının hazırlatılacağı karara 
bağlanmıştı.85 Gerek bu kayıtlar ve gerekse 
bu dönemde gerçekleştirilen diğer kadast-
ro çalışmalarına ait belgeler göstermektedir 
ki, Kuyûd-ı Hakani defterlerindeki kayıtların 
paylaşılması dışında kadastro çalışmaların-

85 BOA. BEO. Dos.no: 986/73946
86 BOA.A.MKT.MHM. dos.no:276/97
87 BOA.DH.MB.HPS.dos.no: 165/25
88 BOA.MF.MKT.dos.no: 691/16; Kirkor Efendi, hazırlamış olduğu eserin, İdadi Mekteplerinin 2.sınıflarında verilen mesaha-i 

arazi veya usul-i mesaha derslerinde ders kitabı olarak okutulması talebinde bulunmaktadır.
89 BOA.Y.EE. dos.no:12/21

da Defterhânenin bir rolü bulunmamakta-
dır. Çalışmalar genellikle askeri fen heyetleri 
tarafından ya da belediye hizmetleri kapsa-
mında sürdürülmektedir.

Bu dönemde kadastro çalışmalarına bir 
nizam getirmek amacıyla bilimsel araştırma-
lar da yapıldığı, Erkan-ı Harbiye Kolağaların-
dan Osman Bey’in “Fenn-i Mesaha” adlı bir 
risaleyi tercüme ettiği ve risalenin Erkan-ı 
Harbiye Matbaasında basıldığı anlaşılmak-
tadır.86 Yine Harbiye Nezareti Harita Dairesi 
Topografya Şubesi Yüzbaşılarından Meh-
med Said Efendi’nin de “Nazari ve Ameli To-
pografya” ile “Klavuz” isimli iki eseri neşrettiği 
tespit edilmektedir.87 Ayrıca, Edirne Mekteb-i 
İdadisi Müdür-i Sanisi Kirkor Efendi’nin, fen-
ni aletleri tanıtan ve kullanımlarını gösteren 
Fenn-i Mesaha-i Arazi isimli bir eser hazırla-
yarak bastırdığı da görülmektedir.88 

Bunların yanı sıra aynı dönemde Mr. Bol-
land isimli bir uzmandan kadastro usulü ile 
ilgili bir rapor hazırlaması istendiği, bu rapo-
run Fransızca olarak hazırlandığı ve akabinde 
29 Aralık 1298 tarihinde tercüme ettirildiği 
görülmektedir.89 Raporda, Fransa’nın çok ile-
ri bir medeniyet kurmasında kadastro usu-
lünün tüm ülkede uygulamasının önemli bir 
rolü olduğu vurgulanmaktadır. Fransa’nın bu 
işler için hazineden masraf yapmadığı, çalış-
ma yapılan alanlardan toplanan vergilerle 
bu işin tamamlandığı ifade edilmektedir. Bu 
usulün uygulanmasının çok farklı alanlarda 
fayda sağlayacağı, bunlardan istatistik ve 
hatta askeri amaçlarla da istifade edilebile-
ceği beyan edilmekte olup, bunun Osmanlı  

Osman Nazım Paşa’nın Mecmua-i Fenn-i Mesaha 
isimli eserinden çizim örneği
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memleketi için önemi ifade edilmektedir. 
Bundan sonra raporda, oluşturulması ge-
reken komisyonların muhtevası hakkında 
da bilgi verilmektedir. Komisyonlardaki 
mesaha, resim ve kayıt görevlilerinin sahip 
olması beklenen nitelikleri de anlatılmak-
tadır. Oluşturulacak defterlerde arazilerin 
dönüm, miktar, hudut, ziraat türü ve vergi 
miktarı gibi bilgiler olması gerektiği ayrın-
tılı olarak anlatılmaktadır. Ayrıca, meydana 
getirilecek planların nasıl oluşturulacağı 
tarif edilip, ileride bir demiryolu inşaatı söz 
konusu olduğunda bu plan ve haritaların 
değerlendirileceği örnek verilmektedir. Hiç 
şüphe yok ki bu ve benzeri çalışmalar son-
raki dönemlerde tatbikat ve mevzuatların 
hazırlanmasında değerlendirilmişlerdir.

Yukarıda zikredilen çalışmaların dışında 
önemli bir kadastral uygulama da 1290-
1291 (M. 1873-74) yıllarında İstanbul’da ya-
pılan tatbikatlardır. Erkan-ı Harp görevlileri 
tarafından, İstanbul’un surlarla çevrili bölü-
mü ile Galata’yı ihtiva edecek şekilde 1/500 
ölçekli 20 paftadan oluşan kadastral harita-
ları tamamlanmıştır. R.1307 (M. 1890) yılın-
da Nafia Nezareti’nce yine Erkan-ı Harbiye 
mühendisleri değerlendirilerek İstanbul’un 
kalan tüm arazisinin paftalarının yapılması 
kararlaştırılmış, ancak bu çalışmalar Meşru-
tiyetin ilanından sonra gerçekleştirilebilmiş-
ti. İstanbul’daki bu çalışmalar, şehirdeki mi-
nare, kule, kubbe, tepe gibi meşhur yerler 
nirengi noktası olarak belirlenerek gerçek-
leştirilmişti. Bu nirengi usulünün gayr-i fen-

Osmanlı Dönemi örnek kadastro çizimleri 
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Eylül 1904 yılında yapılan Eyüp bölgesinin kadastro planı
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Aralık 1905 tarihinde Beyoğlu ve Galata bölgesinde yapılan kadastro planı
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Nisan 1906 yılında yapılan Kadıköy bölgesinin kadastro planı
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ni kabul edilmesinden dolayı çalışmalar kıy-
metsiz kabul edilmiş ve İstanbul’un nirengi 
haritası R. 1325 (M. 1910) yılında tanzim 
edilebilmişti. 7 T.Sani 1324 (20 Kasım 1909) 
tarihinde “İstanbul Belediye Başkanı Halil 
Beyefendi” ile “Paris Tedkikat ve Ameliyat-ı 
Topografya Cemiyet-i Umumisi” arasında 
varılan nirengi mukavelenamesine göre, 
nirengi haritası 68 paftadan oluşacak ve 
147 nirengi noktası tespit edilecekti. Şubat 
1910 tarihinde başlanan çalışma bir yıl için-
de tamamlanmıştı. Bu nirengi haritası çalış-
maları sırasında Çırağan Sarayı’na girerek 
boğaz kıyısında ölçüm yapılması gerekmiş 
ve bu konu resmi yazışmalara yansımıştı.90 
İstanbul’un Umumi haritasının çıkarılması 
amacıyla da 24 Temmuz 1329 (M. 6 Ağus-
tos 1913) tarihinde “İstanbul Belediye 
Başkanı Cemil Paşa” ile “Berlin’de Mebani 
İnşaatı” isimli Sendika arasında imzalanan 
Umumi Harita Mukavelenamesine göre ça-
lışma üç yıl içinde tamamlanacaktı. Fakat I. 
Dünya Savaşı’nın çıkması ve mühendislerin 
silahaltına alınması nedeniyle, 19 Temmuz 
1330 (1 Ağustos 1914) tarihinde çalışma ta-
til edilmişti.91

Emval-i Gayr-i Menkule Tahdid ve Tah-
rir Kanunu’nun ilanından evvel kadastro 
alanında önemli bir gelişme de Defterhâ-
ne teşkilatının yapısında gerçekleştirilen 
bir değişiklikle ortaya çıkmıştır. Nezarete 
dönüştürülmesinden sonra gerek merkez, 
gerekse taşra teşkilatı açısından büyük bir 
yapıya kavuşan Defterhânenin 19 C.Ahir 
1325 (30 Temmuz 1907) tarihinde “Defter-i 
Hâkânî İdarelerinin Tensikat ve Teşkilatına ve 
Memurin ve Müstahdeminin Vezaifine Dair 

90 BOA.ML.EEM.dos.no: 817/6
91 Osman Nuri, a.g.e., s.328-330
92 DÜSTUR, Mütemmim Cilt, s.578 vd.

Nizamnâme”92 adı ile Teşkilat Nizamnâmesi 
hazırlanmıştır. Bu nizamnâmenin getirdiği 
en önemli yeniliklerden birisi, arazi ölçüm 
faaliyetlerini de sürdüren teşkilatın, kadast-
ro çalışmalarına yönelik olmuştur. Nizam-
namenin 20. maddesinde ifade edildiği 
gibi “masrafları hakk-ı tasarruf sahiplerince 
ödenmek üzere arazilerin tahdid haritaları-
nın hazırlanması ve iki nüsha olarak hazır-
lanan haritalardan bir nüshasının ise arşiv-
lenmesi kararı” alınmıştır. 32. maddesinde 
ise “yoklamalarda tüm emlak ve arazilerin 
mesahalarının tespit edilerek 1/2000 ölçek-
li tahdid haritalarının tanzim olunması” ka-
rara bağlanmıştır.

Her ne kadar tahdid ve harita gibi tek-
nik uzmanlık gerektiren işler Defterhâne 
memur ve kâtiplerine ihale edilmiş ise de, 
nizamnameyle tüm taşınmazların ölçülüp 
plan dâhilinde kayıt altına alınmaları hük-
münün getirilmiş olması, Osmanlı Döne-
mi’nde kadastro çalışmaları bakımından 
önemli bir gelişme olmuştur. Önceleri bü-
yük oranda belediyelerce veya Erkan-ı Harp 
Dairesi mühendislerince ve kısmen Defter-
hâne görevlilerince sürdürülen kadastro 
çalışmalarında Defterhânenin görevlendi-
rilmiş olması ve bu haritaların arşivlenmesi 
kararı, kadastro teşkilatının ve çalışmala-
rının bir düzene konulması noktasında da 
önem arz etmektedir.

Emval-i Gayr-i Menkule Tahdid ve Tah-
rir Kanunu’nun ilanından önce yapılan ka-
dastro çalışmaları içerisinde, 1909 yılında 
Trabzon Şehri’nin kadastral nitelikli bir ha-
ritasının yapılması amacıyla belediyenin 
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görevlendirilmesi93 de sayılabilir. Trabzon 
Valisi Bekir Sami Bey tarafından, gelecekte 
kurulacak şehre yakışır bir muhtevaya sa-
hip kadastro haritasının mahalli imkânlar-
la yapılabileceği, ancak, nirengi çalışmasını 
yapabilecek bir heyet olmadığı ifade edile-
rek, Harbiye Nezareti Anadolu Topografya 
Heyetinin bu işle görevlendirilmesi talep 
edilmektedir. Erkan-ı Harbiye Nezareti’nin 
cevabında ise, Harita Heyetinin o bölgeye 
gittikleri bir zamanda nirengi çalışmasını 
yapabileceği bildirilmektedir.94 Yazıdan an-
laşılan mühim nokta ise, bu tarihlerde bir-
kaç ayrı heyetin Rize, Erzurum ve çevresi 
ile İzmit ve Şile bölgelerinde nirengi çalış-

93 BOA.DH.MKT. dos.no:2797/80
94 BOA.DH.İD.dos.no:135/2

masında olduklarının bildirilmesidir. Bunlar 
doğrudan kadastro çalışmaları mahiyetinde 
olmasa da, tespit edilebilen tüm harita/ka-
dastral faaliyetleri incelendiğinde, Anado-
lu’da bu kapsamda herhangi bir operasyo-
na rastlanamamasından dolayı önem arz 
etmektedir. Emval-i Gayr-ı Menkul Tahdit ve 
Tahrir Kanunu’ndan önceki tüm çalışmalar 
incelendiğinde istisnalar hariç çalışmaların 
büyük bölümünün Balkanlar veya Ortado-
ğu coğrafyalarında yoğunlaştığı görülmek-
tedir. Bu bölgelerde ortaya çıkan bağımsız-
lık hareketleri, başta devlet arazileri olmak 
üzere meydana gelen mülk tecavüzleri ve 
vergi toplama problemlerine karşı, harita ve 

Kadastro tatbikatları için hazırlanmış örnek çizimleri
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kadastro çalışmalarının mali ve siyasi amaç-
larla bu bölgelerde yoğunlaşmış olabilece-
ği düşünülebilir. Anadolu ise, bu tarihlerde 
bu tür olumsuzluklardan uzak olduğundan 
ikinci derecede değerlendirilmiş olabilir. 
İstanbul, Bursa ve Edirne ise devlete baş-
kentlik yapmış şehirler olarak görülüp, bu-
ralara ayrı bir önem atfedilmiş olması muh-
temeldir.

16 Şubat 1909 tarihinde Selanik’in Mer-
kez Kazasına bağlı Vardar Nahiyesi’nin ka-
dastrosunun yapılması işinin Fransız Fen 
Mütehassısı Mösyö Şrader ve ekibine ihale 
edilmesi95 çalışmaları da önem arz etmek-
tedir. Bu çalışmaların sıhhatli bir şekilde ve 
müdahaleden korunarak yürütülmesi ama-
cıyla, Mösyö Şrader’e refakat etmek üzere 
8 zabitin görevlendirildiği anlaşılmaktadır.96 
Yine Dâhiliye Nezareti’nden Selanik Vali-
liği’ne yazılan bir yazıda; Vardar Nahiyesi 
kadastro planının tanzim çalışmalarında 
mühendislerle birlikte görev yapmak ve bu 
işte ihtisas kazanmak üzere kabiliyetli bir 
kişinin de görevlendirildiği görülmektedir.97 
Çalışmalar için bir de kadastro komisyonu 
teşkil edildiği; Selanik Ziraat Müdürü Nesib 
Bey, Kolağası Salih Efendi, Zihne Kazası Mal 
Müdürü Yusuf Ziya Efendi, İbrahim Edhem 
Efendi, Mülazım-ı Evvel Ahmet Hüseyin ve 
Edip Efendiler, Dersaadet’ten gönderilen 
Refik Beyefendi ile Tahir ve Halid Beyler gibi 
pek çok kişinin görev aldıkları anlaşılmak-
tadır.98 Oluşturulan bu komisyon tarafın-
dan, Mösyö Şrader işe başlamadan önce, 
kadastro talimatı, haritalar ve sair evrakın 
toplanıp yapılacak çalışmanın hazırlıkları 
tamamlanmıştı. Onar kişilik iki heyet oluş-
turularak bölgenin kadastrosunun yapıldığı 

95 BOA.DH.MKT. dos.no:2729/45
96 BOA. İD. dos.no: 2/4; BOA.DH.MUİ. dos.no: 21-2/4
97 BOA.DH.MKT. dos.no: 2730/7
98 BOA.TFR.I.AS.dos.no:73/7208; dos.no: 208/20722; BOA.TFR.I.SL.dos.no: 218/21755

anlaşılmaktadır. Mal sahiplerinin de hazır 
bulunduğu çalışmalar için, her bölgede Def-
ter-i Hâkânî vilayet müdürü veya tapu kâtip-
lerinin de içinde olduğu tetkik komisyonla-
rı oluşturulmuştu. Çalışmalar neticesinde 
nahiyelerde 1/10000, şehirlerde 1/2000 
ölçekli haritalar oluşturulması, her kadast-
ro çalışma bölgesinde 30 nirengi noktası 
belirlenmesi karara bağlanmıştı. Takeo-
metre ve benzeri tüm alet ve malzemenin 
Mösyö Şrader tarafından temini de karar-
laştırılmıştı. Bu çalışmalar tahdid ve harita 
ile sınırlı kalmamış, kıymetlendirme ve vergi 
belirleme işleri de ilgili daire temsilcilerinin 
bulunduğu komisyonlarca yapılmıştı. Bil-
hassa Vardar’daki çalışmanın numune ola-
rak yapılacağının, akabinde tedricen tahdid 
haritalarının diğer mahallere de uygulana-
cağının, bu işlerin devlet için büyük menfa-
ati olan mühim işler olduğunun belirtilmesi 
dikkate değerdir.

Emval-i Gayr-i Menkule Tahdid ve Tah-
rir Kanunu’nun ilanından evvel gerçekleş-
tirilmesine büyük önem verilen diğer bir 
kadastro çalışması da Adalar kadastrosu 
tatbikatıdır. Adalarda, bilhassa ormanlık 
alanlarda ağaçlara musallat olan bir hastalı-
ğın, doğal güzellikleri ile öne çıkan Adaların 
çehresine zarar vermesi, ormanlık alanların 
bağ/bahçe/tarla açmak için tahrip edilmesi 
gibi sorunların giderilmesine yönelik ted-
birlerin tartışıldığı görülmektedir. 5 K.Sani 
1328 (18 Ocak 1911) tarihli sadrazam im-
zalı bir tezkerede Kınalı Ada’dan başlanarak 
adalarda kadastro çalışmalarının gerekliliği 
ifade edilmiştir. Bu iş için Defter-i Hâkânî 
Nezareti, Dâhiliye Nezareti, Maliye ve Ev-
kaf Nezareti ile ŞehrEmanetinin işbirliği 
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içinde olmaları belirtilmiştir. Bunun hemen 
akabinde Defter-i Hâkânî Nezâretince bu 
çalışmalar için 604 bin kuruşluk bir bütçe 
belirlenmiş, Maliye Nezareti’nce bu meblağ 
çok yüksek bulunmasına rağmen 16 Mayıs 
1327 tarihinde Kınalı Ada’da kadastro çalış-
malarına başlanması kararı alınmıştır. Daha 
sonra bu uygulamaların vakit geçirilmeden 
Burgaz, Heybeli, Büyük Ada başta olmak 
üzere diğer tüm adalarda da yapılmasının 
şart olduğu belirtilmiştir.99

99 Murat Alandağlı, Osmanlı İmparatorluğu’nda Kadastro Çalışmalarının Sosyo-Kültürel Yönüne Dair Bir Kesit (Adalar Kadastro-
su Örneği), Social Sciences Research Journal, Yıl 2019, Sayı.8, s.210-215
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KADASTRO HEYET-İ FENNİYESİNİN
KURULMASI

Osmanlı Devleti’nde modern anlamda ilk 
kadastro çalışmalarının Mahmud Es’ad Efen-
di’nin Defter-i Hâkânî Nâzırlığı döneminde 
çıkarılan “Emval-i Gayr-i Menkule Tahdid ve 
Tahrir Kanunu”nun ilanından sonra başla-
madığı, yukarıda sayılan örneklerden ve idari 
düzenlemelerden anlaşılmaktadır. Bu çalış-
malar bölgesel bazı girişimlerden ibaret kal-
sa da, tahrir-i hendesî usulünde, yani mate-
matiksel ölçümlerin geometrik usullerle kâğıt 
üzerine aktarılması şeklindeki kadastro çalış-
maları daha önceki yıllarda uygulanmıştır.

1854 yılında yapılan ilk modern kadast-
ro çalışmaları ile devamındaki uygulamalar 
hem kadastro mesleği açısından tarihi kıy-
meti haiz olup, hem de yapılan bu çalışmalar 
fenni açıdan sıhhatli bulunduğundan Cum-
huriyet’in ilk yıllarında değerlendirilmişlerdir. 
Bundan sonra meşrutiyetin ilanını müteakip 

100 DÜSTUR, Mütemmim Cilt, s.578

Konya Ovası’nda yapılan kadastro çalışmala-
rı da fenni kıymeti olan kadastro çalışmaları 
arasında gösterilmektedir. Bu çalışmalar su-
lama alanı olarak tespit edilen 30 bin hek-
tarlık bir alanda 4. dereceden bir nirengiye 
istinat ettirilen çalışmalar olmakla birlikte, 
gereken önem verilmediğinden devam etti-
rilememiştir.

Yukarıda da zikredildiği üzere 19 C. Ahir 
1325 (30 Temmuz 1907) tarihli Defter-i 
Hâkânî Teşkilat Nizamnâmesi100 ile tüm em-
lak ve arazilerin kayıt altına alınırken tahdid 
haritalarının oluşturulmasına karar veril-
mişti. Meşrutiyetten sonra ise İstanbul’da 
alım-satım, ifraz, taksim muamelelerinde 
harita tanzim edilmesi kabul edilmişti. Bu 
amaçla 1909 yılında, Mahmud Es’ad Efen-
di’nin Nâzırlığı döneminde, Defter-i Hâkânî 
Nezareti Senedat-ı Umumiye Müdüriyetine 
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bağlı iki kişiden oluşan bir fen heyeti oluş-
turulmuştur. 1911’de dört kişiye çıkarılan101 
bu heyet, ilk olarak Konya’da sulama alanı-
nın hudutlarının belirlenmesi işine katılmış, 
akabinde Edirne ve Lâpseki’de kadastro ça-
lışmalarına başlamıştır.

Bu dönemde Hey’et-i Fenniyede çalışacak 
yetişmiş ve yeterli teknik personel sıkıntısı 
yaşandığından yabancı mühendislerin istih-
dam edildiği de görülmektedir. Bu maksatla 
22 Kasım 1916 tarihinde kendisiyle mukave-
le imzalanan Prusya Maliye Nezareti Vergi 
Müşaviri Mühendis Mösyö Karl Hugo Krake, 
doğrudan Defter-i Hâkânî Emaneti bünye-
sinde bulunan Hey’et-i Fenniye Müdürlüğü 
görevine atanmıştır. Fenne müteallik husus-

101 Halid Ziya, a.g.e, s.38,39
102 BOA.İ.DUİT.dos.no:56/18; Maliye Nâzırı Cavid Beyefendi ile Mösyö Krake arasında imzalanan 1 yıllık protokole göre kendisine 

geniş yetkiler verilen Krake’nin aylık maaşı 840 Osmanlı Lirası olarak belirlenmiştir. Yıllık bir ay da izni bulunan Krake’nin 
İstanbul dışında yürüteceği çalışmalar için de ilave günlük 100 guruş harcırah belirlenmiştir. Almanya’dan ilk gelişi ve 
sözleşme bitiminde dönüşü için de 60 Osmanlı Lirası yolluk ödenmesi kararı verilmiştir.

103 BOA.BEO. dos. No: 4490/336696; Tarih 6 T. Sani 1333 (6 Kasım 1917); BOA.İ.DUİT.dos.no:56/19; BOA.MV.dos.no:258/68
104 BOA.İ.DUİT.dos.no:56/19
105 BOA.İ.DUİT.dos.no: 71/35

larda tüm yetki kendisine verilen Mösyö Kra-
ke’ye, bütçeye uygun olmak üzere Hey’et-i 
Fenniye memurlarının istihdamı yetkisi de 
verilmiştir.102 Bu şekilde görev verilen Mü-
hendis Mösyö Krake’ye sözleşmesinin biti-
minde yeniden görev verildiği de anlaşılmak-
tadır.103 İlk sözleşme hükümlerinin geçerli 
olduğu bu sözleşmenin 28 Şubat 1919 ta-
rihine kadar geçerli olması planlanmıştır.104 
Mösyö Krake, Almanya Hükümeti tarafından 
Rusya hududunun tahriri için görevlendiril-
diği 22 Temmuz 1918 tarihine kadar burada 
görev yapmaya devam etmiştir. Hatta ken-
disine, Hey’et-i Fenniyedeki başarılarından 
dolayı Üçüncü rütbeden Mecidi Nişanı veril-
miştir.105



O
SM

AN
LI

 D
EV

LE
Tİ

 D
Ö

N
EM

İ İ
LK

 K
AD

AS
TR

O
 Ç

AL
IŞ

M
AL

AR
I

71

Mösyö Krake’den sonra Hey’et-i Fenniye 
Müdür Vekilliği görevini Baş Mühendis Ömer 
Fevzi Bey’in sürdürdüğü görülmektedir. Bu 
dönemde Hey’et-i Fenniye Dairesinde Baş 
Mühendis Cemaleddin Beyefendi, Mühen-
disler Halid Ziya106, Mehmet Ali, Arif ve Kemal 
Beyefendiler, Hey’et-i Fenniye Ressamı/Mü-
hendis Yardımcısı Hayreddin Bey, Hey’et-i 
Fenniye Başkâtibi İhsan Bey107 isimli kimse-
lerin de görev yaptıkları ve bunların İstanbul, 
Adalar, Konya, Edirne gibi pek çok çalışmada 
vazifelendirildikleri tespit edilebilmektedir.

106 Halid Ziya, a.g.e.,28
107 BOA.BEO.dos.no: 4603/345205

Ülkemizde kadastro çalışmalarının ilk ör-
nekleri ağırlıklı olarak Erkan-ı Harp Dairesi ta-
rafından sürdürülmüş olmakla birlikte, daha 
sonraları bu çalışmalar tedricen Defterhâne 
bünyesine geçmeye başlamıştır. Başlangıçta 
iki kişi ile kurulup ardından dört kişiye çıka-
rılan ve gittikçe genişleyen Kadastro Hey’et-i 
Fenniyesi, Cumhuriyetin ilk yıllarında teşkil 
edilecek olan kadastro biriminin ve günü-
müzdeki Kadastro Dairesi Başkanlığının da 
temelini oluşturacaktır. 

Cumhuriyet’in ilanından sonra müdürlüğünü  
yapacağı Heyet-i Fenniye’nin ilk mühendislerinden  

Halid Ziya Bey ve mühendisler
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İLK MESLEKİ EĞİTİM  
KURUMUNUN AÇILMASI

Osmanlı Devleti’nde belli yasal düzenle-
melere dayanan, uzun vadede memleketin 
tümünün kadastral haritalarını çıkarmayı 
hedefleyen, sistemli ve planlı kadastrolar ya-
pılamamış olmakla birlikte, birbirinden farklı 
bölgelerde münferit kadastro uygulamaları-
nın yapılmaya çalışıldığı ifade edilmişti.

1870’li yıllarda İstanbul ve Hüdavendi-
gar’da yapılan çalışmalar neticesinde ka-
dastro ameliyesinin uzun vadede devlete 
önemli miktarda gelir sağlayacağının anlaşıl-
ması üzerine 1877’de ilk Tahrir Nizamnâme-
si çıkarılmış108 hemen akabinde Balkanlarda, 
sonrasında ise İstanbul’da ve Konya ovasın-
da ve başka birkaç yerde küçük çaplı, bölge-
sel kadastro çalışmaları yapılmıştı. Bununla 
birlikte bu hususun ilmi mantığını ve teknik 
ayrıntılarını ortaya koyabilmek için yabancı-
ların hazırladığı kimi layihaların tercümeleri 
de yapılmıştı.109 

108 Mahmud Es’ad, layiha, s.16
109 BOA.Y.EE.dos.no:12/21

Osmanlı Devleti’nde yapılan fennî nite-
likteki kadastro çalışmaları umumiyetle bu 
hususun önemini idrak edebilmiş bazı üst 

Mahmud Es’ad Efendi (1856-1918) Türkiye 
kadastrosunun hukuki temellerini atan 

yazar, hukukçu, öğretmen ve devlet adamı
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düzey devlet ricalinin kişisel gayretleri ile 
devam ettirilmeye çalışılmaktaydı. Ancak ya-
pılacak çalışmaların yürütülmesine yönelik 
derli toplu ve ihtiyaca cevap veren yasal bir 
düzenlemenin bulunmaması, bu alanda hiz-
met verecek nitelikli personel ve personeli 
yetiştirecek eğitim kurumunun bulunmayışı, 
teknik malzemenin yetersizliği ve devletin 
malî problemleri gibi nedenlerle, yapılan ça-
lışmalar küçük çaplı bölgesel çalışmalardan 
öteye geçememiştir.

Osmanlı Devleti’nde kadastro konusunda 
en ciddi ve geniş çaplı çalışmalar meşrutiyet-
ten sonra Mahmud Es’ad Efendi’nin110 Def-

110 Mahmud Es’ad Efendi hakkında ayrıntılı bilgi Ek’ler bölümünde verilmiştir.
111 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.32.33
112 BOA.ŞD.dos.no:79/42: Mektep’in kuruluş tarihi olarak kimi eserlerde 15 Ocak 1911 tarihi verilmiş ise de, arşiv belgelerinde 

ve kaynaklarda bu tarihe rastlanamamıştır. Mektebin kuruluşu ile ilgili detaylar için bkz.: Mehmet Yıldırır, Sevgi Işık, Songül 
Kadıoğlu, Kadastro Mekteb-i Alisi, Ankara 2021

ter-i Hâkânî Nâzırlığı döneminde yapılmıştır. 
Mahmud Es’ad Efendi, hukukçu ve kadastro 
ile ilgili fennî ilimler konusunda eğitimli bir 
kişi olması yanında, R.1325 (M.1909) tarihin-
de Avrupa’nın tasarruf hukuku ve kadastral 
faaliyetleri ile ilgili sekiz merkezde yapmış ol-
duğu tetkikler neticesinde kadastro tatbikatı 
hakkında deneyim sahibi olmuş ve konunun 
önemini kavrayarak uygulamaya geçirilmesi 
hususunda gayret sarf etmiş bir devlet adamı 
olarak ülkenin tümünün kadastral haritaları-
nın çıkarılması ile toprak hukuku ve kadastro 
ile ilgili hukukî mevzuatın modern bir tarzda 
hazırlanmasının gerekliliği üzerinde durmuş-
tu.111 Ülkede yapılması düşünülen geniş çaplı 
kadastral faaliyetler için en çok ihtiyaç duyu-
lan şey ise, bu hususta yetişmiş uzman per-
sonel idi. 

Defter-i Hâkânî Nâzırı Mahmud Es’ad 
Efendi’nin kadastro işlerinin bir düzene so-
kulabilmesi için attığı ilk ciddi adımlardan 
birisi, Defterhânenin Senedat-ı Umumiye 
Müdüriyetine bağlı “Hey’et-i Fenniye” büro-
sunun açılması yönünde olmuştu.

Defter-i Hâkânî Nâzırı Mahmud Es’ad Efen-
di’nin diğer bir önemli çalışması da, kadastro 
faaliyetlerinde hizmet verecek nitelikli per-
sonel ihtiyacının karşılanabilmesi amacıyla 
H.1329 (M.1911) yılında İstanbul’da Defter-i 
Hâkânî Nezâretine bağlı Kadastro Mektebi 
açılması olmuştu.112

“Kadastro Mektebi” adıyla Hukuk ve Riya-
ziye olmak üzere iki şubeden oluşup, son-
rasında yüksekokul düzeyinde örgütlenen 
mektebin iki yıl eğitim vermesi planlanmıştı. 

Kadastro Mektebi’nin ilk eğitim faaliyetlerini 
sürdürdüğü Sultanahmet Meydanı’ndaki 

Defterhane Binası
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Mektepte umumiyetle lise düzeyinden me-
zun talebelerin dışında, hukukî mevzuatla 
ilgili derslerden faydalanmaları amacıyla, her 
yıl Defter-i Hâkânî taşra idarelerinde çalışan 
20 memurun da eğitim almaları uygun gö-
rülmüştü.113 Defter-i Hâkânî müstahdemin-
den mektebe kabul edilenlere 250 kuruş 
maaş tahsis edilmesi ve yerlerine birer vekil 
tayin edilmesi kararlaştırılmıştı.114

Kadastro Mektebinin Hukuk Şubesi’nde 
mecelle, ilm-i feraiz, emval-i gayrimenkul ve 
sair kanun ve nizamname mevzuatı ile iktisat, 
muhakeme, defter usulü ve coğrafya dersleri; 
Riyaziye Şubesi’nde ise geometri, alan ölçü-
mü, topografya, fennî tersimat, fennî mimari 

113 BOA.MV.dos.no:166/52; BOA.MV.dos.no:159/99
114 BOA.ŞD.dos.no:79/42
115 Erdoğan ARAL, “50. Yılda Tapu ve Kadastro Alanında Eğitim ve Öğretim Çalışmaları”, 50.Yıl Tapu ve Kadastro Armağanı, Ankara 

1973, s.347
116 Halid Ziya, a.g.e., s.39
117 Ahmet Mahir Çadırcıoğlu, Tapu ve Kadastro İşleri, Nazilli 1960, s.115’de Hukuk Şubesinden 59, Riyaziyye Şubesinden 83 me-

zun verdiğini yazmış ise de öğrenci kayıt kütükleriyle tutmamaktadır.

ve coğrafya gibi dersler okutulup115, Hukuk 
Şubesi’nden mezun olanlar arazide değil, 
Defter-i Hâkânî idarelerinin muamelatıyla ilgi-
li kısımlarında, Riyaziye Şubesi mezunları ise 
mesah memuru olarak, yani arazide ölçüm 
çalışmalarında görevlendirilmişlerdir.116

Kadastro Mektebi, 1911 yılında açılışın-
dan 1916 yılında resmen kapanana kadar 
Hukuk Şubesi’nden 69, Riyaziye Şubesi’nden 
74 olmak üzere toplam 143 mezun vermiş-
tir.117 Bu mezunlar teşkilatın taşra birimle-
rinde ve bilhassa ilk kadastro kanununa is-
tinaden başlatılan kadastro çalışmalarında 
görev almışlardır. Her ne kadar kadastroya 
yönelik teknik personel ihtiyacını karşılama 

Kadastro Mektebi’nde verilen derslerden notlar
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118 Halid Ziya, a.g.e., s.38-39
119 BOA.MF.MKT.dos.no:1138/36

gibi önemli bir amaca hizmet etmek için 
açılmış olsa da, savaşlarla geçen bu dönem-
de yaşanan pek çok sorun nedeniyle, Mek-
tep’ten istihdam noktasında hedeflenen so-
nucun alınamadığı anlaşılmaktadır.118

I. Dünya Savaşı’nın daha da şiddetlenip 
geniş alanlara yayılması nedeniyle, Temmuz 
1914’te memlekette umumi seferberlik ilan 
edilmesi üzerine, talebelerinin de silahaltı-
na alınması ve dönemin şartlarına istinaden 
eğitime devam edilememesinden, mektep 
kapatılmıştır. Harbin sona ermesinde sonra 
geri dönen talebelerden Necmeddin Efen-
di’nin başka yüksekokullara kabul edilmek 
için yaptığı müracaatlardan mektebin tekrar 
açılmadığı anlaşılmaktadır.119 

Mektebin kapatılmasından sonra eğitim 
ve personel yetiştirme işini Hey’et-i Fenni-
ye Bürosu’nun üstlendiği anlaşılmaktadır.  

Kadastro Mektebi’nde verilen derslerden notlar

Kadastro Mektebi’nin ilk müdürü Âlî Nazîma Bey
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Defter-i Hâkânî Nezâretinin Senedat-ı Umu-
miye Müdüriyetine bağlı olarak kurulan Fen 
Heyeti, Kadastro Kanunu’nun ilanından son-
ra Hey’et-i Fenniye Müdüriyeti adı ile ayrı 
bir kalem olarak düzenlenmiş ve Kadastro 
Mektebinin kapanmasından sonra bir nevi 
staj-eğitim bürosu olarak hizmet vermeye 
başlamıştı. Lise düzeyinde öğrenimini ta-
mamlayan talebeler bu büroda, Osmanlı’da 
eskiden beri uygulanan “usta-çırak eğitimi” 
usulüyle yetiştirilmekteydi.120

İstiklal mücadelesinin sona erip Cumhu-
riyet’in ilan edilmesinin akabinde, yeni yö-
netimin merkezi Ankara’da mesleki eğitime 
yönelik mektepler açılmaya başlayınca, tapu 
idarelerinde ve kadastro çalışmalarında 

120 Halid Ziya, a.g.e., s.42
121 Halid Ziya, a.g.e., s.42; ARAL, a.g.m., s.347
122 1927-1928 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi, Hukuk Şubesinden 20, Fen Şubesinden 26 olmak üzere, toplam 46 me-

zun verdiğini belirtmişse de, bu sayılar öğrenci kayıt defteriyle örtüşmemektedir.

görev alacak nitelikli personeli yetiştirmek 
amacıyla 1341 (1925) yılında Kadastro Mek-
tebinin yeniden açılmasına karar verilmişti. 
Mektep, Osmanlı’da olduğu gibi Tasarruf 
(Hukuk) ve Fen (Riyaziye) şubelerinden olu-
şacak şekilde teşkil edildi.121 

Ankara Kadastro Mektebi, 1926-1927 
eğitim dönemi sonunda, Hukuk Şubesi’nden 
25, Fen Şubesi’nden 19 olmak üzere toplam 
44 mezun verdi.122 Ancak, Ankara’da amaca 
hizmet edebilecek nitelikte yeterli bina bulu-
namaması, gerekli nitelikteki bina kiralarının 
ise 3800 lira gibi devlete yük getirecek nis-
pette pahalı olması gibi nedenlerin yanı sıra, 
eğitime devam eden talebelerin mesken sı-
kıntısı, yeterli sayıda muallim bulunamayışı, 

Kadastro Mektebi’nde verilen derslerden notlar
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Ankara’nın ulaşım problemleri nedeniyle, bir 
yıllık eğitimin sonunda Mektebin İstanbul’da 
Defterhâne binasına nakledilmesine karar 
verildi.123 Ankara’da uygun bir bina inşa olu-
nuncaya kadar İstanbul’a 1927 senesinde 
nakledilen mektebin Hukuk Şubesi’ne 77, Ri-
yaziye Şubesi’ne ise 88 kişi kaydedilmiştir.124

1927 senesinden itibaren İstanbul’da hiz-
mete devam eden Kadastro Mektebinin, İcra 
Vekilleri Heyetinin 17 Mayıs 1932 tarihli ve 
12815 sayılı kararıyla onaylanan Yönetmeli-
ğine göre tahsil süresi 2 yıl olarak belirlenmiş 
olup, Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
merkez ve vilayet memurlarının da talep hâ-
linde okula kabul edilmeleri kararlaştırılmıştı. 

123 Halid Ziya, a.g.e., s.42
124 1927-1928 Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi’nde, Hukuk şubesine 69, Riyaziyye şubesine 87 kişinin kaydolduğu ifade 

edilmekteyse de kayıt defterlerinde bu sayılar farklı çıkmaktadır.
125 Osman Nuri Ergin, Türk Maarif Tarihi, C.III-IV, s.1521
126 10 Mayıs 1937 tarihli ve 3600 sayılı Resmi Gazete; Aral, a.g.m., s.348,349

1932 yılında mektepte uygulanan Hukuk ve 
Riyaziye şubesi ayrımı da kaldırılmıştı.125

1935 yılı sonunda, Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürü Cemal (Arun) Beyefendi za-
manında yeniden Ankara’ya nakledilerek “An-
kara Tapu ve Kadastro Mektebi” adını alan 
okul, 1937 Yönetmeliğiyle “A Şubesi” ve “B 
Şubesi” şeklinde yeniden tertip edilmiştir. A 
Şubesi’nde Hukuk, B Şubesi’nde ise kadastro 
ağırlıklı dersler okutulması uygun görülmüş-
tür.126

Osmanlı Devleti zamanında yüksekokul 
düzeyinde hizmet verirken Cumhuriyetten 
sonra ortaöğretim düzeyinde eğitime de-

Kadastro Mektebi Heyet-i Talimiyesi 1925
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vam edilen mektep, 1946 yılına kadar Hukuk 
Şubesi’nden 683 ve Fen Şubesi’nden 557 
mezun vermiştir.127 1946 yılında Milli Eğitim 
Bakanlığınca onaylanan yeni yönetmeliği ve 
ders programı gereğince eğitim süresi 3 yıl 
olmak üzere meslek lisesi düzeyinde yeni-
den tertip edilen okulun şube ayrımı yeni-
den kaldırılarak tek şube üzerinden eğitim 
öğretime devam etmesi kararlaştırılmıştır.128 

Kadastro Mektebinden mezun olanların, 
yüksek eğitim alıp mühendis olarak yetiş-
meleri hususunda önemli bir eksiklik söz 
konusuydu. 1947 yılında, dönemin Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürü Mümtaz Tarhan’ın 
da gayretleri sonucunda, Milli Eğitim Bakan-

127 Çadırcıoğlu, a.g.e., s.116
128 Aral, a.g.m., s.350; Çadırcıoğlu, a.g.e., s.116
129 Çadırcıoğlu, a.g.e., s.116; Köktürk, a.g.e., s.38

lığının 7 Mayıs 1949 tarihli ve 10659 sayılı 
emirleri ile İstanbul Teknik Üniversitesi bün-
yesinde eğitim süresi 4 yıl olan “Kadastro 
Enstitüsü” (Harita-Kadastro Bölümü) açılmış-
tır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün 
burs desteğiyle bu enstitüde eğitimlerine 
devam eden öğrencilerden ilk grubu 1953’te 
mezun olmuşlardır.129 

1959 yılından itibaren, giderleri Kurumca 
karşılanmak üzere, yatılı ve burslu öğrenci 
kabul eden okulun, gittikçe artan miktarda 
rağbet gördüğü anlaşılmaktadır. Nitekim, 
1972-73 ders yılında 13 bin kişinin okula ka-
bul edilmek için başvuruda bulunduğu, bun-
lardan 6700 kişinin ise okula alınacakların 

Kadastro Mektebi'nin Ankara'da uzun yıllar eğitim verdiği bina.
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belirlendiği sınava kabul edildikleri görül-
mektedir.130 Okulun yatılı ve burslu öğrenci 
kabul etmesi, öğrenci giderlerinin Kurumca 
karşılanıp, bu dönemde öğrencilerin yevmi-
ye aldıkları ve mektebe bağlı tapulama kurs-
larının yaygınlaştırılması ve mezun olanlara 
dönemin şartları için yüksek sayılabilecek 
miktarda maaşla teşkilatta işe başlama im-
kânı sunulması, okulun daha popüler olma-
sını ve büyümesini desteklemiştir.

Kadastro Mektebi, günümüzde Tapu ve 
Kadastro Teftiş Kurulu hizmet binası olarak 
kullanılan yapıda eğitim ve öğretime devam 
etmekte iken, dönemin Genel Müdürü Halim 
Çorbalı’nın girişimleri ile Oran Semti’nde yapı-
mına başlanan yeni eğitim kampüsü inşasının 
tamamlanması üzerine, 1984 yılında halen 
eğitime devam edilen yeni binasına nakledil-
miştir.131

130 Aral, a.g.m., s.350
131 Tapu ve Kadastro Emekli Genel Müdürü Merhum Halim Çorbalı 10 Haziran 2010 Perşembe Günü yaptığımız söyleşide, 

Kurumumuz tarihçesi ve Kadastro Mektebi ile ilgili kaynaklarda tespit edilemeyen birçok bilgi ve belgeye ulaşmamızı sağla-
mıştır. 

Osmanlı Devleti’nde Defter-i Hâkânî 
Nezâretine ve Cumhuriyet’in ilanından son-
ra ise Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-
ne bağlı olarak, teşkilatın ilgili bürolarında ve 
bilhassa kadastro çalışmalarında ihtiyaç du-
yulan nitelikli personel gereksinimini karşıla-
mak üzere, 1911 senesinden beri eğitim öğ-
retim hizmetlerine devam eden okul, 3045 
sayılı Teşkilat Yasası’nın 3. maddesinin, 26 
Ocak 2006 tarihli ve 5450 sayılı Kanun’un 11. 
maddesi gereğince değiştirilmesi üzerine 
Milli Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. 1996 
yılında Anadolu Lisesi vasfı kazandırılan okul, 
hâlen Ankara’da, “Tapu Kadastro Mesleki ve 
Teknik Anadolu Lisesi” adıyla eğitim-öğreti-
me devam etmektedir.
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İLK KADASTRO KANUNUNUN
HAZIRLIK SÜRECİ

Osmanlı Devleti’nde XIX. Yüzyılın ikinci ya-
rısından itibaren, bilhassa özel mülkiyet ala-
nının genişlemesine paralel olarak tedricen 
önemi artmaya devam eden kadastroya yö-
nelik bölgesel tatbikatların yanı sıra fen he-
yetinin kurulması ve mektebin açılması gibi 
nitelikli çalışmalar da dikkate değer biçimde 
artmaktaydı. Ancak, sınırlı sayıda yetişmiş 
personelle yeni usul üzere uygulanmaya ça-
lışılan kadastro tatbikatlarında yol gösterici 
bir kanun metni bulunmadığından, bu ilk 
kadastro çalışmaları, bu çalışmaları yürüten 
mühendis, muharrir ve memurlara gönderi-
len talimatlar132 ve H.1277’de çıkarılan Tahrir 
Nizamnamesi çerçevesinde yürütülebilmiş 
ve bölgesel olmaktan öteye geçememiştir.

Kadastro çalışmalarının daha sistemli, 
tüm ülkeye şamil ve Avrupa’daki emsalleri 
gibi modern manada yapılmasına olan ihti-
yaç ise yine bu hususa önem veren devlet 

132 Mahmud Es’ad, “layiha”, s.16
133 Karakoç Serkiz, Tahşiyeli Kavanin, Dersaadet Matbaası, İstanbul 1341, C.I, s.124-125, 307-311

adamlarınca ifade edilmekte ve bu konuda 
bilinç oluşturulmaya çalışılmaktaydı. Bunun 
sağlanabilmesi ise öncelikle bu faaliyet alanı-
nın hukukî bir zeminde düzene sokulması ile 
mümkün olabilecekti.

7 C.Evvel 1263 tarihli “Tebliğ-i Resmî”, aka-
binde 5 Cemaziye’l-ahir 1263 tarihinde kava-
nin defterine kaydedilen “Tapu Hakkında İcra 
Olunacak Nizamname” ile Osmanlı Devleti’n-
de tapu senetlerinin düzenlenmesi ve arazi 
ile ilgili kayıtların bir sicile kaydedilmesi gö-
revi Defter-i Hâkânî Emâneti’ne verilmişti.133 
İlan edilen mevzuata göre, önceleri araziyi 
tasarruf edenlerin müracaatları ve sonraları 
yerinde yapılan yoklamalar sonucunda kayıt 
defterleri tutulması ve ilgililere tapu senet-
leri verilmesi öngörülmüştü. Ancak, kayıt 
defterleri gereği gibi sağlıklı bir biçimde tu-
tulmamış, işleyişe suiistimaller de karışmış-
tı. Ayrıca, arazi tasarrufuyla ilgili her türlü 
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mevzuatı bünyesinde birleştiren 1858 tarih-
li Arazi Kanunnamesi’nin 47. maddesinde, 
arazilerin sicile kaydedilirken kâğıt üzerinde 
hudutların gösterilmesi ile ilgili hüküm ge-
tirilmiş, 134 ancak bu maddedeki hususların 
yanlış uygulanması sonucunda birçok yerde 
hudut ihtilafları ortaya çıkmıştı.

Kısacası, Devlet-i Aliyye’de arazilerin ta-
sarrufuna yönelik hukukun karmakarışık bir 
hâle gelmesi üzerine, arazi hukukuyla ilgili 
mevzuatı bir düzene sokmak amacıyla ihtisas 
komisyonu oluşturulmasına karar verilmişti. 
Defter-i Hâkânî Nezâreti bünyesinde oluş-
turulan komisyonun başkanlığına ise arazi 
mevzuatı, genel hukuk, topografya, geomet-
ri, matematik gibi alan ölçümü ve mesâhâ 
işleriyle ilgili konulardaki liyakatinin yanı sıra, 
yabancı lisanlara olan aşinalığı nedeniyle Nâ-
zır Mahmud Es’ad Efendi getirilmişti.

Arazi hukukunu bir nizama koyabilmek 
için çözüm yolları araştıracak olan bu ko-
misyonun görev tanımı, “arazi ile ilgili tasar-
ruf muamelelerinin ıslah edilmesi ve yeniden 
oluşturulması ile bu amaçla tutulan defterlerin 
yeniden tanzim edilmesi ve bu suretle arazi hu-
kukunun bir düzene sokulması” şeklinde tes-
pit edilmişti.

Defter-i Hâkânî Nâzırı Mahmud Es’ad 
Efendi, komisyon çalışmaları çerçevesinde, 
Avrupa’da tasarruf işleri ile kadastroda uygu-
lanan mevzuat ve tatbikatı yerinde tetkik et-
mek üzere görevlendirilmişti. R.3 Eylül 1325 
(M. 16 Eylül 1909) tarihinde İstanbul’dan yola 
çıkıp sırasıyla Roma, Brüksel, Londra, Paris, 
Cenevre, Berlin, Viyana ve Peşte’ye giderek 
incelemelerde bulunan Mahmud Es’ad Efen-
di, incelemelerinin sonunda edindiği bilgileri 
ve bu bilgiler ışığında ortaya koyduğu çözüm 

134 BOA.A.AMD. dos.no:82/97; BOA.İ.DH. dos.no:1289/101456

önerilerini bir rapor halinde kayıt altına al-
mıştı.

Mahmud Es’ad Efendi raporunda, taşın-
maz mallarla ilgili işlemlerin hukukî ve malî 
taraflarını izah ettikten sonra, o dönemde 
Avrupa ülkelerinde bu işlerin hangi kurum-
lar tarafından yürütüldüğünü de ortaya koy-
maktadır. Rapora göre, 19. yüzyıl sonları ile 
20. yüzyılın başlarında Avrupa’da gayrimen-
kullerin satış, intikal, taksim ve ipotek gibi 
işlemleri mahkemeler veya noterler tarafın-
dan yürütülmekte ve satış sözleşmeleri ile 
tapu senetleri de yine bu yerlerde düzen-
lenmekteydi. Belirlenmiş olan harçları alın-
dıktan ve sicil defterlerinde tescil edildikten 
sonra yapılan işlemlere ait defter ve belge-
ler mülkiyet hukukunun muhafazası için bir 
devlet kurumu olan Defter-i Emlak Dairesi 
denilen Defterhânede (bugünkü karşılığı ile 
tapu dairelerinde) arşivlenmekteydi. Bu gay-
rimenkullerin yıllık vergilerinin mal sahiple-
rinden toplanabilmesi için de Tahrir-i Emlak 
Daireleri’nde (bugünkü karşılığı ile kadastro 
dairelerinde) kayıtları tutulmaktaydı. Kadast-
ro daireleri vergi ile ilgili işleri dışında ülke-
deki konut, işyeri gibi mallarla tüm arazilerin 
kadastrolarını yapıp haritalarını oluşturuyor-
du. 

Anlaşılacağı üzere, Avrupa’da taşınmaz 
mallarla ilgili işlemler üç farklı teşkilat tara-
fından, her biri için ayrı ayrı oluşturulmuş 
kanun, yönetmelik ve talimatlarla yürütülür-
ken, Osmanlı’da tüm bu işlere Defterhâne 
memurları bakmaktaydı. Osmanlı’da özel 
mülkiyet hususunda Mecelle Hukuku, va-
kıf mülkler hususunda Şer’i Hukuk, devlete 
ait taşınmazlar için ise Arazi Kanunnamesi 
uygulanmakta olup, işlerin yürütülmesini 
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düzenleyen talimat ve nizamname benze-
ri hükümler bulunmamaktaydı. Rapordaki 
bu bilgiler bizlere, Avrupa’da ve Osmanlı’da 
o dönemde taşınmazlarla ilgili uygulamada 
olan mevzuatı ve yapılanmayı karşılaştırma 
imkânı vermektedir.

Avrupa’daki yapılanmadan bahsettikten 
sonra, kadastro teriminin Latince “haraç 
defteri” anlamına geldiğinden hareketle, ka-
dastronun asıl maksadının gayrimenkul ver-
gilerinin adilane bir biçimde düzenlenmesi 
olduğunu belirten Rapor; Eski Yunan, Roma, 
Hulefa-i Raşidin Dönemi İslam Devleti ve Os-
manlı’da kadimden beri uygulanan tahrirle-
rin (yazılı kadastro uygulamalarının) daima 
iktisadî sebeplerle yapıldığını izah etmekte-
dir. Yapılan kadastral faaliyetleri deskriptif 
(tasvire dayalı) ve trigonometrik (hesap ve 
çizgiye dayalı) kadastro olarak ikiye ayırıp 
uygulanışlarını izah eden Rapor; Fransa, 
İngiltere, İtalya, Belçika, Prusya, Avusturya, 
Macaristan gibi Avrupa Devletleri’nin yanı 
sıra Tunus ve Cezayir’de Fransızlar tarafın-
dan başlatılan kadastro çalışmalarının tarihi 
gelişimlerini ortaya koymaktadır. Bilhassa, 
Fransa’da kadastronun uygulanışını detaylı 
olarak anlatan Lâyiha, Osmanlı’da eskiden 
beri yapılmakta olan trigonometrik kadastro 
çalışmalarını da anlatmaktadır. Bunların yanı 
sıra, Osmanlı’da Tanzimat’tan sonra uygula-
maya konulan arazi yoklamalarını, bunların 
nasıl hatalı uygulandığını, memurların çalış-
ma koşullarını Avrupa’daki örnekleriyle kı-
yaslayarak anlatan Rapor, Arazi Kanunname-
si’nin 47. maddesinde ifade edilen arazilerin 
hudutlarının çizilmesi ile ilgili hükmün uygu-
lanamayıp, arazi hukukunun nasıl karmaşık 
bir hale geldiğini gözler önüne sermektedir. 
Yeniden umumi yoklama yapılarak sorunun 
çözülebileceğine dair ortaya atılan önerinin 
yerinde olmadığından bahseden Rapor, ça-

renin ancak, tahrir-i hendesi usûlüyle tüm 
memleketin arazi planlarının yapılmasında 
olduğunu ifade etmektedir. 

Rapor, kadastro teriminin anlamını ve 
kadastronun tarihsel gelişimini anlattıktan 
sonra, tahrir ve tahdid-i arazi (kadastro) 
uygulamasını iki aşamada incelemektedir. 
Buna göre, kadastronun birinci aşaması ic-
ra-yı tahrirdir ki; sahipli veya sahipsiz her 
türlü arazinin fen memurları tarafından tri-
gonometrik olarak ölçülmesi, sınırların tabii 
veya suni işaretlerle belirlenmesi, bu yerlerin 
harita ve krokilerinin tanzim edilmesi, arazi-
nin türü ile yıllık geliri ve vergisinin tahmin 
edilmesidir. Kadastronun ikinci aşaması ise; 
arazinin satış, intikal ve benzeri sebeplerle 
geçireceği değişikliklerin kadastro haritaları 
üzerinde işlenmesidir. 

Rapor, bu yeni usûl kadastronun uygu-
lanmasının öneminden bahsettikten sonra, 
geniş bir coğrafi alana sahip olan Osmanlı 
Devleti’nde bunun uzun zaman alacağını 
belirtip, kadastronun uygulanmasının zor-
luklarını ve çözüm yollarını da sunmaktadır. 
Nitekim çok kısa bir süre sonra Defterhâne 
bünyesinde Senedat-ı Umumiye Müdüriye-
tine bağlı Hey’et-i Fenniye Kalemi kurulacak, 
günümüz kadastro dairesinin de temelleri 
atılacaktır. 

Osmanlı’da umumi kadastro yapılabilme-
sinin önündeki diğer önemli engelin harita 
tanziminin getireceği malî yük olduğu be-
lirtilmektedir. Bu sorunun, kadastro işine 
mahsus bir vergi ihdas edilerek, kadastro ça-
lışmalarına İstanbul başta olmak üzere vila-
yet ve kaza merkezlerinde başlanıp, devletin 
malî gücü nispetinde taşrada devam ettire-
rek aşılabileceği ifade edilmektedir. Ülkenin 
tümünde umumi kadastro yapılamayacağın-
dan özellikle taşrada bir karışıklığa meydan 
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vermemek ve tasarruf hukukunu teminat 
altına almak için umumi yoklama kanunu 
çıkartılıp, haritaya dayalı olmaksızın taşın-
mazların yoklamasının yapılmasının gerekli 

135 Rapordaki bu bakış açısı Cumhuriyet’in ilanından sonra bile kendisini göstermiş, Türkiye’de kadastroya yönelik çıkarılan 
2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu’nda il ve ilçe sınırları içerisine öncelik verilmesi kararlaştırılmıştır. Kırsal kesimde 
kadastro çalışmasının yapılabilmesi ise ancak 766 sayılı Tapulama Kanunu ile mümkün olabilmiştir. Bkz.: DÜSTUR 3.Tertib, 
C.16, s.59; T.C. Resmi Gazete, Yıl.12, S.12346, Mayıs 1966

olduğu da belirtilmektedir. Bu vesileyle ge-
rek vergi dairesinde gerek tapu dairesinde 
ıslaha muhtaç olan kayıtların da düzeltilmesi 
mümkün olabilecektir.135

Mahmud Es’ad Efendi’nin hazırladığı lahiyanın ilk sayfası.
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Rapor, yeni usûl üzere yapılacak kadast-
ronun gerekliliğinden sonra, bu işlerde gö-
rev yapacak daire ve memurların da ayrıntı-
larına yer vermektedir. Buna göre, kadastro 
dairesi memurları mesâhâ ve harita tanzimi 
ile taşınmazların tür ve vergi bedellerini be-
lirlemeli; Defterhâne (tapu dairesi) ise taşın-
mazlarla ilgili defterleri tanzim ve muhafaza 
etmelidir.136 

Raporda ayrıca, yeni teşkilatlanmada bir 
tescil memuriyeti ihdas edilmesinin önemi 
dile getirilmektedir. Günümüzde tapu dai-
relerinde yapılan her türlü işlemden döner 
sermaye ücreti alınması gibi tasarruf mu-
amelelerinde yapılan her bir işlemin ücret-
lendirilmesinin ve bunun tescil memuriyeti 
tarafından yürütülmesinin gerektiği belirtilip, 
bu uygulamanın devlete önemli bir gelir sağ-
layacağı ortaya konulmaktadır.

136 Bu değerlendirmelerin de yine Cumhuriyet’in ilanını müteakip uygulamaya konulduğu görülmektedir. 2 Mayıs 1925 tarihinde 
kabul edilen 658 sayılı Kadastro Kanunu’nda Tapu Umum Müdürlüğüne bağlı bir kadastro birimi ihdas edilmesi öngörülmüş 
ise de, Kanun’u müteakip Kadastro Umum Müdürlüğü kurulmuştur. İki yıla yakın bir süre müstakil olarak çalışan teşkilat 1927 
senesinde Tapu ile birleştirilerek Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü adını almıştır. Bkz.: Halid Ziya, a.g.e., s.XII-XIII

137 Osmanlı Devleti’nin son yılları ile Cumhuriyet’in ilk yıllarında Türkiye’de kadastral faaliyetlerin hukukî dayanağı olan Emval-i 
Gayr-i Menkule Tahdid ve Tahrir Kanunu’nun bir nevi ön hazırlığı hükmünde olan bu Lâyiha, 1 Kanun-ı Sani 1325 tarihli 
Ulûm-ı İktisadiye ve İctimaiyye Mecmuasının 1-13 numaralı sayısında basılmıştır. Ankara’da Milli Kütüphane’de bulunan bu 
rapor Türkiye’de arazi tasarruf muameleleri ile kadastro uygulamalarının gelişimi hakkında önemli bilgilere yer vermektedir. 
Bu nedenle raporun tam metni Ek’ler bölümünde verilmiştir.

138 Komisyon, Emvâl-i Gayr-i Menkûle Kanunname Lâyihası, İstanbul 1328, İSAM Ktp., Katalog no:347.21

Kısacası Raporda, Osmanlı Devleti’nde 
tasarruf hukukunun ilan edilecek kanunlarla 
sağlam bir düzene konulmasının zorunlulu-
ğu ifade edilip, arazilerin yeniden umûmî bir 
yoklamaya tabi tutulmasının çözüm olmadı-
ğı, tüm arazilerin hudutlarının harita üzerin-
de gösterileceği tahrîr-i hendesî usûlünün 
tatbik edilerek arazi planlarının tanzim edil-
mesi gerekliliği üzerinde durulmuştur. Bu 
yeni usûlün uygulamasının sonucunda bü-
tün memleketin mükemmel bir haritasının 
çıkarılabileceğini ve bu vesile ile arazilerin 
kıymetlerinin de daha sağlıklı bir şekilde be-
lirlenebileceğini, dolayısıyla arazi hukukunun 
da bir nizama sokulabileceğini ifade etmiş-
tir.137

Bu ön hazırlık ve incelemelerin hemen 
akabinde Defter-i Hâkânî Nâzırı Mahmud 
Es’ad Efendi’nin başkanlığındaki on bir kişi-
den müteşekkil komisyonun çalışmaları so-
nucunda ülkemizde hazırlanan ilk kadastro 
kanunnamesinin taslağı tamamlanmıştır.138
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EMVÂL-İ GAYR-İ MENKÛLE
TAHDÎD VE TAHRÎR KANUNU

Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinden 
sonra, Fermanın hükümleri gereğince arazi 
hukuku ile ilgili birçok tebliğ, nizamname ve 
kanunname ilan edilmişti.139 Böylece hem 
Tanzimat Fermanı’nda dile getirilen vaatler 
tutulmaya hem de arazi hukuku bir düze-
ne sokulmaya çalışılmıştı.140 Ancak, H.1274 
(M.1858) tarihli Arazi Kanunu’na kadar ya-
pılan hukukî düzenlemeler, şekil ve kullanış 
kolaylığından uzak klasik fetva usulünde 
kaleme alınan metinler şeklindeydi.141 1858 

139 Tanzimat Fermanı’nın ilanından sonra Arazi Hukuku alanında ilan edilen kanun metinleri için bkz: Mehmet Gayretli, “Tan-
zimat Sonrasında Cumhuriyete Kadar Olan  Dönemde Kanunlaştırma Çalışmaları”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 
2008; Yıldırır, Kadıoğlu, a.g.e., s.127-176

140 Tanzimat Fermanı’nda arazi ve toprak tasarrufu hukukunu ilgilendiren hususlar ve Ferman’ın getirdikleri hakkında ayrıntılı 
bilgi için bkz.: Enver Koray, Türkiye’nin Çağdaşlaşma Sürecinde Tanzimat, Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Yayını, 
İstanbul 1991, s.19-22; Halil İnalcık, Mehmet Seyitdanlıoğlu, Tanzimat: Değişim Sürecinde Osmanlı İmparatorluğu, Phoenix 
Yayınları Ankara 2006, s.1-3; Mete Tunçay, “Tanzimat Fermanı”, Tarih ve Toplum Dergisi, İletişim Yayınları, C.12, S.77, Kasım 
1989, s.266-267; Enver Ziya Karal, “Gülhane Hatt-ı Hümayûnuna Batı’nın Etkisi”, Türkler, C.XIV., Yeni Türkiye Yayınları, s.688; 
Yavuz Abadan, “Tanzimat Fermanı’nın Tahlili”, Tanzimat, C.I, Milli Eğitim Basımevi, s.32 vb.

141 Mehmet Akif Aydın, “Arazi Kanunnamesi”, DİA, C.III, s.346, İstanbul 1991
142 Atıf Bey, Arazi Kanunnamesi Şerhi, İstanbul 1330, s.3; Hüsnî Efendi, Arazi Kanunnamesi Şerhi, İstanbul 1310, s.2; Ahmed Cev-

det Paşa, Tezakir, C.3, TTK Yayınları, Ankara 1991, s.48; Mehmet A.Aydın, “Arazi Kanunnamesi”, DİA, C.3, s.347; İlber Ortaylı, 
İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, İstanbul 2008, s. 208; Hıfzı Veldet, “Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat”, Tanzimat, C.1, 
s.180-181; Halil Cin, Ahmet Akgündüz, Türk Hukuk Tarihi, C.2, İstanbul 1996, s.280; Roderic H. Davison, Osmanlı İmparator-
luğu’nda Reform, C.1, s. 115, İstanbul 1997

tarihli Arazi Kanunnamesi ise, günümüzde 
hala uygulanan hukuk metinlerine benzer 
bir yapıya sahiptir. Bu Kanunname şekil, dil 
ve düzenleme tekniği açısından Tanzimat 
Dönemi’nde ortaya çıkan modern kanun 
metinlerinin ilk örneği olmuştur.142 Arazi Ka-
nunu ile başlayan modern üslupta kanun 
hazırlama geleneğinin önemli bir örneği de 
Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr 
Kânûnu’dur.
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Defter-i Hâkânî Nâzırı Mahmud Es’ad 
Efendi’nin başkanlığındaki komisyon tara-
fından hazırlanan Kanunname taslağı tetkik 
edilmek üzere Şûrâ-yı Devlete, yani bugünkü 
karşılığıyla Danıştay’a gönderilmişti.143 Şûrâ-
yı Devlet tarafından incelenerek son şekli 
verilen kanunname taslağı, onaylanmak ve 
sultana arz edilmek üzere Heyet-i Vükelâ’ya 
(Bakanlar Kuruluna) gönderilmiştir.

Kanun lâyihasının Sultana arz edildiği 
Heyet-i Vükelâ mazbatasında “tasarruf hu-
kukunun sevk ve selameti, Defter-i Hâkânî 
idarelerince bilcümle emlak ve araziyi havi 
işlemlerin düzene sokulması ve bu hususta 
tutulacak defterlerin gereği gibi oluşturul-
ması ile kadastro muamelatına esas olmak 
üzere Defter-i Hâkânî Nezâreti’nde oluşturu-
lan komisyon tarafından hazırlanıp, Şûrâ-yı 
Devlet’te tetkîk edilen lâyiha, Meclis-i Vükelâ 
kararı ile Meclis-i Umûmî’ye gönderilmiştir. 
Meclis-i Mebusan’da Lâyihanın bazı deği-
şiklik ve düzenlemelere tabi tutulup heyet-i 
umumiye gönderildiği, gereken düzenlemeler 
yapılmasına rağmen meclisin kapalı olmasın-
dan dolayı onaylanamadığı” ifade edilmiştir. 
Meclis kapalı olduğundan oylamaya sunu-
lamamakla birlikte, “arazi hukukuyla ilgili 
tasarruf muamelelerinin devam ettirilebilme-
si için meclisin açılışında onaylanmak üzere 
muvakkaten (geçici olarak) yürürlüğe girmek 
üzere”144 Heyet-i Vükelâda imzaya açıldığı ve 
on iki Nâzır tarafından imzalandığı anlaşıl-
maktadır. Bakanlar Kurulunun onayından 
sonra yayınlanmak üzere, Maliye Nâzırı Rı-
fat ile Sadrazam Mahmud Şevket imzaları 
ile arz edilmiş ve Sultan Mehmed Reşad’ın 
İrade’siyle ilan edilmiştir.

143 BOA.ŞD. dos.no:85/20
144 Halid Ziya, a.g.e., s.39
145 BOA.İ.MMS. dos.no:158/1331 Ra-32; BOA.DH.İD. dos.no:160.1/28

Osmanlı Devleti zamanında kabul edilen 
İlk Kadastro Kanunu, Devlet Arşivleri Baş-
kanlığı’nda bulunan el yazması metninde 
ve kütüphanelerde bulunan suretlerinde 
görüleceği üzere, R.5 Şubat 1328 - H.11 
Rebi’ü’l-evvel 1331, yani M.18 Şubat 1913 
tarihinde “Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve 
Tahrîr Kânûnu”145 adı ile yayınlanmıştır.

Arazi Kanunnamesi muhteva olarak mil-
li bir niteliğe sahip iken, Kadastro Kanunu 
arazi tasarrufuyla ilgili yürürlükte olan ka-
nun hükümlerinden faydalanmakla birlikte, 
Kanun’un ön hazırlığı mahiyetindeki Rapor-
dan da anlaşılacağı üzere, başta Fransız 
Kadastrosu olmak üzere Avrupa’daki em-
sallerinin tesirinde oluşturulmuş bir muh-
tevaya sahiptir. Fransız kadastro uygulama-
larının Osmanlı Kadastro Kanunu’nda daha 
belirgin rol oynamasının sebebi, Osmanlı 
kadastrosunun da Fransız kadastrosu gibi 
malî amaçlara yönelik olarak hazırlanmış ol-
ması ve yüzyılı aşkın bir süredir Osmanlı’da 
var olan Fransız hayranlığı gibi nedenler 
olabilir.

Hazırlama tekniği açısından modern bir 
kanun olan Osmanlı’nın ilk kadastro kanu-
nu, “Ahkâm-ı Umûmiye Beyânı” başlıklı bir 
mukaddime ile başlayıp, üç bâb’dan (bö-
lümden) oluşmaktadır. 

Ahkâm-ı Umûmiye Beyânı başlıklı mu-
kaddime bölümü, bugünkü kanun tekni-
ği açısından bakıldığında genel hükümler 
olarak adlandırılabilir. Dört maddeyi ihtiva 
eden bu bölümde, kanunun kapsamı ve 
amacı, Osmanlı Devleti sınırları içerisin-
de bulunan tüm taşınmazların kadastro  
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Emval-i Gayr-i Menkule Tahdid ve Tahrir Kanunu
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heyetleri tarafından mesâhâ ve tahdidleri-
nin yapılıp sicile kaydedilmesi, bunların kıy-
metleri ile vergilerinin belirlenmesi olarak 
tespit edilmiştir. 

Günümüzde kadastro, ülke koordinat 
sistemine göre memleketin kadastral veya 
topoğrafik kadastral haritasına dayalı olarak 
taşınmaz malların sınırlarını arazi ve harita 
üzerinde belirterek hukukî durumlarını tes-
pit etmek olarak tanımlanırken, 20. Yüzyıl 
başlarında gerek Avrupa’da gerek Osman-
lı’da kadastro çalışmaları daha ziyade malî 
amaçlara hizmet etmek üzere uygulanmak-
taydı. Bunun nedeni, Fransız İhtilali’nden 
sonra özel mülkiyetle ilgili gelişmelere rağ-
men, arazilerin çok büyük bir kısmının hala 
devlete ait kabul edilmesi, dolayısıyla bunla-
rın hukukî durumlarını tespite ihtiyaç duyul-
mamasıydı.

Yine aynı bölümde, kadastro heyetlerinin 
bir memur, bir kâtip ve bir mühendis ile iki 
ölçüm memurundan oluşacağı belirlenmiş-
tir. Tahrir yani yazım heyetlerinin ise; Maliye 
ve Defterhâne memurlarıyla, hüküm verme 
ehliyetine sahip bir naib (hâkim) ve vakıflar-
la ilgili arazilerde geçerli olmak üzere evkaf 
memurundan oluşacağı kararlaştırılıp, ayrı-
ca her bir heyetin içerisinde iki kâtip, bir mü-
hendis ve bir de ölçüm memuru bulunaca-
ğı hükme bağlanmıştır. Kıymet ve vergilerin 
belirlenmesi işlerinde ise kasaba ve köylerde 
taşınmazlarla ilgili hususlara vâkıf bir bilirkişi 
görevlendirilmesi istenmiştir. Ayrıca, kaza-
larda Mal ve Defter-i Hâkânî kalemlerindeki 
kayıtları tutmak üzere geçici kâtip istihdam 
edilmesi uygun görülmüştür. Heyetlerin için-
de bir hâkimin de bulunduğu farklı kurum-

146 Halid Ziya, a.g.e., s.38-42: 1. Dünya Savaşı’nın başlaması ve tüm talebelerin harbe çağrılması sonucunda Kadastro Mektebi-
nin kapandığı dönemde usta-çırak ilişkisi içerisinde personel yetiştirmeye devam eden bu kalem, Cumhuriyet’in ilanından 
sonra da 1925 yılında müstakil Kadastro Umum Müdürlüğü kuruluncaya kadar faaliyetlerini sürdürmüştü. 1925 yılından 
sonra Türkiye’de kadastro teşkilatı yine bu kalemde yetişen Halid Ziya gibi mühendislerin gayretleriyle şekillendirilmişti.

lardan memurların görevlendirilmesi, malî 
hususların yanı sıra devletin hukukî mevzua-
tıyla ilgilidir. Zira o dönemde mülk arazilerle 
ilgili Mecelle, vakıf arazilerle ilgili Şer’i Hukuk 
ve miri (devlet) arazilerle ilgili de Arazi Ka-
nunnamesi geçerliydi. Bu hukukî ayrılıktan 
kaynaklanan memur çeşitliliği dönemin arazi 
ile ilgili diğer uygulamalarında da kendisini 
göstermektedir.

Genel hükümler kısmında yapılacak ka-
dastro işlerini yürütmek ve teftiş etmek üze-
re müstakil bir kadastro idaresi kurulması 
öngörülmüştür. Kanun’un ön hazırlığı niteli-
ğindeki Raporda da bu işlerde çalışacak mü-
hendis eksikliğinden bahsedilip müstakil bir 
kadastro biriminin kurulması önerilmişti. Ka-
nun’da da yer verilen bu eksiklik kısa bir süre 
sonra Senedât-ı Umûmiye İdaresi’ne bağlı 
Hey’et-i Fenniye kurularak giderilmeye çalı-
şılmıştı. Söz konusu kalem sonraki dönem-
lerde hem kadastro ile ilgili işleri yürütmüş, 
hem de kadastro mektebi ile birlikte uygula-
ma okulu vazifesini üstlenmişti.146

Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr 
Kânûnu’nun mukaddimeden sonraki birinci 
bölümü, “Tahdîd ve Tahrîr Heyetlerinin Vazi-
felerine Dair” olup, 3 kısım hâlinde 5 ila 47. 
maddeleri ihtiva etmektedir.

Birinci bölümün ilk kısmı tahdid (kadast-
ro) heyetlerinin vazifeleri ile ilgilidir. Öncelik-
le her kazada merkezce belirlenecek sıraya 
göre kadastro çalışmalarının yapılacağı ve 
çalışmasına başlanacak vilayette bu husu-
sun 15 gün önce ilan edileceği belirtilmekte-
dir. Ayrıca, kadastrosu yapılacak kasaba veya 
köy ile bunlara sınır komşusu olan köylerde 
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15 gün önce muhtar ve ihtiyar heyetlerine 
tebliğ edilip, halka açık yerlerde duyurular 
asılacaktır. Görüleceği üzere Kanun’da muh-
tar ve ihtiyar heyetlerinin kadastroda hazır 
bulunmaları ve en az 15 gün önceden ilan 
edilmesi hususları günümüzde yürürlükte 
olan kanun ile aynı mahiyettedir. Bu hüküm-
ler, Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye’de 
kadastral faaliyetleri yürüten, Osmanlı Döne-
mi’nde yetişmiş kadrolar tarafından devam 
ettirilmiş ve hukuk metinlerinin hazırlanma-
sında var olan metinlerden faydalanma gele-
neğinin sonucu olarak bugünlere ulaşmıştır.

Tahdid (kadastro) heyetlerinin vazifeleri 
ile ilgili kısmın devamında, ilgililerin huzurun-
da sınırların belirlenmesi işine başlanması 
ve yapılan işin zabıtla kayıt altına alınıp tüm 
ilgililerce imzalanması hükme bağlanmıştır. 
Çalışmalara öncelikle hudutların bir krokisi-
nin çıkarılması suretiyle başlanması gerektiği 
ifade edilmiştir. Bu umumi krokide yollar, ne-
hirler, ormanlar, ortak kullanıma terk edilmiş 
mera, bataklık, mezarlık ve boş alanların da 
gösterilmesi gerektiği belirtilmiştir. Yapılan 
çalışmaların ve arazi sınırlarının sıhhati için 
gerekli yerlere taştan yapılmış sabit işaret-
ler (hudut taşları) inşa edilmesi, bunun için 
gerekli ustaların hazır bulundurulması ve 
bunların giderlerinin kasaba veya köy halkı 
tarafından karşılanması emredilmiştir. Ayrı-
ca, tüm bu çalışmaların Defter-i Hâkânî’de 
bulunan arazi defterlerine istinaden yapıla-
cağı, iş bitiminde imzalanan zabıtnamelerin 
de bu defterlere yazılması gerektiği belirtil-
mektedir.

Birinci bölümün ikinci kısmında tahrir he-
yetlerinin vazifeleri ile ilgili olup, tahdid he-
yetlerince yapılan kadastro çalışmalarının 
akabinde, kadastro çalışmalarında olduğu 
gibi 15 gün öncesinden ilan ederek ilgililerin 
huzurunda tüm emlak ve arazilerin tahrir 

heyetlerince defterlere kaydedilmesi ile il-
gili hususlar açıklanmaktadır. Emvâl-i Gayr-i 
Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kânûnu yalnız bir 
kadastro kanunu olmayıp, tapu işlemlerini 
ve vergiye dair uygulamaları da bir düzene 
koymayı hedefleyen bir kanundur. Zamanı-
mızda yapılan kadastral faaliyetlerden sonra 
taşınmazlarla ilgili evrakın tapu idarelerine 
verilmesi ve burada muhafaza edilmesi usû-
lü Osmanlı’daki uygulama ile benzerlik gös-
termekteyse de, yazım işi kadastro heyetleri-
nin kayıtları dikkate alınarak, fakat yerinde ve 
ilgililerin huzurunda tatbik edilmekteydi. Os-
manlı’daki uygulamanın günümüzden farklı 
olması, tapu işlerini bir düzene koyma ihtiya-
cının yanı sıra, bir geleneğin de sonucudur. 
Nitekim yüzyıllardır arazi ile ilgili yapılan hu-
dutlandırma ve yazımlar (tahrirler) yerinde 
yapılmaktaydı. Tanzimat’ın ilanını müteakip 
1847 yılında tapu usûlünün getirilmesinden 
sonra, bu yazımlar önce ilgililerin başvurusu 
ile yürütülmeye çalışılmış, düzen sağlana-
mayınca umumi yoklamalar şeklinde mahal-
linde/arazide yapılmaya devam edilmiştir. 
Nihayetinde, günümüz mevzuatından farklı 
olan bu kanunu hazırlandığı çağın şartları ve 
ihtiyaçları çerçevesinde değerlendirildiğin-
de, dönemi için ne kadar farklı alanlarda yeni 
düzenlemeler getirdiğini görmek mümkün 
olabilecektir. Bu Kanun çerçevesinde yazım-
larını gerçekleştiren tahrir heyetleri, önceki 
yoklama yazımlarından farklı olarak, emvâl-i 
gayr-i menkulün sınırlarını ve alanlarını daha 
kesin ölçülerle belirtmek üzere kaydetmiş-
lerdi. Ayrıca, bu heyetler tarafından her bir 
arazinin krokileri hazırlanmış, tasarruf sa-
hiplerinin isimleri ile edinme sebepleri ve 
hissedarların hisseleri ayrıntılı olarak defter-
lere kaydedilmiştir. Yine Kanun’da alım, sa-
tım, hibe, zilyetlik gibi hususların ne şekilde 
uygulanacağı ayrıntılı olarak izah edilmiştir. 
Ayrıca, tahdid heyetlerinin yaptığı kadastro 
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çalışmalarının sonuçları gibi tahrir sonuç-
larının da ilan edilmesi, sonuçlara kanunen 
itirazların ne şekilde yapılacağı gibi hususlar 
da belirtilmiştir.

Birinci bölümün üçüncü kısmı ise, Tah-
min Heyetlerinin Vazifelerine dair olup, ta-
şınmazların kıymetlerinin ve tabi olacakları 
vergilerin belirlenmesi ile ilgili hususları izah 
etmektedir. Konut, işyeri gibi yapılarla ticaret 
ve zanaat işlerinde kullanılmak üzere ayrılan 
arazilerden, öşre tabi arazilere; bağ, bostan, 
çayır ve meyvelik arazilerden zeytinlik, hur-
malık, ipek böcekçiliğinde kullanılan dutluk 
amaçlı arazilere; hususi ormanlık ve balta-
lıklardan toprağı tuğla ve kiremit yapımında 
kullanılan arazilere; hususi göl, kaynak ve de-
relerden maden ve kömür ocakları bulunan 
arazilere kadar her tür arazinin hangi ölçütle-
re göre kıymetlendirileceği hususları açıklan-
mıştır. Bu arazilerdeki gelir getirici unsurların 
arazinin değeriyle nasıl birleştirileceği hususu 
ortaya konulmuştur. Yukarıda da izah edildiği 
üzere, günümüzden farklı olarak hukukî değil, 
malî hususların daha belirgin rol oynadığı bu 
kanunda, ödenecek vergiye esas olmak üzere 
tüm taşınmazlar kıymetlendirilmiştir.

Kanun’un ikinci bölümü, “Vergi ve Kâğıt 
Ücretlerine Dair” 48 ila 53. maddeleri ihtiva 
etmektedir. Kanunun ön hazırlığı mahiye-
tindeki Raporda da belirtildiği üzere, ülkenin 
tümüne yönelik kadastro ve tapu işlemleri-
nin giderlerini karşılamak, yani hazinenin yü-
künü azaltmak amacıyla bir defaya mahsus 
alınmak üzere bir vergi ihdas olunmuştur. 
Tahrir ve mesâhâ (tapu ve kadastro) vergi-
si adı verilen bu para, arazinin yıllık gelirinin 

147 Malî giderlerle ilgili bu maddelerin benzer bir biçimde 3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda da bulunduğu görülmektedir. Ka-
dastrosu yapılan taşınmaz mallara, emlak vergisi son beyan dönemi esas alınarak 492 sayılı Harçlar Kanununa ekli 4 sayılı 
tarifede gösterilen oranlarda, kadastro harcı tahakkuk ettirilir hükmü, Osmanlı’da yeni ihdas edilen kadastro vergisi ile ben-
zer muhtevadadır. Farklı olduğu taraf ise, günümüzde bu vergi daha cüzi tutulmuşken, Osmanlı zamanında daha yüksek bir 
meblağ tespit edilmiş olmasıdır.

yaklaşık % 10’u nispetinde olacak ve beş 
senede taksitle ödenecektir. Bu bölümde 
ayrıca, ilgililerine verilmek üzere düzenlene-
cek senetler için belirlenen bedel ile katibiye 
harçlarının da miktarları belirlenmiştir.147 

Kanun’un üçüncü ve son bölümü, “Ceza 
Hükümlerine Dair” 54 ila 59. maddeleri ihtiva 
etmektedir. Buna göre, kadastro ve tapu iş-
lerine muhalefet eden veya sorun çıkartan-
lar ile bu amaçla cürüm işleyenlerin; görevli 
memurlara hakaret edenlerin veya görevini 
kötüye kullanan görevlilerin ödeyecekleri 
nakdi cezalar ile hapis cezaları belirlenmiştir. 
Ayrıca, heyetlere teslim etmesi gereken evra-
kı teslim etmeyenlerin, sahte evrak getiren-
lerin, hile ve zorbalıkla zilyetlik iddia edenle-
rin ve bir taşınmazın sahibi adına yazılmasını 
sahibini zarara uğratmak amacıyla ve yalan 
beyanla kasten engellemeye çalışanların 
muhatap olacakları hapis ve para cezaları 
bu bölümde düzenlenmiştir. Ceza hükümle-
ri ile ilgili bölümün, günümüzde uygulanan 
3402 sayılı Kadastro Kanunu’nda da bulun-
duğu görülmektedir. Genel olarak bugünkü 
kanun hükümlerinin daha cüzi para cezaları 
öngörmesine karşılık, Osmanlı’da cezai mü-
eyyidelerin daha ağır olduğu ve hapis ceza-
larını da içerdiği görülmektedir. Günümüzde 
3402 sayılı Kadastro Kanunu’nun “kadastro 
tutanaklarının düzenlenmesi sırasında sahi-
bi olmadığı taşınmaz malı kendi veya başkası 
adına kaydettirmek veyahut bir kimseye ait 
taşınmaz malı başkası adına yazdırmak için 
bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlara 
yönelik belirlenen, Türk Ceza Kanununun 
206. maddesine göre 3 aydan 2 yıla kadar ha-
pis cezası hükmü, Osmanlı’daki ilk kadastro 
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kanunu ile büyük benzerlik göstermektedir. 
Aynı şekilde, “kadastro tutanaklarının düzen-
lenmesi sırasında bir kimse sahibi olmadığı 
bir taşınmaz malı hile ile veya kendisine ait 
olmayan kayıt ve belgeler kullanarak, kendisi 
veya başkası adına kaydettirirse, Türk Ceza 
Kanununun dolandırıcılık veya belgede sah-
tecilik suçuna ilişkin hükümlerine göre ceza-
landırılır” hükmü de benzerlik içermektedir. 
Osmanlı’da ise bu suçlara altı aydan üç yıla 
kadar hapis cezasının yanı sıra para cezası 
hükmü konulmuştur. Kanun metinlerinin 
ifadelerindeki ve hükümlerindeki benzerlik 
bizlere hukukî mevzuatın hazırlanmasında 
tarihi bağların varlığını göstermektedir.

Kanunun 60 ve 61. maddeleri günümüz 
kanunlarının “son hükümler” kısmına benzer 
bir niteliktedir. Bunlardan 60. madde, bu ka-
nunun uygulanmasını izah eden bir nizam-
name, yani yönetmelik hazırlanacağını ifade 
etmektedir. 61. madde ise yürütme ile ilgili 
olup, kanunun icrasından Maliye Nâzırını yet-
kili kılmaktadır.148 

148 Günümüzde kanunların yürütmesinden Bakanlar Kurulu yetkili iken, Osmanlı Dönemi’nde kanunun yürütmesinde, çıkarılan 
kurumun bağlı bulunduğu Nâzırın (bakanın) yetkilendirilmiş olduğu görülmektedir.

149 Düstur, 2.Tertip, C.IV, s.439; DÜSTUR, 1.Tertip, C.V, s.778-779; Karakoç SERKİS, a.g.e., C.II, s.746
150 Düstur, Mütemmim Cilt, s.584
151 BOA.İ.MMS. dos.no:158/1331 Ra-32

Kanun’un yürütmesinden Defter-i Hâkânî 
Nâzırı’nın değil de Maliye Nâzırı’nın yetki-
lendirilmiş olması, kadastro işlerini yürüte-
cek teşkilatın yapısında değişiklik olduğunu 
göstermektedir. Şöyle ki, 2 Şaban 1304 (26 
Nisan 1887) tarihinde Defter-i Hâkânî Nezâ-
reti’ne bağlanmış olan Vâridât ve Rüsûmât 
Müdüriyetleri 18 R.Ahir 1330 (6 Nisan 1912) 
tarihinde ayrılarak tekrar Maliye Nezâreti’ne 
bağlanmıştı.149  Kadastro Kanunu’nun ilanın-
dan yaklaşık on ay önce yapılan bu düzen-
lemeden sonra Defter-i Hâkânî Nezâreti’nin 
teşkilat yapısı küçülmüş ve nâzırlık düze-
yinde bulunmasına gerek görülmeyerek 18 
R.Ahir 1330 (6 Nisan 1912) tarihli İrâde-i 
Seniyye ile emânete dönüştürülmüştü.150 
Akabinde, vergi ve harçlarla olan irtibatın-
dan dolayı da Maliye Nezâreti’ne ilhak edil-
mişti. Kanun metninde Defterhâne-i Hâkânî 
Nezâreti adının geçmesi kanunun tashih ve 
Meclis-i Umumi tarafından tasdik edilmeden 
yürürlüğe giren muvakkat bir kanun olduğu-
nu teyit etmektedir.151
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KADASTRO KANUNUNDAN
SONRAKİ UYGULAMALAR

Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr 
Kânûnu, ülke genelindeki tüm gayrimenkul-
lerin kadastrolarının yapılması, arazilerin kıy-
metlerinin ve vergi miktarlarının tespit edil-
mesi suretiyle arazi hukukunun bir düzene 
konulması maksadıyla, Meclis-i Umumi’nin 
toplanıp kabul etmesi beklenmeden hemen 
uygulamaya konulmuştu.

1908 yılında Meşrutiyet’in ilanını mütea-
kip sulama alanı olarak seçilip, hudutlarının 
tespiti için kadastrosuna başlanan Konya’nın 
Çumra Kazası152 yeni usûl üzere yapılacak 
mesâhâ çalışmaları için de mükerreren pilot 
bölge seçilmişti. 

Çumra’nın pilot bölge olarak seçilmesinin 
nedenleri arasında “bölge insanının tarımsal 
kültürdeki yaklaşım ve davranış zenginliği ile 
yeni tarımsal gelişmeleri takip ederek onlardan 

152 Halid Ziya, a.g.e., s.38
153 Şaban İnan vd., “Çumra’da Yapılan Kadastro Çalışmaları ve İstatistiksel Analizler”, Mülkiyet Dergisi, S. 55, s.37, Ankara 2004
154 Erol Can, “Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi”, Mülkiyet Dergisi, S. 32, s.4, Ankara 1999; Erdal Köktürk, “Türkiye 

Kadastrosunun Tarihsel görevi”, Harita Kadastro Mühendisleri Dergisi, S.89, s.29, İstanbul 2003

yararlanma konusundaki isteklerinin toplum-
sal düzeyde kabul görmesi”153 gibi sebepler de 
gösterilmektedir. Bunlardan ziyade, yeni bir 
usulün hayata geçirileceği ve bunun kolay-
lıkla adapte edilerek pratik sağlanabileceği 
engebesiz bir araziye sahip olması, meşru-
tiyetin ilanından sonra bu bölgenin sulama 
alanı olarak belirlenmesinden sonra hudud-
larının tespiti amacıyla zaten kadastrosuna 
başlanmış olması gibi nedenler Çumra’nın 
seçilmesinde etkili olmuştur.

Çumra’da kadastro çalışmalarına hemen 
başlandığı, fakat 1. Dünya Savaşı’nın başla-
ması154 ve şiddetlenip geniş alanlara yayıl-
ması ile 1915 senesinde memlekette umumî 
seferberlik ilan edilmiş, arazide kadastro 
işlerini yürüten memurlardan kadastro mek-
tebi talebelerine kadar herkes silahaltına  
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Pilot bölge olarak seçilen Çumra’nın Alemdar bölgesinde yapılan kadastro çalışmalarının 
tamamlanması 1928 yılına kadar sürmüştür.
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Pilot bölge olarak seçilen Çumra’nın Alibeyhöyüğü bölgesinde yapılan  kadastro çalışmalarının 
tamamlanması 1928 yılına kadar sürmüştür.
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alınmıştı.155 Dönemin şartlarına istinaden 
Çumra’daki kadastro çalışmalarına da ara 
verilmişti. Bu aranın ne kadar sürdüğü kesin 
olarak tespit edilemese de, Milli Mücadele 
Dönemi’nde çalışmalara devam edildiği anla-
şılmaktadır.

Çumra’daki ilk kadastro çalışmalarının 
“Alibeyhöyüğü Beldesi”nde başlatılmış oldu-
ğu görülmektedir.156 Ancak, yukarıda ifade 
edildiği üzere, araya giren savaş nedeniyle, 
tamamlanan en eski kadastro paftalarının 
R.1 Nisan 1337 (1 Nisan 1921) tarihinde 
“Güvercinlik-Karaman Kırı” mevkiine ait oldu-

155 BOA.MF.MKT.dos.no:1138/36
156 İnam vd. “a.g.m”, s.37
157 Çumra’da bu dönemde yapılan kadastro çalışmaları sonucunda 6 köy ve mahalleye ait olarak ortaya çıkarılan 92 adet pafta, 

Çumra Kadastro Müdürlüğünün kapanması üzerine Konya Kadastro Müdürlüğüne aktarılmış olup, hâlen burada muhafaza 
edilmektedir.

ğu görülmektedir. Yine Çumra’da, “Batum” 
mevkiindeki çalışmalara ait bir kısım paftalar 
da Cumhuriyet’in ilanı öncesinde, 27 Şubat 
1923 tarihinde tamamlanmış olup, Alem-
dar, Alibeyhöyüğü, Dedemoğlu ve Fethiye 
mevkilerine ait elde mevcut, ilk oluşturulan 
paftalar 1924-1928 yılları arasında ortaya 
çıkmışlardır. Çumra’da bu dönemde yapılan 
kadastro çalışmaları sonucunda 6 köy ve 
mahalleye ait olarak 92 adet pafta oluşturul-
muştur.157

Kadastro Kanunu’ndan sonra sürdü-
rülen kadastral faaliyetler Çumra ile sınırlı  

Çumra Batum mevkiinde yapılan 1923 tarihli kadastro çalışmalarından örnek. 
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Çumra Güvercinlik Karamankırı mevkiine ait 1921 tarihli paftalardan örnek
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olmayıp, Edirne Vilayeti ve Çatalca Sanca-
ğı’nda da Emvâl-i Gayrimenkulün Tahdid ve 
Tahriri Hakkındaki Kanun burada da icraya 
konulmuştur.158 21 Ocak 1914 tarihinde, 
Kanun gereğince kurulacak kadastro ko-
misyonlarının oluşturulması için çalışmalara 
başlandığı ve bunların tabi olacakları Sancak 
Kanunnamesi layihasının hazırlandığı anla-
şılmaktadır.

Kadastro Kanunundan sonraki diğer bir 
uygulamanın da Cebel-i Lübnan’da hayata 
geçirilmesi için girişimlerde bulunulmuştur. 
26 Kasım 1913 tarihinde Beyrut Valiliği ile 
Cebel-i Lübnan Mutasarrıflığının 1860 ve 
1864 tarihli nizamnameler doğrultusunda 
tahrir yapmaları ve vergilerin toplanması 
usulü Maliye Nezareti’nce uygun bulunma-
mıştı. İlgili Makamlara Emval-i Gayri Menkule 
Tahdid ve Tahrir Kanunu çerçevesinde yeni 
kadastro usulünün tatbik edilerek tahrirat-

158 BOA.DH.İD. dos.no:160-2/47; BOA.MV. dos.no:233/21
159 BOA.MVdos.no:182/49

ların tamamlanması için çalışmaları başlat-
maları talimatı gönderilmişti.159 Söz konusu 
çalışmanın akıbeti ise sonraki dönemlerdeki 
siyasi gelişmeler nedeniyle tespit edileme-
mektedir.

Bu dönemde İstanbul Şehri’ne münhasır 
olmak üzere kadastro çalışmaları da yapıl-
mıştır. Defterhânedeki Fen Heyeti genişletilip 
çalışmalara dâhil edilmiş, Almanya’dan gelen 
mütehassıs Mösyö Krake’nin idaresi altında 
Galata, Feriköy ve Büyükada’da kadastro ça-
lışmalarına başlanmıştır. Bu kapsamda İstan-
bul’un nirengi haritasının da Defterhâne Fen 
Heyetince hazırlandığı anlaşılmaktadır. Bu 
çalışmalar İstanbul’un kadastral mahiyette 
umûmî haritalarının hazırlanmasına yönelik 
olarak İstanbul Şehremaneti tarafından baş-
latılmış olup, yapılacak bu çalışma Mühendis 
Hawzler’in riyasetinde olmak üzere merkezi 
Berlin’de bulunan “Mebânî İnşaatı Şirketi”ne 
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İstanbul Şehremaneti Harita Dairesi Müdürü Necib Bey tarafından 1918 yılında çizilen  
Tarihi Yarımada haritası.
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ihale edilmiştir.160 Mükerrer çalışmalar ol-
maması amacıyla Defterhâne ve Belediye 
tarafından yaptırılan plan ve haritaların kop-
yalarının alınması da değerlendirilmiştir.161 
Zira bu dönemde Defter-i Hâkânî ve beledi-
yece ayrı ayrı çalışmalar yapıldığı, nirengi ha-
ritası ile Kadıköy ve Üsküdar bölgelerindeki 
tatbikatlar noktasında aralarında birtakım 
yetki anlaşmazlıkları çıktığı ve bunun Şura-yı 
Devlet’te de konu olduğu anlaşılmaktadır.162 
İstanbul Şehremaneti tarafından 1914 sene-
sinde başlatılan kadastro çalışmaları I. Dün-
ya Savaşı’nın uzaması nedeniyle bitirileme-
miş,163 tamamlanması 1924 yılında mümkün 
olmuştur.164 Umumi Harita çalışması kapsa-
mında ise 600 pafta ve 14 sandık dolusu ve-
sika üretilmişti. R.1330-1340 (M. 1914-1924) 
yılları arasında tamamlanan bu çalışmalar 
fenni usule uygun, umumi ve modern ka-
dastro haritası olarak kabul edilmektedir.

Dönemin tüm zorluklarına rağmen, ül-
kemizde harita ve kadastro çalışmalarının 
geleceği açısından önemli faaliyetlerin de-
vam ettirildiği de görülmektedir. Sadrazam-
lık Makamı’ndan kaleme alınan bir talimatta; 
“memleketimizin muntazam kadastro hari-
talarının bulunmaması sorununun çözümü 
ve haritacılık fenninin gelişmesini sağlamak 
amacıyla bir komisyon oluşturulması” isten-
mektedir. Erkan-ı Harbiye-i Umumiye Harita 
Dairesi Reisi Mirliva Şevki Paşa’nın başkanlı-
ğında Maliye, Nafia, Ziraat ve Evkaf-ı Hüma-
yun Nezaretleri ile Defter-i Hâkânî Müdüriyeti 

160 Bu çalışma, 1910 yılından itibaren Mebani şirketi ile yapılan çalışmanın devamı mahiyetinde olup, bununla ilgili bilgiler önceki 
sayfalarda verilmişti.

161 BOA.DH.UMVM.dos.no:121/21
162 BOA.DH.UMVMdos.no: 100/39
163 Halid Ziya, a.g.e., s.39-40
164 Osman Nuri, a.g.e., s.328-330
165 BOA.MI.EEM.dos.no: 1322/18
166 Yavuz Yeşilyılmaz, “İmparatorluktan Günümüze Yaşayan Arşivlerimiz ve Bilgi ve Belgelerde Bilgisayar Uygulamaları”, Tapu ve 

Kadastro Dergisi, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Yayını, Ankara 1998, s.28

ve Şehremanetinde ihtisas sahibi üyelerden 
oluşturulacak komisyona gerekirse diğer ku-
rumlarda da katılım sağlanması hedeflenmiş-
tir. Defter-i Hâkânî Hey’et-i Fenniye Müdür 
Vekili Ömer Fevzi Bey’in de katıldığı komisyon 
28 Aralık 1919 tarihinden itibaren çalışmala-
rına başlamıştır.165

Dönemin savaşlarla geçen zor şartlarına 
rağmen, Kadastro Kanunu’nun ilanı ile hız 
kazanan çalışmaların önemi göz önünde bu-
lundurularak 3 Eylül 1338 (1922) tarihinde 
“Defter-i Hâkânî Hey’et-i Fenniyesinin Teşkilat 
ve Vezaifine Dair Kanun” yürürlüğe konul-
muştu. Bu Kanun ile kadastro işlemlerinin 
yürütülmesinden sorumlu merkez teşkilatı-
nın bir nizama sokulması hedeflenmişti.166 
Bu Kanun hükümlerince, kadastro çalışma-
ları sırasında ve sonrasında oluşan defter ve 
evrak ile harita ve paftaların iki suret olarak 
çıkarılması, suretlerin merkez ve taşra Def-
ter-i Hâkânî İdareleri’nde muhafaza edilmesi 
hükme bağlanmıştı. Böylece, tapu ve kadast-
ro işlemlerine yönelik teknik arşivin önemi 
ve kadastro işlemlerinin ihtisas sahibi perso-
nelin istihdam edildiği bir teşkilatça yürütül-
mesinin gerekliliği ortaya konulmuştu.
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OSMANLI’DAN CUMHURİYETE
GEÇİŞ DÖNEMİ: 1914-1923 ARASI

KADASTRO FAALİYETLERİ

Tanzimat Fermanı’nın ilanından itibaren 
arazi hukukunun geliştirilmesi ve taşınmaz-
larla ilgili ihtilafların giderilebilmesi amacıyla 
birçok düzenleme yapılmış, en nihayetinde 
kadastral çalışmaların önemi anlaşılarak bu 
alanda gerekli adımlar atılmıştı. 18 Şubat 
1913 tarihine gelindiğinde, “Emvâl-i Gayr-i 
Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kânûnu” adı ile uy-
gulamaya konulan ilk kadastro kanunu, Os-
manlı Devleti’nde kadastro çalışmaları açısın-
dan bir dönüm noktası teşkil etmişti. Ülkede 
hızla gelişmeye ve yaygınlaşmaya başlayan 
bu yeni sektörün devlete önemli ölçüde gelir 
sağladığı da görülerek, kadastro kanunu ile 
ülkenin tümünü kapsamak üzere sistemli 
kadastro çalışmalarına başlanması öngörül-
müştü. Ancak, hızla başlatılan ve tüm ülkede 
yaygınlaştırılmaya çalışılan kadastro çalışma-

ları, Osmanlı’nın birçok cephede eş zamanlı 
dâhil olduğu I. Dünya Savaşı’nın başlaması 
nedeniyle devam ettirilememişti.

Birinci Dünya Savaşı’nın şiddetlenip geniş 
alanlara yayılması sonucunda memleket-
te umumi seferberlik ilan edilmişti. Umumi 
seferberlik diğer tüm kurumlarda olduğu 
gibi Defterhâne teşkilatında da uygulana-
caktı. Bu kapsamda Defterhânenin merkez 
kâtipleri ile birkaç umur-ı şer’iyye memuru 
dışındaki tüm personeli silahaltına alınmıştı. 
Taşra teşkilatında ise vilayet tapu başkâtibi 
ile kazalarda yalnız tapu kâtiplerinden bir 
kişinin vazifeleri başında bırakılmaları belir-
tilmişti. Defterhâneden Harbiye Nezareti’ne 
yazılan bir yazıda tapu memurlarının Mükel-
lefiyet-i Askeriye Kanunu’nun 92. Maddesi 
kapsamında seferberlikten istisna tutulma-
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ları talebi ise uygun görülmemiş, taşra teş-
kilatının büyük bir kısmı çeşitli cephelerde 
vatan savunmasına katılmışlardı. Teşkilatın 
kadastro kısmında da durum farklı değildi. 
İstanbul’da devam eden kadastro çalışma-
ları için Fen Heyeti kadastro mühendislerin-
den bir kaçı seferberlikten istisna tutulmuş, 
diğer tüm mühendis ve memurlar ise cep-
heye gitmişlerdi. Yalnızca Konya’da istisnai 
bir uygulama yapılmış167, umumi seferber-
lik nedeniyle teşkilatın tüm memurları sila-
haltına alınırken, pilot bölge olarak seçilen 
Konya’daki kadastro çalışmalarının sürdürül-
mesinin ne denli önemli olduğunu belirten 
Konya Defter-i Hâkânî Müdüriyetinin talebi-
ne istinaden kadastro mühendislerinden en 

167 BOA. ŞD.TNZ. 511-16/A-B

yaşlı üçünün seferberlikten istisnası Harbiye 
Nezareti’nce uygun görülmüştü. 

Birinci Dünya Savaşına istinaden çıkarılan 
umumi seferberlik uygulaması kadastronun 
merkez ve taşra birimlerindeki uygulamala-
rını sekteye uğrattığı gibi, bu işin eğitim aya-
ğına da büyük bir darbe indirmişti. Seferber-
lik kapsamında Kadastro Mektebi talebeleri 
de silahaltına alındığından eğitime devam 
edilememiş ve mektep kapatılmıştı. Kadast-
ro Mektebi talebelerinden bir kısmı çeşitli 
cephelerde şehit düşmüş, bir kısmı gazi ol-
muş, bazıları da Anadolu’da başlayan Milli 
Mücadele’ye katılmışlardı. Savaştan sonra 
geri dönen mektep talebelerinden Necmed-
din Efendi’nin başka bir yüksekokula kabul 
edilmesi yönündeki talebinden de anlaşıla-
cağı üzere, talebelerinin büyük bir kısmı geri 
dönemediğinden mektep tekrar açılama-
mıştı. Birinci Dünya Savaşı nedeniyle, tespit 
edilebildiği kadarıyla mektebin 21 talebesi 
şehit olmuş, büyük bir kısmı da bilinmeyen 
nedenlerle geri dönememişlerdi. Dolayısıyla 
savaş, kadastro çalışmalarına nitelikli per-
sonel yetiştirmek amacıyla açılan ilk meslek 
okulunun kapanmasına neden olmuş, ülke-
mizde kadastro sektörünün gelişmesine bü-
yük bir darbe indirmişti.

Devlet memurlarının seferberlik kapsa-
mında silahaltına alınması, bunların önemli 
bir kısmının şehit veya esir düşmesi, kalan 
büyük bir kısmının yaralı olması işlerde ciddi 
aksamaların ortaya çıkmasına ve genel an-
lamda tebaanın zorluklar yaşamasına neden 
olduğu gibi özellikle memur ailelerinin mağ-
duriyetlerine de neden olmuştu. Bu soruna 
çözüm olmak üzere, silahaltındaki memurla-
rın maaşlarının üçte birinin ailelerine öden-

Seferden dönen Mektep öğrencisi Necmeddin 
Efendi’nin arzuhali
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Konya’daki mühendislerin seferberlikten istisna tutulmasına dair belge
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mesine, kalanın ise yerlerine tayin edilen ve-
kil memurlara ödenmesine karar verilmişti. 
Yine, savaşta şehit düşen veya gazi olarak 
dönen memur ailelerinin, maaş bağlanın-
caya kadar hane ve iaşe giderlerinin karşı-
lanması yoluna gidilmişti. Ayrıca, Seferberlik 
gereğince silahaltına alınan Defter-i Hâkânî 
memur ve kâtiplerinin kayıtlarının silinmeyip 
döndüklerinde asıl memuriyetlerinde istih-
dam edilmeleri, cephede olup da sırası ge-
len memurların terfi ve terakkiden mahrum 
edilmemeleri için gerekli girişimlerde bulu-
nulmuştu. Bu şekilde mağduriyetlerin bir 
kısmı çözüme kavuşturulurken, genel olarak 
seferberlik nedeniyle ortaya çıkan memur 
ihtiyacını karşılamak için de memurluğa alın-
ma yaşı yirmiden on sekize indirilmişti. Ancak 
bu, Defterhâne için çok da pratik bir çözüm 
değildi. Zira teşkilata meslek memuru yetişti-
ren Mektep kapanmıştı. Ciddi bir teknik bilgi 
gerektiren tapu işlemlerinin öğrenilmesi işi 
ancak usta-çırak ilişkisi içerisinde sürdürül-
mekte olup, teşkilatın taşra birimlerinin bir 
kısmı tamamen kapanmış, diğerlerinin ise 
yeterli yetişmiş personeli kalmamıştı. Nite-
kim Cumhuriyet’in ilanından sonra devlet 
teşkilatı yeniden yapılandırılırken, karşılaşı-
lan en önemli problemlerden birisi, yetişmiş 
uzman personel ihtiyacı olmuştu.

Ülkenin içinde bulunduğu bu zorluklara 
rağmen, 1914 yılından Cumhuriyetin ilanına 
kadar olan dönemde kadastro çalışmalarına 
bölgesel ve küçük çaplı olsa da devam edil-
mişti. Özelikle “Emvâl-i Gayr-i Menkulenin 
Tahdid ve Tahrir Kanunu” çerçevesinde pilot 
bölge olarak seçilen Konya’nın Çumra Ka-
zası’ndaki çalışmalara devam edildiği görül-

168 Çumra’da sürdürülen kadastro çalışmalarının büyük bir kısmı ise 1924-1928 yılları arasında devam ettirilebilmişti.
169 BOA. DH. UMVM. dos. No: 20-23 / 14-102; DH.İ.UM. dos.no: 20-27/14-44
170 BOA. DH. UMVM. dos. No: 100/60; belge tarihi 25 Nisan 1920 (6 Şaban 1338)

mektedir. Burada oluşturulan paftalardan 
anlaşıldığı kadarıyla Batum ve Güvercinlik 
Köyü gibi bir kısım mahalle ve köylerin ka-
dastro çalışmaları Milli Mücadele’nin devam 
ettiği dönemde tamamlanmıştı.168

Osmanlı’nın son yıllarında yapılan ka-
dastro çalışmaları Çumra ile sınırlı değildi. 
Görevli mühendis ve memurlara kadastro 
haritalarının hazırlanması konusunda vazife-
lerini gösteren talimatlar169 gönderilmesin-
den anlaşılacağı üzere, Adana ve çevresinde 
de kadastro çalışmaları devam ettirilmişti. 
Ayrıca, muharebede harap olan Çanakkale 
kasabasının kadastro ve haritasının yapılma-
sı amacıyla bedel ve ihale hususuna ilişkin 
bazı çalışmalar170 yapıldığı da görülmektedir. 
Kal’a-i Sultaniye Mutasarrıfı tarafından sada-
rete gönderilen yazıda, Çanakkale’nin harap 
bir halde olduğu, buranın gelecekte alacağı 
medeni görüntüsüne kavuşturulması için 
öncelikle şehrin mükemmel bir haritasının 
ve kadastrosunun yapılması gerektiği vurgu-
lanmaktadır. Bunun için Mimar Kemalettin 
Bey eliyle uzun bir tetkikat yapıldığı, kadastro 
işlerinde tecrübesi ve yeteneği olan Kumka-
le Bataklığı Tevbisiyye Reisi Necib Bey’e milli 
hislerle, olması muhtemel bedelin yarı fiyatı-
na bu işin ihale edilmesi hususunda anlaşıl-
dığı ifade edilmektedir. İşin ilgili makamlarca 
tetkik ettirildiği ve cüz’i bir rakamla çalışma-
nın yapılacağı bildirilmektedir. Bu çalışmanın 
başlaması ve bitirilmesi ise Cumhuriyet Dö-
nemi’ne sarkacaktır.

Birinci Dünya Savaşı’nın, Osmanlı’nın da 
içinde bulunduğu ittifak kuvvetlerinin mağlu-
biyetiyle sonuçlanması üzerine, Anadolu’da 
Milli Kurtuluş Mücadelesi başlamıştı. Ülkeyi 
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Çanakkale’de yapılması planlanan çalışmalar hakkındaki yazı.
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işgal eden itilaf kuvvetlerinin yenilgiye uğ-
ratılması ve ülkenin yönetiminin Ankara’da 
kurulan Büyük Millet Meclisinin kontrolüne 
geçmesini müteakip 1 Kasım 1922 tarihinde 
Saltanat kaldırılmıştı. Osmanlı Devleti’nden 
devralınan devlet yapısı ve kurumlarını, ba-
tılı muadilleri gibi bir yapıya dönüştürmenin 
modernleşme hareketleriyle mümkün ola-
cağına inanan yeni yönetim, Saltanat’ın kal-
dırılmasının hemen ardından devlet yapısı 
ve kurumlarına yönelik ilk değişim faaliyetle-
rini de başlatmıştı.

Osmanlı Devleti’nin kuruluş döneminden 
itibaren çeşitli isimlerle varlığını sürdüren, 
mülkiyet ve kadastro ile alakalı işlerden so-
rumlu Defter-i Hâkânî Emaneti de mevcut 
modernleşme hareketleri ve değişiklik dal-
gasından etkilenmiştir. Saltanatın kaldırıl-
masını takip eden günlerde Defter-i Hâkânî 

171 TKG.KK.İLMd. df.no:24, vrk.35 

Müdüriyeti ile ilgili olarak yazılan 18 mad-
delik bir emirnamede, Emanetin kaldırıl-
ması ve bundan sonraki süreçte izlenecek 
yöntem hakkında hükümlere yer verilmiştir. 
5 Teşrin-i Sani 1338(1922) tarihini taşıyan 
bu emirnamenin 9. maddesinde “Defter-i 
Hâkânî Emaneti mülgadır.”171 ibaresi yer al-
maktadır. Maddenin devamında bu emane-
te ait eski kayıtların ve tasarruf defterlerinin 
ilgili memurlar tarafından emanet dairesin-
de vazifesini ifa edecek olan İstanbul Defter-i 
Hâkânî Müdüriyetine teslim edilmesi gerek-
tiği belirtilmek suretiyle, lağvedilen Emanetin 
yeni oluşum sürecinde vazifesini kesintiye 
uğratmadan yerine getirebilmesi için geçici 
bir çözüm sağlanmıştır. Aynı emirnamenin 
10. maddesinde ise Dersaadet Kayıt Kalemi, 
Haciz Kalemi ve Defter-i Hâkânî Fen Heyeti 
ve Şer’ memurunun İstanbul Defter-i Hâkânî 
Müdüriyetine bağlı olarak eskisi gibi görev 

Umur-ı Tasarrufiye Müdüriyeti mührü
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yapmaya devam edeceği vurgulanmaktadır. 
Kurum yeniden yapılandırılıncaya kadar ger-
çekleştirilen bu geçici çözüm ile işleyişin sü-
rekliliğinin sağlanması hedeflenmiştir.

Kurumsal olarak yapılan değişikliklere 
bağlı olarak işleyiş ile alakalı bazı yenilikler de 
zorunluluk hâline gelmiştir. İcra Vekilleri He-
yeti tarafından kabul edilen 28 Teşrin-i Sani 
1338 tarihli ve 2032 sayılı “Sened-i Hâkânîle-
rin balasında mevzu tuğranın yerine ‘Türkiye 
Büyük Millet Meclisi namı alisinin ikamesi ve se-
ned-i mezkûra izafe olunan “Hâkânî” kaydının 
ref’ ile “Millî” sıfat-ı mübeccelinin vaz’ı hakkında 
kararname”172 ile arazi sahiplerine baş tara-
fı tuğralı tapu senedi verileceğine dair Arazi 

172 DÜSTUR, III. Tertib, C 3, s.167
173 TKG.KK.İLMd.: C.24, s.35; Mardinîzâde Ebu’l-ûlâ, Kavanin-i Tasarrufiye, İstanbul 1927, s.22

Kanunnamesi’nin üçüncü maddesinin son 
fıkrası iptal edilmiştir. Ayrıca, hak sahiplerine 
verilen senetlerin üzerindeki “Hâkânî” ifade-
sinin kaldırılarak bunun yerine “Millî” sıfatı ge-
tirilmesi ve bu zamana kadar “Defter-i Hâkânî 
Müdürü” olarak anılan unvanın da bundan 
sonraki dönemde “Umur-ı Tasarrufiye Müdü-
rü” unvanı ile istihdam edilmesi kararlaştırıl-
mıştır.173 Osmanlı Devleti’nden intikal eden 
birçok daire gibi Defter-i Hâkânî Emaneti de 
yeniden şekillendirilip, Avrupa’daki emsalleri 
gibi umum müdürlük statüsünde bir daire 
hâline getirilmiştir. Yeni yönetimin yaptığı bu 
düzenlemeler hem yapıda hem de işleyişte 
tatbik edilerek modern bir kurum oluşturul-
maya çalışılmıştır.
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CUMHURİYETİN İLK YILLARINDA
KADASTRO FAALİYETLERİ

Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuri-
yeti Devleti’ne geçişin ilk dönemlerinde Os-
manlı mirası bir bürokratik yapının varlığı söz 
konusudur. 29 Teşrin-i Evvel (Ekim) 1923 ta-
rihli ve 364 sayılı Kanun174 ile devlet şeklinin 
Cumhuriyet olarak belirlenmesinden sonra, 
yeniden yapılanma çabası içine girilmiştir. 
Cumhuriyetin ilan edilmesi ile rejim şeklinin 
değişmesi ve iradenin millet hâkimiyetine 
verilmesi, devletin yönetim şeklinde olduğu 
gibi, kurumlarında da yapısal değişikliklere 
yol açmıştır. Cumhuriyet’in ilanıyla birlikte 
birçok kurum kendiliğinden geçersiz hâle 
gelmiş yerlerine yenilerinin kurulması ge-
rekli olmuş, bazı kurumlar ise sadece isim 
değişikliğine uğrayarak aynı şekilde varlığını 
devam ettirmiştir.

174 DÜSTUR, III. Tertib, C 5, s: 158
175 1340 (1924) tarihli Muvazene-i Umumiye Kanunu, Bütçe Kısmı, Kanunlar Katalogu, Yıl 1924,  TBMM Arşivi Kütüphanesi

Ülkemizde kadastro faaliyetlerini yürüt-
mekle sorumlu olan, Osmanlı zamanında 
Defterhâne iken 5 Kasım 1922 tarihinde 
“Umur-ı Tasarrufiye Müdürlüğü” adını alan 
teşkilatımız, Cumhuriyetin ilanından sonra-
ki 1923 senesi Birinci Avans Kanunu bütçe-
sinde genel harcamalar arasında sayılmakla 
birlikte, kendisine ait bir ödenek ayrılmadığı 
görülmektedir.

1340 (1924) senesi muvazene-i umumiye 
bütçesinde175 ise Umur-ı Tasarrufiye Müdü-
riyeti olarak değil “Tapu Umum Müdürlüğü” 
teşkilatı olarak kaydedildiği görülmektedir. 
İlk defa müstakil bir bütçe tahsis edilen teş-
kilatımıza 1340 (1924) yılı devlet bütçesin-
den ”Tapu” adına 718.625 lira ayrılmıştır. 
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1341(1925) yılı Muvazene-i Umumiye Ka-
nununda da  “Tapu Müdüriyeti Umumiyesi” 
olarak zikredilmiş, bütçesi de 955.123 liraya 
yükseltilmiştir.

Teşkilatın yapısında meydana gelen de-
ğişikliklere rağmen, Ankara’da kurulan bu 
yapının içerisinde henüz bir kadastro birimi 
olmadığı da açıkça görülmektedir. Cumhuri-
yetin ilanından önce Ankara Hükümeti tara-
fından 5 Teşrin-i Sani 1338(1922) tarihinde 
ilan edilen Emirnameye göre176 kadastral fa-
aliyetlerin yine İstanbul’da bulunan Hey’et-i 
Fenniye Müdürlüğünce sürdürülmesi öngö-
rülmüştü. Umur-ı Tasarrufiye Müdüriyeti ve 
Tapu Müdüriyet-i Umumiyesi dönemlerinde 

176 TKG.KK.İLMd. df.no:24, vrk.35 
177 BOA. HR. İM. dos. no: 177/27; BOA.HR.İM.dos.no: 216/75
178 TKG.KK.İLMd.df.no:.24, s.35

çalışmalarını sürdüren Fen Heyeti tarafın-
dan bölgesel bazı çalışmaların yapıldığı gö-
rülmektedir.

Cumhuriyet’in ilanını müteakip, İstan-
bul’da Nallımescit Mahallesi’nde yapılan 
kadastro çalışmaları177 ile Konya’nın Çumra 
Kazasında başlatılan fakat tamamlanama-
yan çalışmaların da 1924-28 yılları arasında 
Hey’et-i Fenniye mühendislerince yapıldığı 
görülmektedir.178

Cumhuriyet’in ilanından sonra Türkiye 
Cumhuriyeti tarafından yapılan ilk yeni ka-
dastral nitelikli çalışma, 16 Mart 1921 tari-
hinde Sovyet Rusya ile imzalanan Moskova 

Çumra Alemdar’da Heyet-i Fenniye Müdüriyetince 1924 yılında yapılan  
kadastro çalışmalarından örnek
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Çumra Alibeyhöyüğü’nde 1928 yılında yapılan kadastro paftalarından örnek 
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Konya’da Cumhuriyet’in ilk yıllarında yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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Anlaşması’nın bir gereği olarak 10 Nisan 
1340 (1924) tarihli ve 474 sayılı Tapu Tahriri-
ne Dair Kanun (Elviye-i Selase179) kapsamın-
da Artvin, Kars, Ardahan vilayetleri ile Iğdır 
Kazası ve civarında yapılan kadastro çalış-
malarıdır.

Söz konusu kanun çerçevesinde yapılan 
çalışmalar, Türkiye-Rusya sınırının ve Türkiye 
sınırları içerisinde kalan Artvin, Kars, Arda-
han illeri, Kulp ve Iğdır Kazaları ile Hopa’nın 
Kemalpaşa nahiyesindeki180 taşınmazların 

179 Üç Vilayet anlamına gelen bu ifade Osmanlı Devleti’nde Batum, Kars ve Ardahan livaları için kullanılmaktaydı. 
180 H. Erkan, a.g.e, s.47
181 S. Gökşin Seylam, Gülseren Yurttaş, Türkiye’de Kadastro (1923-2006), HKMO Yayını, İstanbul 2008, s.25

hukuki durumlarının belirlenmesi, arazilerin 
gelir ve kıymet durumlarının tespit edilmesi 
amacıyla özel bir kurul tarafından haritaya 
değil, krokiye dayalı olarak yapılan çalışma-
lardır. Bu bölgede yapılan tapu tahriri ça-
lışmalarının kimi ölçekli, kimi ölçeksiz hazır-
lanan krokilerle tespit edilmesi, haritaların 
düzenlenmemesi ve oluşturulan krokilerin 
bir örneklerinin Genel Müdürlük arşivinde 
bulunmaması181 gibi sebeplerle modern an-
lamda bir kadastro olarak kabul edilmemiş, 
sonraki yıllarda bölge yeniden ele alınarak 

474 sayılı kanuna istinaden 1924 yılında Artvin’de yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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tesis kadastrosu tamamlanmıştır.182 Önceki 
bölümlerde de ifade edildiği üzere, kadastro 
çalışmaları hukukî ya da malî amaçlarla yapı-
lırken, 474 sayılı Kanun çerçevesinde yapılan 
kadastro çalışması tüm ülkenin kadastro-
sunun yapılmasını hedeflemeyip küçük bir 
alanla sınırlı kalan hukukî ve malî amaçların 
yanı sıra, siyasî amaçları da ihtiva eden istis-
nai bir kadastro uygulaması olarak karşımıza 
çıkmaktadır.

474 sayılı Kanun hükümlerine göre yapı-
lan tapu tahriri çalışmaları ve bunlarla ilgili 

182 Şaban İnam, “ Türkiye Kadastrosunun Mevcut Durumu ve Özellikleri”, Mülkiyet Dergisi, S. 49, Birlik Matbaacılık, Ankara 2002, 
s. 15-16; Yaşar Karayalçın, “Kanunlarımız, Doktrin ve Uygulama Açısından Mera ve Yaylaklar-Emvali Metruke”, http://auhf.
ankara.edu.tr/dergiler/auhfd-arsiv/AUHF-1975-32-01-04/AUHF-1975-32-01-04-Karayalcin2.pdf; “Harita-Tapu ve Kadastro Özel 
İhtisas Komisyonu Raporu”, Ankara, Eylül 1995, s, 33

183 DÜSTUR, III. Tertib, C.15, s. 437

kroki yapımına 1930’lu yılların başlarında da 
devam edilmiş olmakla birlikte, bu kanunun 
hükümleri, 9 Haziran 1934 tarihli ve 2502 
sayılı muhacirlerin yerleştirilmesi ve çiftçile-
rin topraklandırılması ile ilgili kanun183 çerçe-
vesinde yürürlükten kaldırılmıştır.

Cumhuriyet’in ilk yıllarında 474 sayılı Ka-
nun dışında, Maliye Hazinesi elinde bulunan 
ve atıl bir vaziyette bekleyen arazilerin iskân 
edilmesi, tarım ve hayvancılığın teşvik edil-
mesi, mevcut arazilerin değerlendirilerek 
üretime açılması amaçlarına hizmet etmek 

474 sayılı kanuna istinaden 1924 yılında Artvin’de yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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üzere, 1925-1945 yılları arasında çeşitli is-
kân ve topraklandırma kanunları çıkarılarak, 
günümüzde hukukî olarak geçerli sayılan ilk 
kadastro haritaları oluşturulmuştur. Ancak, 
bu ilk oluşturulan kadastro paftaları teknik 

184 İnam, a.g.m., s. 16

yönden yeterli hassasiyete sahip olmadığın-
dan Türk Medenî Kanunun öngördüğü an-
lamda tapu sicilinin oluşumuna altlık olmak-
tan uzaktır.184

474 sayılı kanun sonrasında Artvin Ahlat bölgesinde yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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Fen memurlarımız tarafından tanzim edilen Türkiye kadastrosu planlarından örnek
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CUMHURİYET DÖNEMİ İLK 
KADASTRO KANUNU: KADASTRO 

TEŞKİLATININ KURULMASI

Kadastro faaliyetlerinin tapu siciline altlık 
oluşturması ve ülkenin genel durumunun 
ortaya konularak arazilerin kıymetlerinin 
tespit edilebilmesi noktasında bu çalışmala-
rın önemi henüz Cumhuriyetin ilk yıllarında 
anlaşılmıştı. Osmanlı Devri’ne ait bir yapıda 
devam ettirilen çalışmaların düzenli, sağlıklı 
ve kesintisiz olarak yeni devletin merkez teş-
kilatı içerisinde yürütülmesi gerektiği husu-
sundaki bakış açısı, merkezde yer alan tapu 
teşkilatı bünyesinde bir kadastro birimi oluş-
turulmasını zorunlu kılmıştı.

Dönemin Tapu Umum Müdürü Ziya Akif 
Beyefendi’nin gayretleri ile hazırlanıp Hü-
kümete teslim edilen Kanun layihası, ko-
nunun önemine ithafen Meclis tarafından 
aynen kabul edilecekti. Türkiye dâhilinde 
kadastro teşkilatı vücuda getirmek amacıyla 
hazırlanan layihayı değerlendiren encüme-
nin açıklamaları, o dönemde bu işe verilen 
ehemmiyeti de açıkça ortaya koymaktadır. 

185 Osman Nuri, a.g.e., s.335-336

Değerlendirmede, kadastronun Avrupa’da 
yaklaşık bir asırdır yapıldığı; kara ve demir-
yolu ulaşımından kanalların inşasına, gayri-
menkullerin tespitinden vergi düzenine ka-
dar pek çok alanda bu çalışmalardan istifade 
edildiği vurgulanmaktadır. Berlin’de kurulan 
Beyne’l-milel Hendesetü’l-arz Cemiyeti’ne 
Türkiye müstesna tüm ülkelerin katıldığının 
da belirtildiği değerlendirmede, ülkemizde 
ivedilikle kadastro planlarının vücuda getiril-
mesi gerektiği ifade edilmiştir.185

Kadastro Kanununun gerekçesinde: “Ara-
zinin hudutlarını ve arazi üzerindeki tasarruf 
haklarını, sınıfını ve cinsini saptamak ve belge-
lemek önemli bir hizmettir. İki-üçyüz yıl önce 
yapılan yasa ve kurallar bugünkü gereksinimi 
karşılayamazlar. Nitekim yasalarda hududa 
güvenilirken, dönüme güven bulunmamakta-
dır. Tasarruf hakkının fenni olarak tespiti ya-
sanın en önemli maddesidir. Her şeyin kesin ve 
matematiksel olarak ölçüldüğü bir devirde tüm 
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veriler somut hale gelecektir. Tasarruf hakkının 
saptanması medeniyetin özünü oluşturmakta-
dır…” denilmektedir. Aynı gerekçeler içerisin-
de kadastronun faydaları da sıralanmaktadır:

Kadastro Örgütü yalnızca vergi matrahı 
değil, tüm taşınmaz malların durum ve mev-
kilerini tahdit ve tayin eder.

İkinci olarak; ferağ, intikal, mübadele, tak-
sim, ifraz, terkin, vefat halinde ferağ, teminat, 
haciz, ihale yöntemiyle satış, genel menfaat-
ler için istimlak gibi gayrimenkullere ilişkin 
her türlü değişikliğin takip ve tespiti,

186 Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.28
187 TBMM Zabıt Ceridesi, 22 Nisan 1341 (1925), C.18, s.449

Üçüncü olarak; özel ve genel yollar, şi-
mendifer, su yatakları ve kanalları, rıhtım-
lar ve genel bayındırlık işleri ile belediyeler 
hizmetleri ve sanayi, eski eserler (heykeller 
vesaire gibi) milli kaynakları ve madenler ile 
hudutları,

Dördüncü olarak; her türlü doğal kaynak-
ların, madenlerin ve diğer milli servetlerin 
haritalarının yapımı,

Beşinci olarak; milli binalar ve askeri hari-
taların yapımı,

Altıncı olarak; her türlü taşınmazın değer-
lerini saptamak ve onların değişikliklerini iz-
lemek,

Yedinci olarak; Devletin en önemli gelir 
kaynağını oluşturması nedeniyle gayrimen-
kullerin sınıflara ayrılması ile her bir sınıfın 
vereceği vergi miktarını tayin ve tespit etmek,

Sekizinci olarak; kısaca mali, iktisadi ve 
sosyal her türlü istatistiki bilgiyi hazırlama-
nın, önemli genel hizmetlerin başlıcalarını 
oluşturduğunu dikkate almak gerekir.186 de-
nilerek kadastronun önemi ve gerekliliği vur-
gulanmıştır.

Kadastro Kanununun görüşüldüğü 1925 
yılı “Sulama Ücreti Kanunu Esbab-ı Muci-
be”187 layihasında da kadastronun gerek-
liliğine dair başka bir bakış açısı daha de-
ğerlendirilmekteydi. Görüşmede, sulama 
ücretlerinin dönüm üzerinden hesaplandığı, 
hesaplamalar için arazilerin miktarlarının ve 
kime ait olduklarının belirlenebilmesi gerek-
tiği vurgulanarak, bunun için de kadastrola-
rının mevcut olması ifade edilmekteydi.

Askeri harita heyeti Ankara nirengi rasadatı  
için çalışmada
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Tüm bu gereksinimler ve gerekçelerle, 
bu önemli ihtiyaçları karşılamak amacıyla, 2 
Mayıs 1341 (1925) tarihli ve 99 sayılı Resmî 
Ceride’de ilan edilen 658 sayılı Kadastro Ka-
nunu188 ile Tapu Müdüriyeti Umumiyesi’ne 
bağlı kadastro teşkilatı kurulması kararlaş-
tırılmıştır. Kanunun icrasından Maliye Ve-
kili’nin yetkili kılınmasından da anlaşılacağı 
üzere, bu dönemde Tapu Umum Müdürlü-
ğü Maliye Vekâleti’ne (Bakanlığına) bağlı bir 
genel müdürlük olarak hizmet vermektedir.

658 sayılı Kanunla; gayrimenkullerin ta-
sarruf muamelatı ile hukukunun tespit ve 
temini, arazilerin geometrik usullerle ölçüm-
lerinin yapılması ve hudutlarının belirlenme-
si, ayrıca gayrimenkul vergileri ile ilgili defter 
ve belgelerin tutularak muhafazası amaçlan-
mıştır. Anlaşılacağı üzere, bu kanun hukukî 
ve malî amaçlara yönelik olarak kadastro 
çalışmalarının yapılmasını öngörmüştür. 
Esasen amaca ve uygulamaya yönelik tek 
bir maddeden oluşan bu kanunda yürütü-
lecek kadastro tatbikatının detaylarına yer 
verilmemişti. Yeni yönetim, önceki döneme 
ait teşkilatı lağvederek merkez teşkilatında 
bir kadastro birimi ihdas ile resmiyette bir 
kadastro kanunu kabul etmiş, ancak eski 
kanun hükümleri resmiyette ve uygulamada 
devam ettirilmişti.189

Kanunun gerekçelerinin yer aldığı Meclis 
tutanaklarında190; ülkenin büyüklüğü, zama-
nın azlığı ve bunlara ek olarak uzmanlık ko-

188 Düstur, III. Tertib, C.6, s. 670; Aynı gün harita ve kadastro çalışmalarıyla ilgili olarak 657 sayılı Kanun ile Harita Müdüriyet-i 
Umumiyesi de kurulmuştu. Yine bu müdüriyete bağlı bir de Harita Mektebi açılması da kararlaştırılmıştı. “Harita Umum 
Müdürlüğü 1925-1936 yılları arasında Ankara, İstanbul, Kocaeli ve Malatya’da 1/500, 1/1000 ve 1/2000 ölçekli planlar üreterek 
kadastro çalışmalarına destek olmuştur. Bu çalışmalar, harita üretim amacını içermekle birlikte plana bağlı olarak yapılmasından 
dolayı kadastro niteliğinde kabul görmüştür.” Bkz. Kemalettin Toker, “Türkiye’de Çeşitlerine Göre Kadastro Süreçlerinin Analizi”, 
Mülkiyet (e-dergi), 4 Mayıs 2015, tapu-kadastro.net

189 Düstur 3. Tertib, C.16, s.59: Emvâl-i Gayr-i Menkûle Tahdîd ve Tahrîr Kânûnu geçerliliğini hukuken ve fiilen 1934 yılına kadar 
devam ettirmiştir. Kadastroyu malî bir hüküm belirtmeksizin ilk defa taşınmaz malların hukukî ve geometrik vaziyetlerini tespit 
etmek ve göstermek olarak tanımlayan 15 Ekim 1934 tarihli ve 2613 sayılı “Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu”nun 47.maddesi 
hükümlerine göre, Emvâl-i Gayr-i Menkûlenin Tahdîd ve Tahrîri Hakkındaki Muvakkat Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

190 22 Nisan 1925 tarihinde TBMM’nin 109. Birleşiminde görüşülen söz konusu tutanaklar için bkz.: Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.26-
29; TBMM Tutanak Dergisi, 1925, C.18, s.459,460,538, 539, 561

nusu dikkate alınarak yabancı uzmanlardan 
da görüş alınması ve hatta bunların gerekti-
ğinde istihdam edilmesi de değerlendirilmiş-
tir. Nitekim, İsviçreli Tapu Müdürü Mösyö Lui 
Heg ülkemize davet edilmiş ve kendisi bu ko-
nularla ilgili bir rapor hazırlayarak vermiştir. 

658 sayılı Kanunla yeniden yapılanma ça-
lışmalarına başlanmışsa da, teşkilatın yapı-
sındaki eksiklikler, tapu ve kadastro alanında 
bulunan yasal boşluklar acil çözüm getiril-
mesi gereken bir sorun hâline gelmiştir. Söz 

Osman Nuri tarafından kaleme alınan İstanbulda 
Kadastro başlıklı yazının ilk sayfası
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konusu yeniden yapılandırma çalışmaları 
1926 tarihli ve 743 sayılı Medeni Kanunda 
yer alan “Tapu Dairelerinin teşkilatı, ahkâmı 
mahsusasına tabidir”191 hükmüne istinaden 
hız kazanmıştır. Bu Kanunun 916. madde-
siyle getirilen hükümle tapu hizmetlerinin 
taşıdığı önem dolayısıyla, ihtisas gerektiren 
bir konu olması gerekçesiyle ve gerektirdiği 
tarafsızlık özelliği dikkate alınarak, “tapu ida-
releri teşkilatının özel statü ve kurallara tabi 
olması”192 kararlaştırılmıştır. Tapu teşkilatının 
özel yasalarla düzenlenmesini öngören bu 
maddeye dayanarak teşkilat yapısı ve vazife-
lerine dair kanun çalışmaları başlamıştır.

6 Haziran 1926 tarihli ve 391 sayılı Resmî 

191 Düstur, III.Tertib, Cilt: 7, s.237 
192 Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Eylül 1995

Gazete’de neşredilen 1926 yılı Muvazene-i 
Umumiye Kanunu, 658 sayılı Kanunun ila-
nından sonraki kurumun yapısını gösterme-
si açısından önem taşımaktadır. Bu Kanunun 
(A) Cetvelinde “Esami-i Devair” (Dairelerin 
isimleri) başlığı altında “Tapu ve Kadastro” 
unvanıyla yer alan teşkilata 1926 senesi büt-
çesinden 1.358.833 lira aktarılmıştır. Aynı 
kanunun (C) cetvelinde yer alan “Unvan-ı 
Memuriyet” bölümündeki Tapu Müdüriyeti 
Umumiyesi’ne ait kısmında memurların un-
vanı, adedi, maaş ve ücretleri yer almış ve 
kuruma bağlı her birim için ayrı ayrı ödenek 
oluşturulmuştur. 1926 yılı Muvazene-i Umu-
miye Kanunu’nda Tapu Müdüriyet-i Umu-
miyesi adı ile yer alan kurumun, “Kadastro 

Bursa Kadastro Heyeti
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Denizli Kadastro Heyeti

İstanbul Heyet-i Fenniyesi
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Müdüriyeti, Levazım Dairesi, Hey’et-i Fen-
niye Müdüriyeti, Kadastro Mektebi, Vilayet 
Kadastro ve Tahrir Heyetleri”193 gibi merkez 
birimlerinden oluştuğu görülmektedir. 1926 
senesi bütçesinde Kadastro teşkilatı Tapu 
Müdüriyeti Umumiyesi’ne bağlı bir müdür-
lük olarak göze çarparken, 1927 senesinde 
Resmî Gazete’de yayınlanan bütçede Tapu 
Müdüriyeti Umumiyesi ve Kadastro Müdüri-
yeti tek bir çatı altında birleştirilerek “Tapu ve 
Kadastro Müdüriyeti Umumiyesi”194 adı ile ilk 
kez yer almıştır.

193 DÜSTUR, III. Tertib, Cilt: 7, s. 937
194 DÜSTUR, III.Tertib, Cilt: 8, s. 295

Zamanla kadastro faaliyetlerinin teşkilatta 
kapladığı alanın ve önemin giderek artması, 
tapu-kadastro işlemlerinin uyum içinde yü-
rütülmesi ve tapu ile kadastro işlemleri ara-
sındaki yakın ilişkinin bir sonucu olarak böyle 
bir değişikliğin meydana geldiği söylenebilir. 
Tapu işlemleri ile kadastro işlemlerinin bir 
arada uyumla yürütülmesini sağlaması bakı-
mından bu değişikliğin kuruma ve kadastro 
faaliyetlerine yeni bir bakış açısı getirdiği söy-
lenebilir.

İzmir Kadastro Heyet-i Fenniyesi
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658 sayılı Kanunla Tapu Müdüriyeti Umu-
miyesi’ne merbut bir kadastro birimi ihdas 
edilmesine karar verildikten sonra, 1926 se-
nesi Muvazene-i Umumiye Kanununun Tapu 
Müdüriyeti Umumiyesi’ne ayrılan cetvelinde 
teşkilatın merkez birimleri arasında “Kadast-
ro Müdüriyeti” adı ilk defa yer almıştı.

Zikredilen bütçe kanununda “kadastro 
müdürü, kadastro müdür muavini, kadast-
ro mümeyyizi, tetkik memuru, istatistik me-
muru ve kâtip” kadrosundan müteşekkil 
olan Kadastro Müdüriyetinin, aynı Kanunun 
“Esami-i Devair” bölümünde “Tapu ve Kadast-
ro” şeklinde adlandırılarak yer alması dikkat 
çekicidir. Teşkilatın adında ve idari yapısında 
meydana gelen bu değişimle birlikte kadast-
ro faaliyetlerinin, kendi döneminin imkânları 
çerçevesinde büyük bir ivme kazandığı söy-
lenebilir.

Cumhuriyet Dönemi’nde, ülke geneline 
uygulanmak amacıyla sistemli ve planlı ilk ka-
dastro çalışmalarına bu kanuna istinaden bir 
kadastro biriminin kurulması ile başlandığı 
ifade edilebilir. Osmanlı Dönemi’nde başlan-
gıçta Defterhâne Fen Heyetinin nezaretinde 
İstanbul, Konya/Çumra ve diğer yerlerde 
başlanan kadastro çalışmaları, 658 sayılı Ka-
nunun ilanını müteakip Tapu Teşkilatı bün-
yesinde 500 bin lira bütçe tahsis edilerek 
oluşturulan Kadastro Müdüriyeti tarafından 
devam ettirilmiştir. 

Tapu Umum Müdürü Ziya Akif Beye-
fendi’nin 15 Haziran 1341 (1925) tarihinde 
Akşam Gazetesi’ne verdiği beyanattan an-
laşılacağı üzere, Kanunun çıkmasından he-
men sonra oluşturulan 9 kadastro heyeti 
tarafından çalışmalara başlanmıştır. 25 Hazi-
ran’dan itibaren bu 9 heyetin 7’si İstanbul’da 
Galata, Üsküdar ve Eyüp’te, diğer 2 heyet ise 
Adalar’da çalışmaları başlatmışlardır.

658 SAYILI KANUNDAN SONRA
KADASTRO ALANINDAKİ

GELİŞMELER
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Bu ilk dönemde Büyük Millet Meclisi ta-
rafından kadastro çalışmalarının ziyadesiyle 
önemsendiği ve teşvik edildiği anlaşılmak-
tadır. Muasır ülkelerde uygulanmakta olan 
kadastro uygulamalarının ülkemizde de sü-
ratle hayata geçirilebilmesi amacıyla, o gü-
nün koşullarının zorluğuna rağmen önemli 

195 Fen Âlemi Dergisi, Halid Ziya, Memleketimizde Kadastro”, C.2, S.15, s.1

bir bütçe aktarılarak ve yetki verilerek çalış-
malar desteklenmekteydi. Nitekim, dönemin 
Hey’et-i Fenniye Müdürü Halid Ziya Bey, bu 
destek sayesinde, memurların tecrübesizli-
ğine rağmen, 8 ay gibi kısa bir sürede tüm 
hazırlıkların tamamlanıp çalışmaların başla-
yabildiğini ifade etmektedir.195

Kadastronun tarih-i tesisinde arz üzerinde ilk ameliyat 1925

Fen Alemi Dergisiİstanbul Adalar kadastrosuna ait  
planlardan örnek
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Maliye Vekâleti’nin 3 Haziran 1925 ta-
rihli Kararnamesinden anlaşıldığı kadarıyla 
1925 yılı sonuna kadar İstanbul Beyoğlu ve 
Üsküdar, İzmir, Bursa ve Konya Vilayetleri 
merkezlerinde ve Çukurova’da kadastro teş-
kilatlarının kurulacağı belirtilmektedir. Aynı 
Kararnamede Vilayet-i Selase ile Aydın, Saru-
han, Denizli, Ankara ve Antep vilayetlerinde 
başlatılmış olan kadastro ve tahrir çalışma-
larının hızlandırılacağı beyan edilmektedir.196 
Ayrıca kadastro çalışma alanı genişletilerek 
1926 yılının Mayıs başından itibaren197 İs-
tanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Konya, Mani-
sa, Denizli, Malatya, Büyükada ve Mudanya 

196 BCA. 30-18-14-35-5, 3 Haziran 1341
197 Osman Nuri, a.g.e., s.334
198 Halid Ziya, a.g.e., s. 9; Fen Âlemi Dergisi, 15 Ağustos 1926 tarihli sayısında: “Hükûmet-i Cumhuriyyemizin büyük bir ehem-

miyet ile İzmir, İstanbul, Mudanya, Büyükada, Bursa, Denizli, Manisa ve Malatya’da ta’kîb ve tatbîk ettirdiği kadastro paftala-
rının birkaç fotoğrafîsini bu def’a tedkîk ettik. Vücûda gelmekte olan eserin mükemmeliyeti i’tibâriyle fa’âl Hey’et-i Fenniyye 
Müdürü Mühendis Hâlid Ziyâ Beyefendi ile rüfekâ-yı mesâîsini tebrîk ederiz.” şeklindeki yazısıyla, yapılan bu ilk çalışmaları 
haberleştirmiştir.

199 1926-1927 tarihli Türkiye Cumhuriyeti Devlet Salnamesi

gibi büyük illerde de kadastro çalışmalarına 
başlanmıştır.198 Bu yerler arasında Mudanya 
kazasının kadastrosu aynı yılın sonlarında 
bütün teferruatıyla sonuçlandırılarak, mem-
leketimizde en evvel kadastrosu biten kasa-
ba olmuştur.199

Yine, 1926 yılı Eylül sonundan 1927 se-
nesi sonuna kadar geçen süre zarfında Ga-
ziantep, Kars, Aydın, Erzurum, Artvin gibi 
kadastro ve tapu tahriri bölgeleri dâhilinde 
bulunan bazı mevkilerin de kadastrosu ta-
mamlanmış bulunmaktadır.

Kadastro Heyet-i Fenniye Müdürü Halit Ziya ile fen müfettişleri, sermühendisler ve müdür muavini 
Avrupa'dan getirilen makinaları muayeneleri
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Ayasofya Camii çevresinin kadastro paftası 1927

Konya Kadastro Heyeti
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Denizli’de yapılan ilk kadastro çalışmalarından örnek - 1927
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1929 yılı Ağustos ayına kadar Ankara, İz-

mir, Konya, Bursa, Denizli, Manisa, Malatya, 

Kars, Artvin, İstanbul, Erzurum, Ağrı/Beyazıt 

ve Rize vilayetlerindeki kadastro çalışmaları-

na devam edildiği; Manisa, Denizli, İzmir/Kar-

şıyaka ve Büyükada’nın planlı kadastro çalış-

malarının kısa bir sürede tamamlanmasının 

öngörüldüğü anlaşılmaktadır. Bu süreçte, 

kadastro heyetleri tarafından 135.604 adet 

taşınmazın çalışmalar dâhilinde değerlendi-

rildiği görülmektedir.200

200 Akşam Gazetesi, 12 Temmuz 1929 Cuma, s.1, “Yeni Kanunda Harçlar Yarı Yarıya İndirildi” başlıklı haber.
201 Milliyet Gazetesi, 28 Ağustos 1929 Çarşamba, s.2, “Kadastro İşleri” başlıklı haber.
202 Milliyet Gazetesi, 20 T. Evvel 1929, s.3, “Kadastro Mektebi Açıldı” başlıklı haber.

1929 yılında, İstanbul’daki çalışmalar kap-
samında yaklaşık 30 mahallede çalışmaların 
da devam ettiği anlaşılmaktadır. İstanbul Ka-
dastro Reisi Rüşdi Bey’in bir açıklamasında; 
Hocapaşa, Şeyh Mehmet Geylani, Hobyar, 
Kumkapı Nişancı ve Yeni Mahallelerde çalış-
maların tamamlandığı, diğer mahallelerde-
ki çalışmaların ise devam ettiği bilgisi veril-
mektedir.201 Bundan yaklaşık 2 ay sonra da 
Binbirdirek Mahallesinin çalışmaları tamam-
lanmış ve Emin Sinan Mahallesi çalışmalara 
dâhil edilmiştir.202 Yine İstanbul’da, Heybeli-
ada’daki kadastro uygulamaları da 1932 yılı 

Mudanya’da ilk kadastro çalışmalarından örnek-1927
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içerisinde tamamlanmıştır.203 Mahalle bazın-
da devam eden kadastro çalışmalarına İstan-
bul’da 1933 yılı içerisinde de devam edildiği 
görülmektedir. Eminönü Kazası dâhilindeki 
Balabanağa, Tülbentçi Hüsamettin ve Hoca 
Gıyasettin Mahallelerinde 1 Eylül 1933 itiba-
riyle kadastro çalışmalarına başlanacağı ilan 
edilerek, hak sahiplerinin gerekli belgelerle 
hazır olmaları bildirilmektedir.204 

1930’lu yıllarda kadastro çalışmalarının 
en yoğun yapıldığı yerin İstanbul olduğu 
açıkça görülmektedir. Bu dönemde mevcut 
kadastro heyetlerinin sayısı iki katına çıkarıl-
mış, daha önce başlanacağı ifade edilen Üs-

203 Cumhuriyet Gazetesi, 20 Eylül 1932, s.2, “Heybeliada Kadastrosu” başlıklı haber.
204 Vakit Gazetesi, 19 Ağustos 1933, s.10, “İstanbul Kadastro Heyetleri Reisliğinden” başlıklı ilan.
205 Milliyet Gazetesi, 20 K.Sani 1932, s.5; dönemin Umum Müdürü Cemal Bey ile yapılan söyleşiden.

küdar ve Beyoğlu’na yönelik geniş kapsamlı 
tatbikatların hazırlıklarına da başlanmıştır. 
Bu yoğunluk elbette ki o dönem özellikle İs-
tanbul’da tasarruf hukukunun muğlaklığın-
dan kaynaklanan sorunlara çözüm bulma 
gayretinin bir sonucu olarak kendisini gös-
termektedir. Bu sorunların ancak kadastro 
ile çözülebileceğine inanan Umum Müdür-
lük, yine bu dönemde İstanbul’da tapu sici-
line yönelik işlemleri yapan memurları yetiş-
tirmek için ayrıca bir tapu sicili nizamnamesi 
kursu da düzenlemektedir.205

Aralık 1934 tarihinde ilan edilecek ka-
nundan hemen önce şark vilayetlerinde 

İstanbul Büyükada Kadastro planlarından örnek İstanbul Büyükada Kadastro planlarından örnek, 
Yıl 1927
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de kadastro faaliyetlerine devam edildiği 
anlaşılmaktadır. Bu sırada müfettiş olarak 
Kağızman’daki faaliyetleri denetleyen Mü-
hendis Halid Ziya Bey, şehirlerde eski usul-
le kadastro çalışmalarının devam ettiğini, 
arazi kadastrolarına başlandığında tayyare 
ile çalışmaların devam ettirileceğini beyan 
etmektedir. Bu şekilde çalışmaların daha 
ekonomik ve hızlı sürdürülebileceğini ve 45 
yıl içinde kadastronun tamamlanabileceğini 
söylemektedir. Beyanattan Iğdır ve Karade-
niz sahil şeridinde de kadastro çalışmaları-
nın başlatılması için hazırlık yapıldığı anlaşıl-
maktadır.206

Bu dönemde, kadastro çalışmalarına 
başlanmadan, uygulama yapılacak alanlar 
öncelikle ilan edilmekte207, arazi ve emlak sa-
hiplerinden ellerinde bulunan her türlü bel-
geyi beyan etmeleri istenmekteydi. Kadast-
rosunda sorun yaşanan veya itiraz bulunan 
yerler için de Tapu Müdiriyet-i Umumiyesi 
Hey’et-i Teftişiyyesi tarafından tetkik heyetle-
ri oluşturulmaktaydı. Ziya Akif Beyefendi’nin 
beyanına göre, bir yerde kadastro çalışması 
bitince, orada Kadastro Şubesi tesis edile-
cek, vatandaşlar işlerini kendi mahallerinde 
sürdürebilecekti.208 Böylelikle Kadastro Teş-
kilatının taşra yapılanması da oluşmaya baş-
lıyordu.

Özellikle 1926 yılı ve devamında hızla ka-
dastro çalışmalarına başlanmış olmakla bir-
likte, bu alandaki yetişmiş personel ihtiyacını 
karşılamak için birtakım faaliyetlere de giri-
şilmiştir. Yapılacak çalışmaların fen ve hukuk 
noktasında fevkalade ehemmiyetli olduğu, 

206 Akşam Gazetesi, 10 Kasım 1934, s.1, “Kadastro Bitince Toprağa Yatırılan Servet Elden Ele Geçen Sermaye Haline Gelebilecek” 
başlıklı haber.

207 Kadastro çalışmalarının başlamasından önce gazetelerde ilan yapılması uygulamasının pek çok örneği bulunmaktadır. Örne-
ğin, 19 Ağustos 1933 tarihli Vakit Gazetesi’nin 11.sayfasında, Eminönü Kazasının bazı mahallelerinde 1 Eylül 1933 gününden 
itibaren kadastro tatbikatının başlayacağı, hak sahiplerinin hazır bulunmaları hususunu ilan etmektedir. Yine 7 Ekim 1929 
tarihli Milliyet Gazetesi’nin 4.sayfasında benzeri ilanlardan bir örnek daha bulmak mümkündür.

208 Osman Nuri, a.g.e., s.336

fakat heyetlerde görev alacak münasip me-
mur tedarikinde ciddi sıkıntı yaşandığı kayıt-
lara da yansımıştır. Bu ihtiyaca nispeten bir 

Tapu ve Kadastro Umum Müdürü  
Atıf Bey’in röportajı 
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çözüm bulabilmek amacıyla, hâlihazırda gö-
rev başında bulunan ve hizmetlerinden fay-
da sağlanabilecek tapu müdürlerinin günlük 
ek ücretlerle kadastro çalışmalarına rapte-
dilmeleri kararı alınmıştır.209

Personel ihtiyacını karşılamak için yapı-
lan çalışmaların en önemli ve kalıcı olanı hiç 
şüphesiz Kadastro Mektebinin yeniden açıl-
masıdır. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı 
sırasında kapanan okul, 1925 yılında Anka-
ra’da yeniden açılmış, çeşitli sebeplerle 1926 
yılında İstanbul’a nakledilerek 1936 yılına 
kadar burada eğitim faaliyetlerine devam et-
miştir.210 Hatta burada yabancı uzmanlarca 

209 BCA. 30-18-14-35-5, 3 Haziran 1341
210 Kadastro Mektebinin tarihsel gelişimi için bkz: Mehmet Yıldırır, Sevgi Işık, Songül Kadıoğlu, Kadastro Mekteb-i Alisi, Ankara 

2021
211 Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.30
212 Son Saat Gazetesi, 2 Mart 1929 Cumartesi, s.6, “İstanbul Kadastro Reisliğinden” başlıklı ilan.

ders verdirilmesi de gündeme gelmiştir.211 
Bu okulda, sürdürülmekte olan kadastro 
çalışmalarında görev almak üzere yüzlerce 
personel yetiştirilmiştir. Ancak, anlaşıldığı ka-
darıyla Kadastro Mektebinden mezun olan-
lardan teşkilata girip kadastro çalışmalarında 
görev almayan kişiler de azımsanmayacak 
sayıdadır. Nitekim Kurum gazete ilanı vere-
rek İstanbul ve Bursa Kadastro heyetlerinde 
boş bulunan 5 kadro için Kadastro Mektebi 
Hukuk Şubesi mezunlarına çağrı yapmakta-
dır.212 Söz konusu yetişmiş personel ihtiyacı 
ilerleyen yılların da en önemli problemi ol-
maya devam edecektir. 

İstanbul Fatih’te 1928 yılında yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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Eğitim faaliyetleri kapsamındaki diğer bir 
çalışma yurt dışına memur gönderme uy-
gulamasıdır. Osmanlı Devleti’nde, inceleme 
yapmak amacıyla Avrupa’ya kadastro heyet-
leri gönderilmesi uygulamasının Cumhuriyet 
Dönemi’nde de devam ettiği görülmektedir. 
1926 yılı içerisinde 13’ü tasarruf ve 12’si fen 
memuru olmak üzere toplam 25 memur-
dan oluşan bir heyet, kadastronun fennî ve 
hukukî kısımları hakkında inceleme yapmak 
amacıyla Lozan’a gönderilmiştir. Ayrıca, teo-
rik ve uygulamalı fotogrametri ve sonradan 
kabul edilen Medeni Kanun’un tapu sicili te-
sisinde fen memurlarını ilgilendiren yönlerini 
öğrenmek üzere Lozan ve Dresden şehirle-
rine altı ay müddetle 12 stajyer fen memuru 
gönderilmiştir.213

213 Adı geçen salname
214 Erol Köktürk, “Türkiye Kadastrosunun Tarihsel Görevi”, HKMO. Jeodezi, Jeoinformasyon ve Arazi Yönetimi Dergisi, S.89, Yıl 2003, 

s.34

Kadastro uygulamaları ve eğitim faali-
yetlerinin bu denli hızla sürdürülmek isten-
mesinin; kayıt dışı taşınmazların kayıt altına 
alınması, değerlerinin belirlenerek vergi ge-
lirlerinin artırılması, ülkenin mülkiyet açısın-
dan güvenilir bir haritasını oluşturulması gibi 
gerekçelerin yanı sıra, en önemli sebeplerin-
den birisi de Osmanlı döneminden itibaren 
süregelen ve Cumhuriyet’in ilk yıllarında da 
devam etmekte olan zilyetlik meseleleridir. 
Arazilere hukuken sahip olanlar ile onları 
işleyip zilyet iddia edenler arasındaki ara-
zi anlaşmazlıklarının, ülke arazileri içinde 
%60’lık214 bir orana sahip olması, eski tapu 
kayıtlarının tasfiye edilerek yenilenmesi ve 
yeni sicillerin oluşturulması amacıyla yapıl-
ması gereken kadastro çalışmalarını daha 

Denizli Kadastro Heyeti ile teftişe giden Halit Ziya Bey ve müfettişler



TÜ
RK

İY
E 

CU
M

H
U

Rİ
YE

Tİ
 D

Ö
N

EM
İ 1

92
3’

TE
N

 2
02

1’
E

137

Istanbul’da ilk kadastro çalışmalarından örnek - 1928.
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da önemli bir hale getirmiştir. Söz konu-
su zilyetlik meselesine bir çözüm getirmek 
amacıyla 2 Haziran 1929 tarihinde 1515 Sa-
yılı Tapu Kayıtlarından Hukukî Kıymetini Kay-
betmiş Olanların Tasfiyesine Dair Kanun215 
uygulamaya konulmuştur.

215 Düstur, III. Tertib, Cilt: 10, s. 896
216 Düstur, III.Tertib, Cilt: 10, s. 897

Kanun; “Tapu defterlerinde kayıtlı olup da 
gayri resmî surette başkasının mülkiyetine 
geçen, Kanun-ı Medeninin muteber olduğu 
tarihe kadar müsakkaf ve bu hükümde bulu-
nan bağ, bahçe yahut arsaların on beş, diğer 
arazilerin on sene malik sıfatıyla kavgasız ve 
güzellikle tasarruf altında bulundurulanları 
zilyetleri namına tapu dairesince tescil ile 
tapu senetleri verilmesini” amaçlamaktadır. 
Bu Kanunun birinci maddesi mucibince ala-
kadarlarının müracaatı üzerine tapu dairele-
rince inceleme esasının ne suretle uygulana-
cağı ve bu Kanunun diğer maddelerinin tapu 
dairelerince tatbikinin bir nizamname ile ta-
yin edilmesine karar verilmiş ve 9331 sayılı 
Nizamnâme216 çıkarılmıştır.

1515 Sayılı Kanuna göre; tapuda kayıtlı 
olmayıp da kişilerin tasarrufları altında bu-
lunan gayrimenkul malların tapuya tescilleri 
mahkeme kararıyla yapılır. Mahkeme karar-
larına tapu fen memurluğu olan yerlerde bu 

Kadastro Umumi Müfettişi Halit Ziya Türkkan’ın 
Röportajı 

İstanbul Kadastro Müdürlüğü’nün İlanı
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Avrupa’da stajda olan fen heyetinin Dresden’de Gustav Hayde Fabrikasında Profesör Hugersof’dan 
otokartografya eğitimi

memurlara, olmayan yerlerde bu işi yapma-
ya yetkili fen memurlarına veya mühendis-
lere yaptırılacak haritalar veya krokiler ekle-
nir. Bu kanunla, hukukî kıymetini kaybetmiş 
tapuların tespit edilmesi ve bunların yasal 
dayanaklar çerçevesinde yenilenmesi hedef-
lenmiştir.

658 sayılı, Cumhuriyet Dönemi’nin ilk 
kadastro kanunundan hemen sonra, 1926 
tarihli ve 743 sayılı Medeni Kanunun 645. 
maddesindeki “Gayrimenkulün sınırı plan ve 
arz üzerine konulan işaretler ile tayin olunur. 
Plandaki sınır ile arz üzerindeki sınır birbiri-
ni tutmazsa asıl olan plandaki sınırdır.” 217 

217 DÜSTUR, III.Tertib, Cilt: 7, s.235 
218 Ahmet Yaşayan, Hüseyin Erkan, S. Gökşin Seylam, Kadastro Kavramı ve Türkiye Kadastrosu, Harita ve Kadastro Mühendisleri 

Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı, Ankara 2011, s. 3
219 Şaban İnam, “ Türkiye Kadastrosunun Mevcut Durumu ve Özellikleri”, Mülkiyet Dergisi, S. 49, s.26; Her ne kadar bu ilk dönem 

çalışmaları yetersiz görülmüş olsa da “bu uygulamalar, harita üretim amacı taşıdığı ve plana bağlı olduğu için modern anlamda 
kadastro kabul edilmektedir. Nitekim, Tapu ve Kadastro Kurulunun 6 Mart 2013 tarihli ve 32 sayılı kararıyla, örneğin Konya-Boz-
kır’ın Sarıoğlan Kasabası Belören Mahallesinde 1934 yılında yapılmış olan uygulamalar, kadastro çalışması olarak kabul edilmiş-
tir.” Bkz.: Toker, a.g.m., 4 Mayıs 2015

220 Erol Can, “ Tapu ve Kadastro Hizmetlerinin Tarihsel Gelişimi”, Mülkiyet Dergisi, S.32, Ankara 1999, s. 3

hükmüyle birlikte yapılacak çalışmalar daha 
kıymetli bir hale gelmiştir. Bu ilk kadastro 
çalışmaları;  basit ölçülerle nirengisiz yapılan 
çalışmalar olduğundan218, yerel-klasik yön-
temlere dayalı arazi ölçümleri esas alındığın-
dan ve pafta üretimleri ise teknik olarak eksik 
bulunduğundan yetersiz görülmüşlerdir.219 
Ancak, tüm eksikliklerine rağmen, dönemin 
koşulları içerisinde mülkiyet haklarının gü-
vencesi olarak önem arz eden bu çalışma-
lara ait pafta ve beyannameler günümüzde 
de hukuki kıymetini devam ettirmektedir.220
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Avrupa’ya giden ilk tetkik heyeti

Avrupa’ya staja gönderilen Tapu ve Kadastro Memurlarından bir kafile - 28 Nisan 1927
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Denizli’de yapılan ilk kadastro çalışmalarından örnek - 1928
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İzmir’de yapılan ilk kadastro çalışmalarından örnek-1927
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Konya’da ilk kadastro çalışmalarından örnek-1927

Kadastro Heyet-i Fenniyesi tarafından Manisa’da yapılan nirengiye ait kanava
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İzmir'de yapılan ilk kadastro çalışmalarından örnek-1928
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Kars’ta ilk kadastro çalışmalarından örnek-1929
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Malatya’da ilk kadastro çalışmalarından örnek-1928
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Manisa kadastro çalışmalarından örnek-1928

Manisa kadastro çalışmalarından örnek-1928
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2613 SAYILI KADASTRO VE
TAPU TAHRİR KANUNU

1925 tarihli ve 658 sayılı Kadastro Kanu-
nu’na istinaden Tapu Müdüriyeti Umumiye-
si’ne merbut bir kadastro birimi kurularak 
ilk çalışmalar başlatılmıştı. Her ne kadar 658 
sayılı Kanun gereğince çalışmalar yapılıyorsa 
da tek bir maddeden ibaret olan bu kanun, 
uygulamaların teknik detaylarını ihtiva etme-
mekteydi. Sürdürülen çalışmalar ise 5 Şubat 
1328 tarihli Emval-i Gayrimenkulenin Tahdid 
ve Tahriri Hakkındaki Muvakkat Kanun kap-
samında yürütülüyordu. Ancak, Osmanlı’dan 
intikal eden bu kanun dönemin şartları içe-
risinde yetersiz bulunuyordu. Bilhassa, ka-
nunun daha sadeleştirilmesi, çalışmalardaki 
itiraz sürelerinin kısaltılabilmesi ve kadastro 
işlerinin daha süratli ilerleyebilmesi için yeni 
bir kadastro kanununun çıkarılmasına ihti-
yaç duyulmaktaydı. Ayrıca, tüm taşınmazla-
rın plana dayalı olarak kayıt altına alınmamış 

221 Milliyet Gazetesi, 6 Aralık 1932 Salı, s.6, Yeni Kadastro Kanunu” başlıklı haber; Bkz.: Toker, a.g.m., 4 Mayıs 2015
222 Hüseyin Erkan, Kadastro Bilgisi, Nisan 2010, s. 50
223 Düstur, III.Tertib, Cilt: 16, s.59

olması nedeniyle ortaya çıkan çelişkili du-
rumlar ve sosyal bünyede oluşan sorunları 
çözüme kavuşturma isteği de yeni bir yasal 
düzenlemeyi zorunlu kılmıştı.221

Nihayet; karşılaşılan hukuki ve teknik so-
runlara, edinilen deneyimler ışığında çözüm-
ler getirmek üzere222, 49 maddeden oluşan, 
15 Aralık 1934 tarihli ve 2613 sayılı “Kadastro 
ve Tapu Tahriri Kanunu”223 çıkarılmıştır.

Kanunun 1. maddesinde; “Kadastro, gay-
rimenkul malların hukukî ve hendesî vazi-
yetlerini tespit eder ve gösterir.” tanımı ya-
pılarak, ilk defa bu kanunda kadastronun 
tanımında mali hususlara ilişkin bir gönder-
me yapılmamış, kadastro sadece teknik ve 
hukuki bir faaliyet alanı olarak ifade edilmiş-
tir. Nitekim, Kanunun gerekçesinde taşın-
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2613 sayılı kanun sonrası 1935’te Ankara Yenişehir’de yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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mazların kıymetlerinin takdiri işinin gelir ida-
resinin görevi olduğu224 vurgulanmış, mali 
hususların kadastro ekiplerine ayrı bir mas-
raf yükleyeceği değerlendirilmiştir. Böylelik-
le, Umum Müdürlük bu işin yalnızca teknik 
olarak uygulanması ve taşınmaz hukukunun 
korunması noktasında yetkili bir hale gelmiş, 
mali hususlar tamamen bağlı olduğu Maliye 
Vekâleti’ne bırakılmıştır.

Kanunun 2. maddesinde bulunan “Gay-
rimenkul malların kadastrosu yapılır. Ancak 
Maliye Vekâleti icap eden yerlerde tapu tah-
riri yapabilir.” hükmü, yeni gelişmekte olan 
kadastro uygulamaları açısından olumsuz 
bir içeriğe sahiptir. Yine ikinci maddeyle iliş-
kili olarak 35. maddesi de benzer muhteva-

224 Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.35

ya sahiptir. Maddede, “Gayrimenkul mallar 
üzerindeki hakları tetkik ve hak sahiplerini 
bu kanun hükümlerine göre tayin ve tespit 
etmek maksadıyla Maliye Vekâleti lüzum 
görülen yerlerde kadastro ve tahrir komis-
yonları ve postaları marifetiyle plansız tahrir 
yapabilir. Bu komisyonlarda fen memuru 
bulundurmayabilir.” denilmektedir. Bu kanu-
nun en çok eleştirilen maddesi hiç şüphesiz 
35. maddesi olmuştur. Bu madde, yapılacak 
çalışmaların kadastro hükmü taşıması nok-
tasında soruna yol açacağının işaretlerini 
vermektedir. Zira kadastronun özü, plana 
dayanmaktadır. Bu maddede vurgulanan; 
“gerektiğinde plana dayalı olmayan, fenni da-
yanaktan yoksun tapu tahriri uygulamasının 

2613 sayılı kanun sonrası 1938’de İstanbul’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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2613 sayılı kanun sonrası Konya’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1937
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yapılabilmesi anlayışı”, kadastronun özünden 
uzaklaşmasına neden olmaktadır.

Buna rağmen, 2613 sayılı Kanun, kadast-
ro uygulamalarının duraksamaya meydan 
vermeden sürdürülmesini sağlayacak biçim-
de yol gösterici hükümler225 ihtiva ettiğinden 
bu tarihten sonraki çalışmaların daha geniş 
kapsamlı ve süratle sürdürülmesinde büyük 
önem taşımaktadır.

Kanunun getirdiği bir yenilik de, 4. mad-
desinde ifade edildiği üzere; “İcra Vekilleri 
Heyetince münasip görülecek yerlerde ka-
dastronun fennî ameliyatı müstakilen veya 
Hükümetle müştereken yapılmak üzere 
hakikî veya hükmî şahıslara ihale edilebilir.” 
hükmüdür. Zamanın şartlarına göre devletin 
ve dolayısıyla kurumun gereksinimlerini kar-

225 Yaşayan vd., a.g.m, s.3

şılama amaçlı çıkarılan 2613 sayılı Kanunun 
bu maddesiyle ihale yoluyla kadastronun 
önü açılmıştır. Fakat bu madde, kurumun 
iktisadi olanaklarının kısıtlılığı nedeniyle uy-
gulamada çok fazla hayata geçirilememiştir.

Kanunun 6. maddesinde; “Kadastro mas-
raflarının yüzde ellisi belediyelerce temin 
olunan şehir ve kasabaların haritaları önce 
yapılabilir ve kadastrosu yapılmakta olan 
kaza içinde henüz sırası gelmeyen çiftlikle-
rin bütün masrafları sahiplerince deruhte ve 
temin edildiği takdirde Umum Müdürlüğün 
tensibi ile kadastrosu yapılabilir.” denilmek-
tedir. Böylelikle, genel bütçeye getireceği 
yük azaltılarak çalışma alanlarının artırılması 
hedeflenmektedir.

2613 sayılı kanun sonrası Samsun’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1943
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2613 sayılı kanun sonrasında Adana’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1938

2613 sayılı kanun sonrasında Heybeliada’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1937
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Bu dönemde başta Harita Umum Müdür-
lüğü ve belediyeler olmak üzere bünyesinde 
fen heyeti bulunan kurumlar tarafından da 
müstakilen bölgesel veya küçük çaplı kadast-
ro çalışmaları da yapılmaktaydı. Tapu ve Ka-
dastro Umum Müdürlüğünün gerektiğinde 
bu çalışmalara ait harita ve paftaları alabil-
mesi, bunlardan istifade edebilmesi ama-
cıyla 5. maddeyle bir düzenleme yapılmıştır. 
Maddeye göre Umum Müdürlük gerekli gör-
düğünde, diğer resmi ve hususi kurumlarca 
yapılmış veya yapılabilecek çalışmaların ör-
neklerini alabilecektir.

658 sayılı Kadastro Kanununun çıktığı gün 
kabul edilen 657 sayılı Kanunla ihdas edilen 
Harita Umum Müdürlüğü ülke nirengi ve 
poligon çalışmalarını yapmakla görevlendi-
rilmişti. 2613 sayılı Kanunda, kadastro çalış-
ma alanı olarak belirlenen yerlerde poligon 

ve nirengi çalışması henüz yapılmamışsa, bu 
çalışmaları yapma yetkisi de Umum Müdür-
lüğe verilmiştir.

23 Aralık 1934 tarihli ve 2887 sayılı Resmi 
Gazete’de neşredilen kanun ile gayrimenkul 
malların hukukî ve geometrik durumlarının 
tespit edilmesi ve gereken yerlerde tapu 
tahririnin yapılması amacıyla, kadastro ve 
tapu tahriri ile ilgili gerekli birimler ve kadro-
lar tesis edilmiştir. Kanunun birinci faslında 
yer alan teşkilat bölümüne göre bir kadast-
ro müdürünün reisliğinde kadastro ve tahrir 
bölgelerinde komisyon oluşturulması kabul 
edilmiştir. Müdürün reisliğindeki komisyon:

Kadastro mektebinden mezun olmuş ve 
kadastro işlerinde en az beş sene çalışmış 
bir kişi, 

2613 sayılı kanun sonrasında Malatya’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1937
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Komisyon tarafından lüzumlu görüldü-
ğünde komisyona dâhil edilecek bir fen me-
muru,

Belediyesi olan yerlerde belediye mec-
lisleri tarafından, olmayan yerlerde ihtiyar 
meclisleri tarafından seçilecek iki kişi,

Lüzumlu görülen yerlerde orman, fen ve 
evkaf memurlarından” oluşacaktır.

Komisyonun toplanması salt çoğunluk şar-
tına bağlanmış ve kararlarda oy eşitliği olursa 
müdürün oyunun belirleyici olacağı hükmü 
de düzenlenmiştir. Daha önceki kanunlarla 
tesis edilmiş olan vilayet kadastro heyetleri ve 
vilayet tahrir heyetlerinin görevleri bir bakıma 
birleştirilerek, kadastro ve tahrir işlemlerinde 
bir istikrar sağlanmaya, kurumun ihtiyaçları 
ve eksiklikleri değerlendirilerek yeniden yapı-
landırılmaya çalışılmıştır.

Kadastrosu tamamlanan yerlerde ihtilaf 
halinde yapılması gerekenleri de detaylıca 
ele alan kanunda, gayrimenkullerden alına-
cak vergi ve harçlara ilişkin hükümler de dü-
zenlenmiştir.

Kanun, yapılacak çalışmalarla ilgili ihtilaf-
ları çözmek üzere kurulacak kadastro mah-
kemeleriyle ilgili hükümleri de düzenlemek-
tedir. Buna göre:

Kadastro mahkemesi tek hâkim ile kuru-
lur, kadastro mahkemelerine ait işler adliye 
müfettişleri tarafından teftiş olunur. Bu tef-
tiş raporunun bir sureti de Kadastro Umum 
Müdürlüğüne verilir. Teftiş raporları üzerine 
icap eden muamele Adliye Vekâletince tayin 
olunur. Lüzumu halinde Tapu ve Kadastro 
Umum Müdürlüğü de mahkemenin idarî iş-
leri hakkında kendi müfettişlerine teftiş yaptı-
rır. Kadastro Komisyonlarının emrine, lüzumu 
kadar tapu ve fen memurları ve kâtiplerden 
postalar verilir. Hâkim, en az beş sene hukuk 
mahkemesi reislik veya azalıklarında bulun-
muş olanlardan Adliye Vekâletince seçilir.

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Ka-
nununun ne şekilde tatbik edileceğinin çıka-
rılacak bir nizamname ile açıklığa kavuştu-
rulması gerektiğini vurgulayan 45. maddesi 
gereğince hazırlanan, 2/3642 sayılı Kadast-

Tapu ve Kadastro Umum Müdürü Halit Ziya 
Türkkan’ın röportajı
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ro ve Tapu Tahriri Nizamnamesi226, Maliye 
Vekâleti’nce teklif edilip, İcra Vekilleri Heye-
ti tarafından onaylanarak 5 Kanun-u evvel 
1935 tarihinde işleme konulmuştur. Kadast-
ro ve Tapu Tahriri Kanununun nasıl uygula-
nacağına dair hükümler içeren bu Nizamna-
me ile kadastro ve tahrir işlemleri, ilk etapta 
il ve ilçelerin sınırlarıyla kısıtlı kalarak gerçek-
leştirilmeye başlanmıştır.

Kadastro ve tapu tahrir müdürlerinin gö-
revlerini; ”Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu-
nun hükümlerine ve mahalli icaplara göre 
işlerin çabuk ve kolaylıkla yürümesini temin 
için tedbirler almak” olarak tanımlayan Ni-
zamname, kadastronun fenle ilgili olan iş-
lemlerinden de fen amirini mesul tutmuştur.

226 DÜSTUR, III.Tertib, C.17, s.61-77

2613 sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanu-
nu uyarınca oluşturulacak kadastro ve tapu 
tahriri bölgelerinin sınırlarını da belirginleş-
tiren bu Nizamnameye göre ”bir kadastro 
veya tapu tahrir bölgesi bir veya birkaç şe-
hir ve kasaba veya köyü ihtiva edebileceği 
gibi bir mıntıka iki veya daha fazla kısımlara 
ayrılabilmektedir.” Kadastro ve tapu tahriri 
yapılacak bölgelerin, büyüklüğü ve yapılacak 
işlemlerin yoğunluğu gibi kıstaslara göre kı-
sımlara ayrılabileceği, her mıntıkanın birbi-
rinden bağımsız olarak değerlendirilerek bö-
lümlerin oluşturulması gerektiği bu madde 
ile öngörülmüştür.

1934 tarihli ve 2613 sayılı Kanunun yürür-
lüğe girmesinden sonra İstanbul’da devam 

Adalar Kadastrosu çalışmaları kapsamında hazırlanan Burgaz adası mahallesi kadastro paftası
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eden bazı kadastro çalışmaları tespit edile-
bilmektedir. Eylül 1935 itibariyle yaklaşık 25 
mahallenin kadastro çalışmalarının tamam-
landığı; Mimar Kemalettin, Kemal Paşa, Saraç 
İshak, Yavuz Sinan, Rüstem Paşa, Daye Ha-
tun, Mercan ve Büyükçarşı Mahallelerindeki 
çalışmaların da kısa sürede tamamlanacağı 
planlanmaktadır.227 Ağustos 1936 tarihinde 
ise İstanbul’daki birçok çalışmada sona yak-
laşıldığı gazete haberlerine de yansımıştır.228 
Haberde; Kumkapı’da Yalı, Kâtip Kasım ve 
Kemal Paşa Mahallelerindeki çalışmaların 
bitirildiği, Heybeliada çalışma bölgesindeki 
faaliyetlerin ise sonuna gelindiği ifade edil-
mektedir. Beyoğlu Kadastro Müdürlüğü 
bünyesindeki iki komisyona bir komisyon 
daha eklendiği, İkinci Kadastro Müdürlüğü 
mıntıkasındaki Süleymaniye mahallesinin de 
çalışmalarının tamamlandığı görülmektedir. 
Yine Balıkpazarı civarındaki Sarı Demir ve 
Rüstem Paşa mahallelerindeki çalışmalar-
da da sona yaklaşıldığı, Fatih Kazasının bazı 
mahallelerindeki çalışmalara ise 10 Eylül’de 
başlanacağı ifade edilmektedir.

1926 yılından itibaren başlanan İstanbul 
Büyükada, Denizli, Manisa ve Mudanya’daki 
kadastro çalışmalarının tamamlandığı, 1935 
yılı içerisinde ise Aydın Vilayetindeki çalışma-
ların bitirileceği anlaşılmaktadır.1936 yılında 
da Konya ve Bursa’nın kadastro çalışmaları-
nın bitilmesinin planlandığı görülmektedir.229

1941 yılına kadar toplam 39 vilayet ve 
kaza merkezinde kadastro çalışmalarına 
başlandığı görülmektedir. Bunlardan Bur-
sa, Çankırı, Çorum ve Tokat vilayet merkez-
lerinin; İzmir/Karşıyaka ve Mudanya Kaza 

227 Tan Gazetesi, 28 Eylül 1935, s.2, “Kadastrosu Yapılan Mahalleler” başlıklı haber.
228 Açıksöz Gazetesi, 27 Ağustos 1936 Perşembe, s.3, “Kadestro Paftaları Çalışıyorlar” başlıklı haber.
229 Akşam Gazetesi, 18 Şubat 1935 Pazartesi, s.5, “Kadastro İşleri” başlıklı haber.
230 En Son Havadis Gazetesi, 27 Ağustos 1941 Çarşamba, s.3, “Kadastro İşleri” başlıklı haber.

Merkezlerinin ve Adalar’ın (Büyükada, Hey-
beli Ada, Burgaz Ada, Kınalı Ada) kadastro 
çalışmalarının tamamlandığı anlaşılmakta-
dır. Bunlardan başka bazı köylerde bulu-
nan çiftliklerin de kadastro çalışmalarının 
tamamlandığı, Aydın’da ise Cumhuriyet çift-
liklerinin bitirildiği ve toprak tevzi işlerinin 
tamamlandığı görülmektedir. Ankara, Eski-
şehir, İstanbul, Balıkesir, İzmir, Adana, Bolu, 
Edirne, Kırklareli, Kırşehir ve Elazığ vilayet 
Merkezleri ile Ayvalık, Manyas, Edremir, Bur-
haniye, Çubuk, Çankaya, Beşiktaş, Beyoğlu 
ve Kartal Kaza merkezlerinde ise çalışmalara 
1941 yılı içerisinde devam edilmektedir. Yine 
Genel Müdürlükçe Kırşehir ve İzmir vilayet 
merkezlerinin 1941 yılı içinde tamamlanma-
sı planlanmaktadır.230

2613 sayılı kanunun muhtevasında il ve 
ilçe merkezleri sınırlaması olmamasına rağ-
men, 1934 yılından itibaren kaza ve vilayet 
merkezlerinde yoğun bir şekilde kadastral 
faaliyetlerde bulunulduğu görülmektedir. 
Gerekli görülen yerlerde ise tapu tahriri 
gerçekleştirilmesini uygun gören 2613 sayı-
lı kanun, ileride teşkil edecek olan Kadastro 
Daire Başkanlığı’nın görevlerinin de temelini 
oluşturmuştur. Kadastro ve tahrir bölgele-
rinde müdürün başkanlığında oluşturulacak 
komisyonun görev ve yetkilerinin açıkça be-
lirtildiği bu kanunun 47. maddesi ile de “5 
Şubat 1328 tarihli Emval-i Gayrimenkulenin 
Tahdid ve Tahriri Hakkındaki Muvakkat Ka-
nun” ile “10 Nisan 1340 tarih ve 474 numa-
ralı Kanunun 6. maddesi” kaldırılmıştır.

1939 yılında Hatay’ın Anavatana katıl-
masını müteakip, bölgede Fransızlar tara-
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fından yapılmış olan kadastro paftaları da, 
bu dönemde üzerinde çalışılan önemli bir 
konu olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim 
Hatay’ın Türkiye’ye dâhil olması ile birlikte, 
Fransız sistemine göre tanzim edilmiş ve 
1941 yılında ele geçen paftaların, ülkemizde 
kullanılan İsviçre usulüne göre yeniden te-
sisi amacıyla tetkik ve dönüşüm çalışmaları 
yapıldığı görülmektedir.231 Kendi dönemi içe-
risinde gayet modern tekniklerle hazırlanan 
bu çalışmaların hazırlandığı şekliyle kabul 
gördüğü ve kullanıldığı anlaşılmaktadır.232

231 En Son Havadis Gazetesi, aynı haber.
232 Hatay Kadastrosu Çalışmaları, özel içerikli bir çalışma olmasına istinaden Ekler bölümünde değerlendirilmiştir.
233 DÜSTUR, III. Tertib, C.17, s.1053-1064 
234 T.C. Resmî Gazete, Sayı 3322, Yıl 1936: 2996 sayılı Maliye Vekâleti Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında Kanunun merkez teşkilatına 

dair olan 1. maddesinde yer alan “Maliye Vekâletine bağlı olan Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü teşkilatı ve idaresi hususî 
kanunlarına tabidir” ifadesiyle 2997 sayılı Kanuna atıfta bulunulmaktadır. 

Cumhuriyetin ilanını müteakip Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün teşkilat yapı-
sı ve vazifelerine dair hazırlanan ilk ciddi ve 
kapsamlı yasal düzenleme 29 Mayıs 1936 ta-
rihli ve 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanundur.233 Kanunla tespit edilen gerek-
sinimler göz önünde bulundurularak teşki-
latın görev, yetki ve sorumlulukları yeniden 
belirlenmiş, merkez ve taşra teşkilatında 
yeni birimler ve kadrolar tesis edilerek tekrar 
yapılandırılmıştır.234

İstanbul Büyükada kadastro fen ve tasarruf azaları 
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2997 SAYILI İLK TEŞKİLAT KANUNU
VE İDARİ DÜZENLEMELER

2997 sayılı Kanunun merkez teşkilatına 
dair bölümünün 1. maddesinde Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğü; “Gayrimenkul 
mallara ait akitlerle, bütün tescil ve kadastro 
ve tapu tahrir işlerinin kanunlarına ve nizam-
namelerine göre yapılmasını temin ve idare 
eder” şeklinde tanımlamaktadır.

Kanunun 2. maddesinde ise “Tapu ve Ka-
dastro Umum Müdürü, Kanunu Medenî ile 
tapu ve kadastro ve alâkalı diğer kanunların 
hükümleri ve idarî işlerde bağlı bulunduğu 
Maliye Vekilinden alacağı direktifler dâhilin-
de gayrimenkul malların tapu, tescil, kadast-

ro ve tapu ve tahrir işlerini emniyetle yaptır-
mak vazifesiyle mükelleftir.” denilmektedir.

Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü 
merkez teşkilâtı bir Umum Müdürün idaresi 
altında bir muavin ile aşağıda altı daireler-
den oluşmaktadır. Bunlar:

1. Teftiş Heyeti,

2. Muamele Müdürlüğü,

3. Fen Müşavirliği,

4. Kadastro Müdürlüğü,

5. Tapu Sicilleri Müdürlüğü,

6. Zat İşleri ve Levazım Müdürlüğü.
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“Kurs mahiyetinde olan Tapu ve Kadast-
ro Mektebi bu Umum Müdürlüğe bağlıdır.” 
hükmü ile mektep de merkez teşkilatı bün-
yesinde sayılmaktadır.

Anlaşılacağı üzere, Kanuna göre kadastro 
işleriyle ilgili olarak iki birim görev yapmakta-
dır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Teş-
kilat ve Vazifeleri Hakkındaki Kanun uyarınca 
merkez teşkilatı dairelerinden biri olan Fen 
Müşavirliği’nin görev ve yetkileri, 2997 sayılı 
Kanunun 3. ve 4. maddelerinin tadiline dair 
çıkarılan kanunla son şeklini almıştır. Zikre-
dilen Kanunun 2. maddesinin (Ç) bendinde 
dairenin görev, yetki ve sorumlulukları şu 
şekilde tanımlanmıştır: Fen Müşavirliği; ka-
dastrosu ve tapulaması yapılacak alanlarda 
teknik usullerden hangisinin uygulanma-
sı gerektiğini ve teknik işler hakkında vuku’ 
bulacak sorguların icaplarını tayin etmek ve 
kadastro ve tapulama paftaları üzerinde dü-
zenli olarak olup bitenleri takip ettirmekle 
görevlidir.

2997 sayılı Kanuna göre diğer bir birim 
Kadastro Müdürlüğüdür. İlk olarak 658 sa-
yılı Kadastro Kanunu ile Tapu Umum Mü-
dürlüğüne merbut bir kadastro müdüriyeti 
kurulmasına karar verilmişti. 2613 sayılı Ka-

235 Resmi Gazete, 15 Ağustos 1951 tarihli ve 7885 sayılı.
236 DÜSTUR. III. Tertip, C.XXXII, s. 1938

nun uyarınca görev ve yetkileri belirlenen 
müdürlük “kadastro ve tapu tahrir komis-
yonlarını yönetmek ve bunların mesaisini 
takip etmek, istatistiklerini tutmak ve yeni 
tapu sicillerinin kurulmasını sağlamak ve ko-
misyonların bütün ihtiyaçlarını tespit etmek” 
vazifeleriyle mükellef kılınmıştı. Bu müdürlük 
tarafından gerçekleştirilmesi uygun görülen 
kadastro faaliyetleri kentsel alanlarda, daha 
çok il ve ilçe merkezlerinde yürütülmüş, ge-
niş bir alanda uygulanma imkânı bulamamış-
tı. 2997 sayılı Kanun gereği il ve ilçe beledi-
ye sınırları dâhilindeki kadastro işlemlerinin 
Kadastro Müdürlüğü tarafından yürütülmesi 
kararlaştırılmıştır. Kanunun son kısmında il-
gili birimlerde ihdas edilen memuriyetler ile 
bunların derece ve maaşları da gösterilmiş-
tir.

2997 sayılı Kanuna göre Maliye Bakan-
lığına bağlı müstakil bütçeli ve özel teşkilat 
yasasıyla idare olunan bir kurum olarak ta-
nımlanan teşkilat, 7 Temmuz 1939 tarihli ve 
3707 sayılı kanunda235 yapılan değişiklikle 
Adliye Vekâleti’ne bağlanmıştır. Yaklaşık on 
iki yıl Adalet Bakanlığına bağlı olan teşkilat 10 
Ağustos 1951 tarihli ve 5840 sayılı kanunla236 
Başbakanlık’a bağlanmıştır.
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5602 SAYILI TAPULAMA KANUNU
VE YAPISAL YENİLİKLER

1936 yılında çıkarılan, Teşkilat yapısının 
belirlenmesine dair ilk ciddi yasal çalışma 
olan 2997 sayılı Tapu ve Kadastro Umum 
Müdürlüğü Teşkilat ve Vazifeleri Hakkında 
Kanunu’nda Kadastro Müdürlüğü merkez 
teşkilatı kadrosunda yer almış ve merkezde 
yürütülen kentsel kadastro işlemlerinin de 
bu birim tarafından yürütülmesi öngörül-
müştü. Bir kısıtlama olmamasına rağmen 
çeşitli sebeplerle sadece kentlerle sınırlı ka-
lan kadastro çalışmaları, kadastro müdüri-
yeti tarafından il ve ilçe belediyeleri sınırları 
dâhilinde uzun bir süre yürütülmeye devam 
etmiş, kırsal kadastro alanında ortaya çıkan 
bu eksiklik ancak 1950 yılında çıkarılan Tapu-
lama Kanunu’nun kapsamında gerçekleştiri-
len kadastro çalışmalarıyla giderilebilmişti.

658 ve 2613 sayılı kanunlara istinaden 20 
yıllık süre zarfında Ankara ve İstanbul’un bazı 
ilçelerinde, Mudanya, Denizli, Aydın, Manisa, 
Bursa, Konya, Malatya, Çankırı, Tokat, Kırşe-

237 Tarhan, a.g.e., s.16-17

hir, Bolu, Hatay, Gaziantep, Artvin gibi pek 
çok şehirde önemli ölçüde kadastro çalış-
maları yapılmıştı. Kırsal kesim, kadastro ça-
lışmalarına dâhil edilmemekle birlikte; Mer-
sin’in 5, Artvin’in 45, Kars’ın 53, Sarıkamış’ın 
3, Göle’nin 19 köyü gibi daha birkaç köy böl-
gesinde de kadastro çalışması gerçekleştiril-
mişti. Bunların yanı sıra masrafları kendileri 
tarafından karşılanarak pek çok çiftlik arazi-
sinin de çalışmaları tamamlanmıştı. 1940’la-
rın sonu ile 1950’nin başlarında yine Ankara 
ve İstanbul’un bazı ilçeleri ile Kayseri, İzmir, 
Trabzon ve Diyarbakır gibi pek çok ilde çalış-
malar devam etmekteydi.237 

1950 yılında kırsal kadastro faaliyetlerine 
yönelik düzenleme yapılıncaya kadar sosyal 
hayatın farklı alanlarına da yansıyan çeşitli so-
runlar ortaya çıkmıştı. Bu dönemde özelikle 
1948-1950 yılları arasında ortaya çıkan adam 
öldürme ve öldürmeye teşebbüs fiillerinin 
yarısının mülkiyet ihtilafından kaynaklandığı 
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gözlemlenmiştir.238 Mahkemelerdeki dava-
ların çoğunluğunun konusunu oluşturan bu 
durumun hızlı bir şekilde ortadan kaldırıla-
bilmesi, kentlerle sınırlı kalan kadastro ça-
lışmalarının bir bütün olarak Türkiye’nin her 
yerine yayılabilmesi ile mümkün olabilecekti. 
Nitekim bu döneme ait değerlendirmelerde 
kadastronun en önemli faydalarından birisi, 
sosyal fayda olarak görülmekteydi. Kadastro 
uygulamalarının, halk arasında sınır ihtilaf-
larından kaynaklı baş gösteren infialleri, kin 
ve düşmanlıkları gidererek toplumsal barı-
şın sağlanması amacıyla kullanılacak önemli 
bir faaliyet olduğu değerlendirilmekteydi.239 

238 Mustafa Fevzi Bozer, 1950 - 1951 Adalet Yılı açılış konuşması; Kırsal kesimde kadastro çalışmalarının yapılmaması nedeniyle 
mahkemelerde arazi davalarının yoğunluğu 1942 yılında Halit Ziya Bey tarafından da ifade edilmektedir. Detaylı bilgi için 
bkz:Halit Ziya Türkkan, Toprak Meslesinin Hallinde Kadastronun Rolü, Ankara 1942, s.18

239 Tarhan, a.g.e., s.14
240 Halit Ziya Türkkan, Türkiye’de Tapu Kadastro İşleri ve Zirai Bir Reform İçin Kadastronun Lüzum ve Ehemmiyeti, İstanbul Üni-

versitesi İktisat Fakültesi Mecmuası, İstanbul 2012, s.402-410

Diğer bir sorun ise zirai faaliyetlerin gelişe-
memesiydi. Kırsal kesimde bilhassa tarımsal 
amaçlı arazilerde yaşanan sınır ihtilafları, zi-
raatın gelişmesine ve memlekette yapılacak 
yol, kanal vesaire işlerin gerçekleştirilmesine 
de engel teşkil etmekteydi. Ülkede mevcut 
ziraat edilebilir toprağın miktarının, türünün, 
hudutlarının ve tahsis edildiği ziraat cinsinin 
belirlenmesi gerekmekteydi. Sulama için 
açılacak kanalların yerlerinin ve geçeceği 
arazilerin tespiti de önem arz etmekteydi. 
Aynı şekilde tarım arazilerinin aktif değerlen-
dirilebilmesi için uygun yolların da açılması 
elzemdi.240 Bunun gibi emlak bankalarının 

5602 sayılı kanun sonrası 1953’te Ankara Çubuk İnceğiz’de yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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faaliyet alanlarının emin bir şekilde genişle-
mesi, ziraat ve orman çiftliklerinin güvenle 
kurulması da kadastronun varlığına bağlan-
maktaydı.241 Bütün bunlar için mükemmel 
planların oluşturulacağı kadastro çalışmala-
rının kırsal kesimde de yaygınlaştırılması bü-
yük önem arz etmekteydi.

Hazırlanmakta olan Kanunun Bütçe Ko-
misyonu Raporunda ve görüşmelerde; 
“mahkeme dosyalarının, süregiden davaların 
büyük oranda arazi ihtilaflarından çıktığı ve 
hatta bunun toplam davaların %60’ını oluş-
turduğundan bahisle, arazilerin havadan 
fotoğraf alma yöntemiyle kadastrosunun 
yapılması gibi modern bir uygulamanın ha-

241 Şerif Tümer, Kadastro Faydalarıyla Görevleri, Eskişehir 1942, s.6
242 TBMM Tutanak Dergisi, 15 Mart 1950, 65. Birleşim, C.25, s.441-447

yata geçirilmesi ifade edilmiştir. Bu usulle 20 
yılda kadastronun tamamlanabileceği iddia 
edilmiş, yurt içinde ve yurt dışında bulunan 
mütehassıs firmaların bu işlerde değerlendi-
rilebileceği”242 görüşülmüştür.

 Nihayet, 22 Mart 1950 tarihli Resmî Ga-
zetede ilan edilen 5602 sayılı “Tapulama 
Kanunu” il ve ilçe sınırları dışında kalan tüm 
tapusuz taşınmaz malların tapulanarak, ta-
pulu olanların da yenilenerek kadastro plan-
larının çıkarılmasını amaçlamıştır. Bu Kanun 
ilk olarak Ankara’nın bütün köylerinde 19 
Temmuz 1950 gününden itibaren 14 müdür 
yönetiminde ve 200 kişilik bir ekiple uygulan-
maya başlanmıştır.

5602 sayılı kanun sonrası Denizli Sarayköy’de yapılan kadastro çalışmalarından örnek - 1958
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Kırsal kadastro çalışmalarını arazi kadast-
rosu olarak adlandıran bu kanunun 2. mad-
desi gereğince “her ilin merkez ilçesi ile diğer 
ilçeleri birer bölge, her bucak merkezi ile her 
köy birer birlik sayılır. İl ve ilçe merkezlerinin 
belediye sınırları dışında kalan yerlerinin bağlı 
bulundukları mahaller birer birlik sayılır.” Bu 
Kanun ile bölgelere, birliklere ayrılan alanlar 
bir arazi kadastrosu müdürü tarafından yö-
netilirken, arazi kadastrosunu gerçekleştir-
mek üzere müdürün başkanlığında bir ekip 
oluşturulmuştur. 2613 sayılı Kanunda askı 
ilan süresi 2 ay iken, 5602 sayılı Kanunla bu 
süre 30 gün olarak yeniden düzenlenmiştir.

5602 sayılı kanunun ilgili hükümlerine 
göre kadastro çalışmaları bitirildikten sonra 
oluşabilecek ihtilafların doğrudan mahal-
linde çözümü amacıyla bir de gezici arazi 
kadastrosu mahkemeleri kurulması kara-
ra bağlanmıştır. Arazi kadastrosu yargıcı, 

kadastronun yapıldığı birliğe giderek şifahi 
veya adi muhakeme usulleriyle davalara ba-
kacaktır. Kanunun 36. maddesiyle “kadastro 
işlerinin bir bölgede bitmesinden 6 ay son-
raya kadar hükme bağlanmamış davalara 
ait dosyaların mahalli asliye mahkemesine 
devrolacağı” ve geçici 2. maddesinde “Ka-
nunun yürülüğe girdiği tarihte, tapulama 
mahkemesine intikal etmiş olup da, tevfikan 
duruşmaları açılmamış olan itirazlı parsel-
lere ait dosyaların tapulama komisyonuna 
devrolunacağı” hükümleri de getirilmiştir. 
Yine, bu kanunun 38. maddesine göre, arazi 
kadastrosunun başladığı birliklerde, zilyetlik 
ile ilgili 1515 sayılı kanun hükümlerinin uygu-
lanmayacağı da hükme bağlanmıştır.

5602 sayılı Tapulama Kanunu berabe-
rinde kurumun teşkilat yapısında da önemli 
değişiklikler yapılmasını gerekli kılmış, kırsal 
kadastroyu gerçekleştirmek amacıyla 1953 

5602 sayılı kanun sonrası Erzurum’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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yılında “Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri 
Dairesi Müdürlüğü” merkez ve taşra birimi 
kadrolarıyla teşkilat yapısındaki yerini almış-
tır. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 1950 
yılı bütçesinde “Tapulama Kanunu uygulama 
giderleri” adı ile yeni bir ödenek kısmı açıla-
rak kuruma olağanüstü ödenek aktarılmıştır.

Kadastronun kırsal alanlarda tamamlan-
ması ve kadastro faaliyetlerinin hızlandırıl-
ması açısından önemli bir ilerleme kaydedil-
mesini sağlayan kanunda yer alan kadrolar, 

21 Aralık 1953 tarihinde çıkarılan 6206 sayılı 

“Tapu ve Kadastro Umum Müdürlüğü Teşkilat 

ve Vazifeleri Hakkındaki Kanunun 3. ve 4. mad-

delerinin tadiline dair kanun”da da aynen yer 

almıştır. Zikredilen kanunda Arazi Kadastrosu 

ve Fotogrametri Dairesi Müdürlüğünün so-

rumluluğu; “tapulama ekiplerini sevk ve idare 

etmek, bunların mesaisini takip etmek, ista-

tistiklerini tutmak, yeni tapu sicillerinin kurul-

masını sağlamak ve ekiplerin bütün ihtiyaçla-

rını tespit etmek” şeklinde açıklanmıştır. 

5602 sayılı kanun sonrasında İstanbul Kartal’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1957
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5602 sayılı kanun sonrasında İstanbul Kartal’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1958
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5602 sayılı kanun sonrasında Trabzon’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1952
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1953 yılında yürürlüğe giren bu Kanunu 
müteakip, 1955 yılında “Devlet Memurları 
Aylıklarının Tevhit ve Teadülüne dair 3656 
sayılı kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Tapu ve 
Kadastro Umum Müdürlüğüne ait kısmında 
değişiklik yapılmasına dair kanun” çıkarılarak 
Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Dairesi 
Müdürlüğüne ihdas edilen kadrolar arttırı-
larak teşkilat genişletilmiştir. 6587 sayılı bu 
kanuna243 göre merkez kadrosu; 

• Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire-
si Reisi

• Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire-
si Reis Muavini

• Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri Daire-
si Arazi Kadastro İşleri Reis Muavini

• Planlama İşleri Şubesi

• Uçuş İşleri Şubesi

• Foto Laboratuvarı ve Fotoplan İşleri Şu-
besi

• Sitereo Kıymetlendirme Şubesi

• Plan ve Hesap İşleri Şubesi

• Teksif Nirengisi İşleri Şubesi

• Teknik Arşiv Şubesi birimlerinden oluş-
maktadır. 

Dairenin vilayetler kısmı için tesis edilen kad-
rolar da yine aynı kanun cetvelinde belirtil-
miştir.

5602 sayılı Kanundan sonra ilk etapta 
iptidai yöntemlerle çalışmalara başlanmış-

243 T.C. Resmî Gazete, Sayı 9013, Yıl 1955
244 Yaşayan vd., a.g.m, s.4

tı. Ancak, Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri 
Dairesi Müdürlüğünün kurulması, Türkiye’de 
yetişmiş mühendislerin işlere katılması ve 
(bilhassa Halid Ziya Bey tarafından Cumhu-
riyetin ilk yıllarından beri ısrarla vurgulanan) 
Fotogrametri yöntemlerinin uygulanmaya 
başlanması244 ile birlikte kadastro çalışmaları 
hız kazanmış, bugünkü anlamda daha teknik 
ve modern yöntemlerle yapılan çalışmalara 
dönüşmeye başlamıştır. 

Günümüz koşullarından bakıldığında, bu 
kanunun beraberinde ortaya çıkan en önem-
li sorunlardan birisi, kadastro çalışmalarının 
teşkilat yapısında ortaya çıkan ikilik sorunu-
dur denilebilir. Tapu ve Kadastro Genel Mü-
dürlüğü bünyesinde; kentsel kadastro işlem-
leri “Kadastro Müdüriyeti” tarafından, kırsal 
kadastro faaliyetleri ise “Arazi Kadastrosu ve 
Fotogrametri Dairesi Müdürlüğü” tarafından 
yürütülmek üzere, iki farklı birim kadastro 
işlemlerinde yetkili kılınmıştır. Hedeflenen 
amaç açısından bir fark olmamasına rağmen 
gerçekleştirilen faaliyetlerin kırsal ve kentsel 
olarak ayrılarak iki farklı birim tarafından ve 
farklı hukuki dayanaklar çerçevesinde yürü-
tülmesine 1987 yılında çıkarılan 3402 sayılı 
kanuna kadar devam edilmiştir.
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766 SAYILI TAPULAMA KANUNU
VE İDARİ DEĞİŞİKLİKLER

Mülga Medenî Kanunda belirtildiği üzere; 
arazileri tapu siciline kaydetmek, tescil işlem-
leri sırasında karşılaşılan sorunları gidermek 
ve tapuya kayıtlı alanların azınlıkta kalmasıyla 
yaşanan sıkıntıları aşmak amacıyla, 17 Tem-
muz 1964 yılında 509 sayılı Tapulama Kanu-
nu hazırlanmıştır. Ancak bu Kanun ”Anayasa 
Mahkemesi tarafından toplanma yeter sa-
yısına ilişkin şekil şartlarına uyulmaksızın çı-
kartıldığı gerekçesiyle245 Esas 1964-38, Karar 
1965- 59 sayılı Anayasa Mahkemesi kararıyla 
iptal edilmiştir.246

 509 sayılı Kanunun iptal edilmesi sonucu 
tapusuz taşınmaz malların tapuya kaydedil-
mesi, tapulu olanların ise kayıtlarının yeni-
lenmesi amaçlarına hizmet edecek yeni bir 
kanun hazırlama çalışmaları hız kazanmıştır. 
Ayrıca, ihtilaflı arazilerle ilgili hak düşürücü 
süre konusu ve zilyetlik meseleleri de sorun 
haline gelmiştir. Tüm sorunlara çözüm ola-

245 Safa Reisoğlu, Milliyet Gazetesi, 1966
246 Fikret Eren, “Tapulama Kanunu ve Toprak Reformu”, Türkiye’de Toprak Reformu Semineri (6-8 Haziran 1968), s.122
247 T.C. Resmî Gazete S.12346, Yıl 1966
248 766 sayılı kanunun 99.maddesi, kanunun 12 Mayıs itibariyle yürürlüğe gireceğini ifade etmektedir.

bilmesi için 1963 yılında çalışmalara başla-
yan bir komisyon tarafından hazırlanan, 766 
sayılı Tapulama Kanunu247 12 Temmuz 1966 
tarihli ve 12346 sayılı Resmî Gazete’de ya-
yımlanarak yürürlüğe girmiştir.248

766 sayılı Kanunun konusunu; tapulama-
ya başlandığı tarihte il ve ilçelerin merkez 
belediye sınırları dışında kalan gayr-i men-
kullerden tapusuz olanlarını bu kanun hü-
kümlerine göre tapulamak ve tapulu olan-
ların da kayıtlarını bu kanun hükümlerine 
göre yenilemek suretiyle kadastro plânlarını 
düzenlemek ve tapu sicillerini tesis etmek 
oluşturmaktadır. Bu Kanun, kapsamı içinde 
bulunan bütün gayr-i menkuller hakkında 
kadastro plânlarının tanzimini, hak sahiple-
rinin doğru olarak tayinini ve tescile tabi gay-
r-i menkullerin sicil harici bırakılmamasını 
amaçlamıştır.
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Tapulama işleri için her ilin merkez ilçe-
si ve diğer ilçelerinin birer bölge, her bucak 
merkezi ile her köyün birer birlik sayıldığı 
kanuna göre; tapulama işleri her bölgede 
bir tapulama müdürü tarafından idare olun-
maktadır. İl ve ilçelerin merkez belediye sı-
nırları dışında kalan kısımları, idari sınırlarına 
bağlı olmak üzere bölge bölge ayrılarak, ta-
pulama ve kadastro işlemlerinin yapılmasıy-
la bu bölgelerde mülkiyet hakkının güvence 
atına alınması hedeflenmiştir.

2613 sayılı Kanun uyarınca il ve ilçe bele-
diye sınırları içerisinde kadastro çalışmaları 
kadastro müdürlükleri tarafından, 766 sayılı 
Kanuna göre ise il ve ilçe belediye sınırları dı-
şında kalan bölgelerdeki taşınmaz malların 
tapulanması görevi tapulama müdürlükleri 
tarafından yürütülmektedir.

Adana’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek

Ankara Dikmen’de yapılan kadastro 
çalışmalarından örnek
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Kanunun 31. maddesiyle hak düşürücü 
süre getirilmiş, yapılan sicillere tescilleri ta-
rihinden itibaren on yıl geçtikten sonra itiraz 
edilemeyeceği ve dava açılamayacağı karar-
laştırılmıştır. Önceki dönemdeki en önemli 
sorunlardan bir diğeri olan tapusuz taşın-
mazların zilyetliği meselesi de 33. madde ile 
düzene sokulmaya çalışılmıştır. Şöyle ki: “Ta-
puda kayıtlı olmayan taşınmazlar yüz dönüm-
lük parçalar halinde zilyetlik konusu edilmiş, 
nizasız ve aralıksız en az yirmi seneden beri 
malik olduğunu belgelerle, bilirkişi veya şahit 
beyanları ile ispat edenler adına tapulanacağı” 
belirlenmiştir. Bunun haricindeki durumlar 
ise, maddede belirlenerek sorun halledil-
miştir.

Kanunun mali hükümlerle ilgili yedinci 
bölümünde yapılacak çalışmalarda dönüm 
başına toplanacak vergi ve harçlar ile her 
türlü gelir kalemleri de tespit edilmiştir. 

Erzurum’da yapılan kadastro çalışmalarından 
örnek

İstanbul Fatih’te yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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Kanunun 77. maddesinde “Tapulamanın 
fennî işleri bir kısmının veya tamamının, tek 
başına veya Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğü ile birlikte yapılmak üzere Bakanlar Ku-
rulu karan ile hakikî veya tüzel kişilere ihale 
edilebilir. Bu sebeple, yıllık ödeme tutarı üç 
milyon lirayı geçmemek üzere otuz milyon 
liraya kadar gelecek yıllara sâri taahhüde gi-
rişmeye Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü-
ğünün bağlı bulunduğu bakan yetkilidir.” de-
nilerek, 2613 sayılı kanunda olduğu gibi bu 
işlerin özel sektöre de ihale edilebilmesine 
imkân sağlanmıştır.

“Tapulaması yapılan yerlerde düzenlenen 
tapu kütükleri ile fer’i sicillerin ve evrak-ı müs-
biteleri ile kadastro plânlarının saklanması 
için Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünce 
gerekli görülen bölgelerde kabul edilerek 
plânlara göre tapu sicil binaları yaptırılır.” 
şeklindeki 79. maddeye dayanılarak, taşra 
teşkilatına yönelik yapılabilecek hizmetlerin 
alt yapısı da bu Kanunla hazırlanmıştır.

766 sayılı Kanunun 98. maddesine göre, 
5602 sayılı Tapulama Kanunu ile bu kanu-
nun bazı maddelerinde değişiklik yapılması-
na dair 6091 sayılı Kanun ve Tapulama Ka-
nununun 13 üncü maddesinin (D) fıkrasının 
değiştirilmesine ve bu kanuna bir madde 
eklenmesine dair 6335 sayılı Kanun ve Ta-
pulama Kanununun 5 inci maddesinin de-
ğiştirilmesine ve bu Kanuna yeni hükümler 
ilâvesine dair 6383 sayılı Kanunun birinci 
maddesi ve 5887 sayılı Harçlar Kanununa 
bağlı 5 sayılı tarifenin 26 ncı sırasının son fık-
rası kaldırılmıştır.

Kırsal alanların tapulanmasını öngören 
766 sayılı Tapulama Kanunu uyarınca ger-
çekleştirilen kadastro çalışmalarında büyük 
bir hız kaydedildiği görülmüştür. Yıllara göre 
gerçekleştirilen kadastro faaliyetlerinin dağı-
lımı incelendiğinde, özellikle kırsal kadastro 
ve tapulama çalışmalarında görevlendiril-
mek üzere personel yetiştiren tapulama 
kurslarından/kadastro okullarından mezun 

Beykoz’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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olan fertlerin teşkilata dâhil edilmesiyle, bu 
dönemde gerçekleştirilen faaliyetlerde bü-
yük bir hız ve artış yaşandığı açıkça görül-
mektedir.

1966 yılındaki Tapulama Kanunu’ndan 
sonra hayata geçirilen önemli bir gelişme de 
1971 ve 1976 yıllarında yürürlüğe konulan 
başkanlıkların ihdas edilmesine dair çıkarı-
lan kararnamelerdir. 6206 sayılı Kanunda 
yer alan merkez teşkilatı dairelerinde, 1949 
tarihli ve 5439 sayılı Memurin Kanununa Ek 
Kanun249 uyarınca değişiklikler yapılmasına 
karar verilmişti. Bu amaçla 19 Kasım 1971 ta-
rihinde çıkarılan 7/3434 Sayılı Kararname250 
ve bu kararnameye ek olarak yayınlanan 

249 T.C. Resmî Gazete, Sayı 7234, Yıl 1949
250 T.C. Resmî Gazete, Sayı14020, Yıl 1971
251 T.C. Resmî Gazete, Sayı 15573, Yıl 1976

29.04.1976 Tarihli Ve 7/11625 Sayılı Karar-
nameler251 ile teşkilatın merkez birimleri bü-
yük oranda bugünkü unvanlarına kavuştu-
rulmuştu. 1936 yılında müdürlüğün teşkilat 
ve vazifeleri hakkındaki kanunda ve bu ka-
nunun tadiline dair kanunda Fen Müşavirliği 
unvanıyla faaliyet göstermesine karar verilen 
dairenin adı 1976 tarihli Kararnamede Fen 
İşleri Daire Başkanlığı olarak değiştirilmiştir. 
2997 sayılı Kanunda Kadastro Müdürlüğü 
olarak yer alan daire ise 1976 tarihli Karar-
namede Kadastro Dairesi Başkanlığı şekilde 
yer almıştır. 5602 sayılı Tapulama Kanunu ile 
kurulması kararlaştırılan ve 6206 sayılı yasa 
ile teşkilatta yer alan Arazi Kadastrosu ve Fo-
togrametri Dairesi Müdürlüğü, 1971 tarihli 

Denizli’de yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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Kararnamede de aynı şekilde kalmıştır. Fa-

kat bu kararnameye ek olarak çıkarılan 1976 

tarihli Kararnamelerde Fotogrametri Dairesi 

Başkanlığı olarak ayrılmış, arazi kadastrosu-

nun tapulama ile alakalı hukukî faaliyetleri bu 

kararname ile merkez teşkilatında yer alan 
Tapulama Dairesi Başkanlığı’na bırakılmıştır. 
Kadastro ve tapulama işlemlerinin ayrı bi-
rimler tarafından yapılması öngörülmüştür.
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1923’TEN 1987’YE KADASTRONUN
UYGULANMASINDA KARŞILAŞILAN
SORUNLAR VE ALINAN TEDBİRLER

Siyasî, hukukî ve malî gibi çeşitli amaç-
larla yapılan bölgesel kadastro çalışmaları 
nispeten başarılı gibi kabul edilmişse de, ül-
kemizde yürürlüğe konulan hukuki düzenle-
meler uyarınca ifa edilmeye çalışılan umumi 
kadastral faaliyetlerin ilk yıllarda hedeflenen 
şekilde gerçekleştirilemediği görülmektedir.

Kadastrodan beklenen faydanın sağlana-
bilmesi için Avrupa’daki emsallerini incele-
mek ve ülkemizde tatbik edilebilecek usulleri 
tespit etmek amacıyla Cumhuriyetin ilk yılla-
rında bir heyet Avrupa’ya gönderilmiş, sonu-
cunda bir rapor kaleme alınmıştır. Raporda 
“Türkiye arazisinin büyüklüğü kadar, enge-
beli zeminin fazlalığı ve gayrimenkullerin ge-
nellikle belli bir düzenden yoksun olması 
gibi sebeplerle ülkemiz kadastronun Avrupa 
memleketlerine kıyasla uygulanması daha 
zor bir yer”252 olması, kadastro faaliyetlerinin 
gecikmesine gerekçe olarak belirtilmiştir. 

252 Halid Ziya, a.g.e., s.41; Halit Ziya Türkkan, Toprak Meselesinin Hallinde Kadastronun Rolü, Ankara 1942
253 Tarhan, a.g.e., s.17; Ahmet Mahir Çadırcıoğlu, Tapu ve Kadastro İşleri, Nazilli 1960

Türkiye’nin coğrafi yapısından kaynaklanan 
sorunların yanı sıra, maddi olanaksızlıklar, 
mevcut tapu kayıtlarının mahalline tatbik 
edilmesinde karşılaşılan zorluklar,253 teçhizat 
ve personel eksiklikleri de çalışmaların yavaş 
ilerlemesinin önemli sebepleri arasında gös-
terilmiştir. Tüm bu sıkıntılar kadastro çalış-
malarının genel olarak kent merkezleriyle 
sınırlı kalması sonucunu ortaya çıkarmıştır. 

Bu dönemde çalışmaların yavaş ilerle-
mesi bütçe görüşmelerinde de konu olmuş, 
1928 Muvazene-i Umumiye Kanunu görüş-
melerinde kadastro çalışmalarının geleceği 
üzerinde görüşler ortaya konulmuştur:

“Kadastro için birçok fedakârlık ve masraf 
ihtiyar edildiği halde yapılan işin ihtiyacı tat-
minden pek uzak olduğu, şimdiki ihtiyar edilen 
masrafın yüzlerce misli para sarf edilse, mem-
leketin kadastrosunun iki asırdan evvel ikmali 
mümkün olamayacağı anlaşılmaktadır. Üç se-
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neden beri kadastrosunun yapılmasına uğraşı-
lan Büyük Ada’nın ikmali kabil olamadığı gibi 
yalnız İstanbul kadastrosunun orada çalışan 
altı heyet tarafından otuz sene zarfında ikmal 
olunamayacağına da kanaat hâsıl olmuştur. 
Bugünkü tarz ve şekilde kadastronun devamın-
dan fayda olup olmayacağı tetkik edilmeye de-
ğer bir meseledir… Kadastrodan ya tamamen 
sarfınazar edilmesi veyahut kısmen faaliyet-
lerine devamı gibi bir karar verecektir… Uzun 
senelerden beri ferağ ve intikal muamelelerinin 
yapılmamış olması yüzünden emvali gayri-
menkulenin hali hazırdaki tasarruf vaziyeti ile 
emvali gayrimenkulenin tasarrufuna ait kuyut 
arasında pek çok mübayenet vardır… Tapu 
Müdüriyeti Umumiyesi bu karışıklığın ve hak-
sızlığın önüne geçmek üzere 1928 senesi içinde 
tahrir-i basit yapmak için tecrübede bulunaca-
ğından... Kadastrosunun kısmen veya tama-
men kaldırılması takarrür ettiği halde bundan 

tasarruf edilecek mebaliğin tahriri basit icrası-
na tahsisi…” ifadelerine yer verilmiştir.

Bütçe görüşmelerindeki ifadelerden de 
anlaşılacağı üzere, kadastro çalışmalarının 
yavaş ilerlemesi bu sektöre yönelik karam-
sar bir bakış açısına sebep olmuş, hatta 
çalışmaların sonlandırılması gündeme gel-
mişti. Zamanın ekonomik şartları ve teknik 
imkânsızlıkları dikkate alınmadan yapılan 
bu görüşler göstermektedir ki, ilk yıllardaki 
çalışmaların yavaş ilerlemesinde, bir kısım 
devlet erkânının bu işin önemini kavrayama-
mış olması da etkilidir. Nitekim, Osmanlı’dan 
bu yana kadastro çalışmaları genellikle bazı 
devlet adamları ve bürokratların kişisel gay-
retleriyle sürdürülebilmişti.

Dönemin olumsuz koşullarına rağmen, 
basit tahrir usulünün çözüm olmadığını ve 
çalışmaların sürdürülmesi gerektiğini düşü-

Aerokartograf mucidi Profesör Hugersof tarafından aparat önünde tatbikat yapılırken
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Konya’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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nen yöneticilerce bütçeye “kadastro ve tah-
did heyetleri” için önemli miktarda tahsisat 
ayrılmıştır. Hatta Kadastro Mektebi için de 
bütçeye ayrıca tahsisat eklenmiştir. Umum 
Müdürlük eldeki imkânlar dâhilinde kadast-
rosu yapılacak yerleri öncelik sırasına göre 
tespit ederek çalışmaları sürdürmüştür.

1934 yılında çıkarılan Kadastro Kanunu 
sonrasında Almanya’da incelemelerde bu-
lunan Tapu ve Kadastro Fen Müşaviri Halit 
Ziya Türkkan ile Fen Başmüfettişi Ahmet Sa-
lih Korur tarafından hazırlanan bir raporda 
kadastro çalışmalarındaki sorunlar detaylıca 
değerlendirilmiştir.254 Raporda tahrir adıyla 
plana ve mesahaya istinat etmeyen çalış-
maların hazineye ve kişilere zarar verdiği, 
tüm çalışmaların mutlaka bir plan dâhilinde 
ve fenni usullerle tatbik edilmesi gerektiği 
vurgulanmaktadır. Türkiye gibi bir arazide 
bu işin en iyi çözümünün ise Fotogrametri 
yöntemi255 olduğu ifade edilmektedir. Staj 
ve eğitim amacıyla Avrupa’daki tatbikatları 
yerinde incelemeye gönderilen çok sayıda 
personelin256 Almanya ve İsviçre’de uygu-
lanan bu usulün ne kadar faydalı olduğu-
nu gördükleri beyan edilmektedir. Nitekim 
Türkiye’de uygulanan kadastro hukuku ve 
tatbikatı Almanya ve İsviçre’deki usulün ben-
zeridir.257 Türkiye’nin arazi kadastrosu, vergi 
öncelikli tahrir işi, şehir planları, arazi sula-
ma, nehir ıslahı, bataklıkların kurutulması, 
ormanların miktar ve hudutlarının tespiti 
ve muhacirlere arazi tevzii gibi tüm işler için 

254 Ahmet Salih Korur, Halit Ziya Türkkan, 1937 Almaya’da Kadastro Tetkikatı, Ankara 1937
255 İlk defa 1850 yılında Fransız bir zabit tarafından uygulanan bu usulün yerden ve semadan resimler çekilerek harita yapma 

uygulaması olarak tanımlayan Halit Ziya, bu usulün 1918 yılından itibaren tüm Avrupa’da büyük revaç bulduğunu ifade 
etmektedir. Bu işin en iyi uygulayıcılarının İsviçreliler ile Almanlar olduğunu beyan eden Türkkan, 1918’de Otokartograf ve 
1926’da Aerokartograf aletlerini icat eden Profesör Hugershoff tarafından semadan ve arzdan çekilen fotoğraflarla munta-
zam haritaların yapılabildiğini de zikretmektedir. Detaylı bilgi için bkz: Toprak meselesi…, s.13

256 Şerif Tümer, Kadastro Faydalarıyla Görevleri, Eskişehir 1946, s.6
257 İtalya ve Fransa gibi ülkelerde kadastro daha ziyade mali gayelerle yapılırken Almanya ve İsviçre gibi ülkeler mali olduğu 

kadar hukuki amaçları da içermektedir. Detaylı bilgi için bkz.: Halit Ziya, Toprak Meselesi…, s.9 
258 Halit Ziya, Toprak Meselesi…, s.7

muntazam planlara sahip olmak gerektiği ifa-
de edilmektedir. Bilhassa tarımsal alanların 
kadastro çalışmalarına dâhil edilmesi gerek-
tiği, hariçte bırakılmasının ortaya çıkaracağı 
teknik, sosyal ve hukuki sorunları258 da dile 
getiren rapor, memleketin iktisadi menfaati 
için de bunun gerekliliğini ortaya koymakta-
dır. Memlekette asayişi temin etmek kadar, 
tasarruf haklarının tespitinden de mükellef 
olma bilinciyle kadastro çalışmalarının yay-
gınlaştırılması vurgulanmaktadır. Ancak, il ve 
ilçe belediye sınırları dâhilinde gerçekleştiri-
len kadastro çalışmalarına, 1950 yılında çıka-
rılan Tapulama Kanunuyla kırsal alanların da 
eklenmesine kadar uygulamalar bu şekilde 
devam etmiştir. 

1934 yılında çıkarılan Kanuna göre, şe-
hirlerde yapılan kadastro çalışmalarında 
hukuki amaçların yanında, şehir imar işleri 
ile iktisadi ve teknik işlerdeki ehemmiyeti de 
göz önünde bulundurularak çok yönlü bakıl-
ması gerekirken, kadastronun bu yönünün 
dikkate alınmamış olması da bir eksiklik ola-
rak değerlendirilmektedir. Diğer bir sorun 
ise, takipsizlik olarak ifade edilmiştir. Şöyle 
ki, kadastro çalışmalarında değişikliklerin ta-
kibine daimi kadastro müdürlükleri yerine 
Tapu Fen Amirlikleri gibi yetersiz bir yapının 
görevlendirilmesi, kadastronun sürekliliği-
nin/güncelliğinin sekteye uğrama nedenleri 
arasında görülmektedir. Kadastro haritala-
rının temelini oluşturan nirengi ve poligon 
noktalarının hasara uğramasının ve bunların 
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yeterince takip edilmemesinin de çalışmaları 
sıkıntıya soktuğu, nihayet yapılan haritaların 
zaman içinde tüm teknik kıymetini kaybet-
tiği de anlaşılmaktadır.259 Yine, 2613 sayılı 
Kanunla zeminde belirli olmayan yerlerin 
işaretlenmesi görevi verilmesine rağmen ça-
lışmalarda bu hususa önem verilmemiştir260. 
Bu nedenle, birçok şehrin kadastro planları 
kullanılamaz hale gelmiş, yapıldığı dönemin 
teknolojik yetersizlikleri de eklenince, ya-
pılan kadastroların yenileme çalışmalarına 
muhtaç olduğu da değerlendirilmiştir.

Türkiye kadastrosunda hedeflenen hızın 
yakalanamaması, 1950’li yıllara kadar ka-
dastronun sadece kentsel alanlarla sınırlı 
kalarak il ve ilçe sınırları dışına çıkılamaması, 

259 1962 Yılı Türkiye Kadastrosu Hakkında Rapor, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara 1962
260 Seylan, Yurttaş, a.g.e., s.35

beklentilerin aksine şehir kadastrolarının bi-
tirilememesi, birtakım teknik eksikliklerin gi-
derilememesi ve sayılan problemlerin çözü-
lememesinin bir sonucudur. Bu sıkıntılardan 
birincisi; kadastro işlerini yürütecek teknik 
personelin sadece kentlerde yürütülen ka-
dastro çalışmalarını gerçekleştirilecek kadar 
sınırlı sayıda bulunmasıdır. Ayrıca, bu alanda 
eğitim veren okulların az sayıda bulunması 
ve mevcut okullara gereken önemin verilme-
mesi ile bu okulların rağbet görmemesi de 
yaşanan sorunlar arasında yer almıştır.

Kadastro alanında uzmanlaşmış yeterli 
personelin mevcut olmamasının dışında, ka-
dastro ekiplerinin şehirden veya bürolardan 
uzak iş sahalarına süratle gönderilmelerini 

Manisa’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek-1929
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temin edecek vasıtaların olmaması ve ka-
dastro faaliyetlerinde sıklıkla kullanılan tek-
nik aletlerin çoğunun artık işe yaramayacak 
kadar eskimiş olması faaliyetleri olumsuz 
yönde etkiyen sebepler arasında yer almış-
tır.261 Kullanılmayacak durumda olan bu 
aletleri mevcut imkânlarla yenilemek müm-
kün olmadığı gibi, genişleyen sahalarda kul-
lanmak için yeteri kadar aletin olmadığı da 
tespit edilen eksiklikler arasında sayılabilir. 

Kadastro faaliyetlerinde kullanılan mal-
zemelerin yetersiz olmasının yanında, bu 
işlemlerin gerçekleştirilebilmesi için yeterli 

261 Mümtaz Tarhan, “Tapu Kayıtlarımız ve Garp Memleketleri ile Mukayeseli Türkiye Kadastrosu”, Ankara 1951; “Bu ilk dönemlerde, 
kadastronun hızlı ve nitelikli bir şekilde tamamlanmasının ve sayılan tüm eksikliklerin giderilmesinin yasal düzenlemeler-
le sağlanabileceğine dair bir algı olduğu dikkati çekmektedir. Ancak, çalışmaların istenilen düzeyde sürdürülememesinde; 
dönemin finansal ve teknik kısıtlılıkları ile mülkiyet çeşitliliği, coğrafya ve iklim koşulları gibi hususların da dikkate alınması 
gerektiği unutulmamalıdır. Bkz: Bkz.: Toker, a.g.m., 4 Mayıs 2015

miktarda ödenek ayrılmaması ve bu konuya 
gereken önemin verilmemesi de söylenebi-
lir.

Türkiye kadastronun gelişimini ve ta-
mamlanmasını etkileyen tüm olumsuzlukla-
ra rağmen belli dönemlerde ülkemizde ya-
pılan kadastro çalışmalarında ciddi bir artış 
olduğu gözlenmektedir. Örneğin 1950 tari-
hinde çıkarılan 5602 sayılı Tapulama Kanu-
nu’nun yürürlüğe girmesi ile kırsal alanların 
da kadastro çalışmaları içine dâhil edilmesi 
üzerine özellikle 1951-1957 yılları arasında 
kadastrosu tamamlanan parsel adedinde 

Münih'te fotogrametri aparatı üzerinde tatbikat
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ciddi bir artış meydana gelmiştir. 5602 sayılı 
Tapulama Kanunu’nun yürürlüğe girmesinin 
akabinde kadastro faaliyetlerinin tüm yurtta 
yürütülebilmesi için yetişmiş personel ihtiya-
cını karşılamak üzere 1951 yılından itibaren 
“Tapulama Kursları” adıyla eğitim faaliyetleri 
başlatılmıştır. Bu kurslara sınavla alınıp 1 yıl 
eğitim gören ve aynı zamanda kendilerine 
günlük 3 lira yevmiye tahsis edilen personel, 
kadastro faaliyetlerinin yürütüldüğü bölge 
ve birliklerde görevlendirilmişler ve bu saye-
de Ankara’dan başka yerlerde de kadastro-
nun tatbiki mümkün olabilmiştir. 

Tapulama kurslarının yanı sıra fen elema-
nı yetiştirmek üzere 1954’te Ankara’da “Fen 
Kursları” da açılmış ve bu kurslara lise ve 
dengi okul mezunları kabul edilmiş, bu kurs-
larda kadastro teknisyeni ve yardımcısı yetiş-
tirilmiştir.262 Bu dönemde kadastro çalışma-
ları alanında değerlendirilmek üzere üç çeşit 
kursun açıldığı görülmekle birlikte en önemli 
eksiklik, yüksek tahsil almış personelin ye-
terince istihdam edilememiş olmasıdır.263 
Buna rağmen açılan kurslarda, kurum faali-
yetleri için çok sayıda personel yetiştirilmesi, 
özellikle 1951-1957 yılları arasında yürütü-
len kadastro faaliyetlerinin sayısal verimini 
ciddi miktarda artırmıştır.

Açılan kursların, sürdürülmekte olan ka-
dastro faaliyetlerine olan katkısı faydalı bu-
lunarak, 1956 yılında bunların bir düzene 
konulmasına karar verilmiştir. 9 Mart 1956 
tarihli ve 9254 sayılı Resmi Gazetede yayın-
lanan Tapu ve Kadastro Kursları Talimatna-
mesi yürürlüğe konulmuştur. Tapu ve Ka-
dastro Umum Müdürlüğüne bağlı faaliyet 
gösterecek olan kurslar iki kısma ayrılmıştır. 
Bunlardan birisi memur olanların bilgilerini 

262 Milliyet Gazetesi, 4 Ocak 1954 tarihli sayısı, s.8
263 1962 Yılı Türkiye Kadastrosu Hakkında Rapor, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara 1962

artırmak amacıyla açılan ve 2 yıl eğitim sü-
resi belirlenen tekâmül kurslarıdır. Diğeri ise 
yeni memur yetiştirmek amacıyla 1 yıl süreli 
kurslardır ki, bunlar A, B ve C şubeleri şek-
linde düzenlenmiştir. A şubesinden mezun 
olanlar Fen Memurluklarına, B şubesinden 
mezun olan lise mezunları arazi kadastrosu 
teknisyenliklerine ve ortaokul mezunları tek-
nisyen yardımcılıklarına, C şubesinden me-
zun olanlar ise, tapu sicil memurluklarına, 
muhafız yardımcılığına veya tapu sicil kâtiplik-
lerine atanacaklardır. Kadastro Mektebi ders 
programı ile yönetim hükümlerine benzer 
mevzuatla düzenlenen bu Talimatnameyle 
kurslar belirli bir düzene konulmuştur. De-

Samsun’da yapılan kadastro çalışmalarından 
örnek
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vam eden yıllarda bu kurslardan çok sayıda 
mezun verilmiş ve bunların önemli bir kısmı 
1954 öncesinden farklı olarak Kurumun ka-
dastro çalışmalarında istihdam edilmişlerdir. 
Zira kursları bitirenlere zorunlu hizmet hük-
mü getirilmiş olup, yerine getirmeyenler için 
tazminat hükümleri uygulamaya konulmuş-
tur.

Kursların kadastro çalışmaları başta ol-
mak üzere Kuruma sağladığı katkılar değer-
lendirilerek, Talimatname ilga edilmiş, yerine 
Tapu-Kadastro Kursları Yönetmeliği 5 Eylül 
1963 tarihli ve 11497 sayılı Resmi Gazetede 
yayınlanmıştır. Yönetmeliğe göre; Kadast-
ro-Tapulama Kursu, Memur Tekâmül Kursu 
ve Kısa Süreli Özel Kurslar şeklinde üç kurs 
açılması planlanmıştır. İlk ikisinin eğitim sü-
resi 2 yıl olarak belirlenirken, üçüncüsünün 
en fazla 6 aylık sürelerle eğitim yapması dü-
zenlenmiştir. Bu kurslara 1971 yılında yürü-
lüğe konulacak yeni yönetmeliğe kadar ihti-
yaç oldukça devam edilmiştir.

Kadastro çalışmalarını hızlandırmak için 
yapılan eğitim faaliyetlerinin yanı sıra, bu 
çalışmaları yürüten vilayet ve kazalardaki 
müdürlüklerin araç ihtiyaçlarını karşılamak 
için de çalışma başlatıldığı görülmektedir. 
Bilhassa köylerde arazi ihtilafları nedeniyle 
artan münakaşa ve çatışmaların önlenebil-
mesi amacıyla, köylerdeki arazi işlerinin sü-
ratle halledilebilmesi için taşra birimlerine 
kadastro faaliyetlerinde kullanılmak üzere 
araç tahsis edilmiştir.264 Böylece taşrada ih-
mal edilmiş olan kadastral faaliyetler ciddi-
yetle ele alınıp, tamamlanabilmesi için günün 
koşullarında olağanüstü çaba sarf edilmiştir.

264 Milliyet Gazetesi, 9 Temmuz 1955 tarihli sayısı, s.2
265 1962 Yılı Türkiye Kadastrosu Hakkında Rapor, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası Yayını, Ankara 1962
266 Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.114

5602 sayılı Kanunun gerekçesinde hava-
dan mikyaslı olarak alınan fotoğraflar neti-
cesinde harita tanzimi (Aerofotogrametri) 
sistemleriyle kadastronun zamandan tasar-
ruf sağlayıp işlere ivme kazandıracağı ifade 
edilmesine rağmen, bu en modern ve hızlı 
usulün tatbik edilmemesi, en basit ve iptidai 
usullerle, pusula ve şeritmetre kullanılarak 
çalışılması işlerin beklenenden çok yavaş 
yürütülmesine sebep olmuştur.265 Ancak, 
teknik olarak yetersiz görülseler de açılan 
kurslardan mezun olarak sahada çalıştırılan 
personelin çalışmalara bir ivme kazandır-
dığı kabul edilmelidir. Kanundan sonra An-
kara’da Arazi Kadastrosu ve Fotogrametri 
Dairesi Müdürlüğünün kurulması, teknik ih-
tiyaçlarının hızla karşılanması ve çalışmalara 
başlaması da ilerleyen tarihlerde çalışmala-
rın daha da gelişmesine önemli katkı sağla-
mıştır. 

1963 yılında Merkezi Hükümet Teşkilatı 
Araştırma Projesi kapsamında Türkiye Ka-
dastrosunun durumu; “İlk tesis kadastrosu 
çalışmalarının çok düşük bir tempoda yü-
rütülmekte olup, bunun nedenlerinin; öde-
nek, personel, malzeme ve teşkilat yapısı 
bakımından yetersiz olması, harita yapımın-
da klasik usullerin kullanılması ve başka ku-
rumlardan gelen kadastral harita talepleri-
nin fazla olması” şeklinde ifade edilmiştir.266 
Sayılan tüm olumsuzluklar içerisinde, bu 
dönemde kadastro çalışmalarının yeterince 
gelişip daha geniş alanlara yayılamamasının 
en temel nedeni olarak yetişmiş personel ih-
tiyacı söylenebilir. 

5602 sayılı Tapulama Kanunu’nun çıka-
rılmasının akabinde açılan tapulama kurs-
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larının sonucunda 1951-1957 yılları ara-
sında kadastro çalışmalarında ve bitirilen 
parsel adedinde görülen artışın bir benzeri 
de, 1966 yılında 766 sayılı Tapulama Kanu-
nu’nun çıkarılmasından sonra görülmüştür. 
766 sayılı Kanun’un uygulanabilmesi için ih-
tiyaç duyulan personeli karşılamak üzere ye-
niden tapulama kursları açılmış, 1968-1969 
ders yılında sınavla ilk öğrencilerini kabul et-
miştir. Bu kurslara alınan öğrencilere günlük 
8 lira ödeme yapılıp 2 yıllık bir eğitime tabi 
tutulmuşlardır. Bu eğitimin sonunda mezun 
olanlar teknisyen ve teknisyen yardımcısı 
unvanı ile göreve atanmışlardır. Hatta bu 
öğrencilerden yabancı dil bilenlerin kurum 
tarafından eğitim almak üzere yurtdışına 
gönderilmeleri kararlaştırılmıştır.267 

267 Kurum tarafından, Milliyet Gazetesi’nin 15 Temmuz 1968 tarihli sayısında yayımlanan ilan.

1971 yılına gelindiğinde devam eden ye-
tişmiş personel ihtiyacını karşılamak üzere 
yeniden kurslara yönelik bir yönetmelik ha-
zırlanmıştır. 28 Ekim 1971 tarihli ve 14000 
sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğü Kurslar Yönet-
meliği de 1963 tarihli yönetmeliğe benzer 
muhtevaya sahiptir. 31 Temmuz 1973 tarihli 
ve 14611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 
bir değişiklikle 1971 tarihli yönetmelikte be-
lirtilen kurslara bir de Fotogrametri Kursu 
ilave edilmiştir. Bu kurstan mezun olanlar 
ihtiyaca ve mezunların başarı derecelerine 
göre Fotogrametri veya Nirengi hizmetleri 
görevine atanacaklardır.

Wild teodolit üzerinde Avrupa’da tetkik çalışmaları
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1971 tarihli Kurslar Yönetmeliği’nden 
sonra 1975’e kadar kurslardan mezun olan 
personel, taşrada arazi kadastrosu çalış-
malarında görev almış ve bu çalışmalarda 
görev alan personele dönemin şartları açı-
sından reddedilemeyecek nispette maaş ve 
harcırah tahsis edilmiştir.268

Kadastro Lisesi ve açılan kurslar vesile-
siyle önemli ölçüde personel ihtiyacını kar-
şılamaya başlayan Genel Müdürlük, 1979 
yılında eğitim faaliyetleri kapsamında önemli 
bir adım daha atmıştır. 28 Nisan 1979 tarihli 
ve 16622 sayılı Resmi Gazete’de ilan edilen 
yönetmelikle Tapu ve Kadastro Meslek Yük-
sek Okulu’nun açılmasını sağlamıştır. Tapu 
ve Kadastro Genel Müdürlüğünün yasal gö-
revlerinde etkinlik sağlayabilmek ve özellikle 
taşra örgütünü güçlendirmek bakımından, 
ara kademede uygulamacı personeli yetiş-
tirmek amacıyla, 2 yıllık lisans öncesi eğitim 
verecek olan yüksekokulla adeta Kadastro 
Mekteb-i Âlîsi’ni yeniden hayata geçirilmiştir. 
Eğitim ve kurslara yönelik tüm bu gayretler 
ilerleyen yıllarda kurumun ve bilhassa ka-
dastro çalışmalarının personel kaynağı ola-
rak önemli bir misyon üstlenmişlerdir. 

Türkiye kadastrosunun tamamlanması 
için verilen mücadele ve tüm bu teşvikler 
hem kadastro konusunda çok sayıda per-
sonelin yetiştirilmesini sağlamış, hem de 
2005-2009 yılları arasında yapılan ihaleli 
kadastro çalışmaları dönemi hariç olmak 
üzere, Cumhuriyet tarihi boyunca yapılan 
kadastro çalışmalarının sayısal bakımından 
en verimli dönemi olmuştur.

268 Teftiş Kurulu Başmüfettişlerinden  (1972-73 Tapulama Kursu mezunu)Ali Sarıbıyık ile 2010 yılında yapılan söyleşiden.
269 Tercüman Gazetesi, 30 Mart 1979 tarihli sayısı ile Milliyet Gazetesi, 4 Mayıs 1979 tarihli sayısı, s.14’de dönemin Genel Mü-

dürü Halim Çorbalı tarafından verilen basın açıklaması: “…tüm ülke düzeyine hizmetlerin götürülememesi nedeniyle devletin her 
yıl 18 milyar lira zarara uğradığını ve bu hızla kadastronun ancak 2010 yılında tamamlanabileceğini” ifade etmekle, kadastro 
çalışmalarının tamamlanacağı tarih hususunda isabetli bir tahmin yürütmüştür.

270 Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.103

1963 ila 1967 yılları arasında 2. Beş yıllık 
kalkınma planında her yıl 150 bin parselin 
kadastrosunun tamamlanması hedeflen-
mesine rağmen bu rakam en çok 1967 
yılında 42 binden 66 bin parsele kadar çı-
kabilmiştir. 1968 ila 1972 yılları arasında 2. 
Beş Yıllık Kalkınma Planı’nda en düşük 76 
bin parselden, 1972 yılında 100 bin parse-
le yükselmiştir. Böylece kadastro çalışma-
larında hedefi tutturma oranı %34’lerden 
bu dönemde %71’lere kadar yükselmiştir. 
Hedefi tutturma oranındaki artışa rağmen 
1978-79 yıllarında Türkiye’nin ancak %40’lık 
bir kısmının kadastrosunun tamamlanabil-
diği görülmektedir.269

1923’ten itibaren süregelen kadastro 
çalışmalarının en temel sorunlarından bi-
risinin de, kadastro çalışmalarının hızına 
verilen önemin niteliğine verilmemesi270 
diye ifade edilebilir. Yani, genellikle kadast-
ronun ne kadar zamanda ve ne kadar hızlı 
yapılacağı konusu üzerinde durulmuş ve bu 
yönde düzenlemeler yapılmıştır. 766 sayılı 
yasanın görüşmelerinde olduğu gibi ortaya 
çıkabilecek teknik sorunlar ve yapılan işin 
sonunda çıkan planların niteliği yeterince 
değerlendirilmemiştir. Nitekim, ilk dönem-
lerde daha iptidai aletlerle ve amatörce 
başlayan işler, geniş bir zaman dilimi içeri-
sinde birbirinden farklı yöntemlerle oluştu-
rulan kadastral pafta ve haritaların oluşma-
sına neden olmuştur. Bunun sonucu olarak 
üretilen pafta ve fenni evrakların yetersiz-
liğini gidermek amacıyla 23 Haziran 1983 
tarihli ve 2859 sayılı Tapulama ve Kadastro 
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Paftalarının Yenilenmesi Hakkında Kanun271 
yürürlüğe konulmuştur. 

Kanunun gerekçesinde 1983 yılına gelin-
ceye kadar yapılan çalışmaların niteliği, is-
tenilen sonucu vermemesinin nedenleri ve 
bunun sonuçları açıklanmaktadır.272 “2613 
Sayılı Kadastro ve 1950 yılından beri uygu-
lanmakta olan değişik 766 sayılı Tapulama 
Kanunu ile üretilen pafta ve fenni evrakı müs-
biteler, memleketimizin sosyal ve ekonomik 
yapısında olduğu gibi kadastro yapım teknik-
lerinde olan değişiklikler, gelişmeler, araziler-

271 Resmi Gazete, Tarih 25 Haziran 1983, S. 18088
272 Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.151

de yüksek yoğunluklu yerleşim alanları karşı-
sında yetersiz hale gelmiştir….Yürürlükte olan 
kadastro paftaları, yapım sistemleri ve ölçek-
leri istenilen hassasiyeti verebilmekten uzak 
kalmıştır. Bu durum Medeni Kanunun önem 
verdiği tapu sicilinden, plan ile ilişkili bölümü-
nün itimat edilme niteliğini kaybetmiş olduğu 
düşüncesini de beraberinde getirmektedir.” 
Gerekçeden de anlaşılacağı üzere, süreç 
boyunca giderilemeyen teknik eksiklikler 
onlarca yıldır devam eden çalışmaların ni-
teliğini sorgulanır hale getirmiştir.
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TÜRKİYE’DE KADASTRONUN
MEVCUT DURUMU VE

İDARİ YAPISI

1936 yılından 1984 yılına kadar yürürlükte 
kalan 2997 sayılı Kanunun, gelişen teknoloji 
ve değişen ihtiyaçlar karşısında yetersiz kal-
ması üzerine, tapu ve kadastro hizmetlerini 
yürütecek organların zamanın şartlarına uy-
gun şekilde yeniden yapılandırılması ve tes-
pit edilen gereksinimlerin karşılanması mak-
sadıyla yeni bir kanun hazırlanması zaruri 
bir durum hâline gelmiştir. Bu amaca hizmet 
etmek amacıyla 3045 sayılı ve 26 Eylül 1984 
tarihli Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 
Kuruluşu ve Görevleri Hakkında Kanun Hük-
münde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü 
Hakkında Kanun273 yürürlüğe konulmuştur.

Kanunun birinci maddesine göre; “Ka-
nunun amacı, taşınmaz mallara ait akitlerle 
her türlü tescil, kadastro, tapulama işlerini 
mevzuatına göre yapmak, tapu sicillerini, ka-
dastral ve topografik haritaları düzenlemek, 
uygulamak ve yenilemek için Başbakanlık’a 
bağlı genel bütçe içinde ayrı bütçeli Tapu ve 

273 Düstur, V.Tertib, C. 24, s.4

Kadastro Genel Müdürlüğünün kurulması-
na, teşkilat ve görevlerine dair esasları dü-
zenlemektir.”

2997 sayılı Kanunla kıyaslandığında yet-
ki ve sorumlulukların genişletildiği, değişen 
toplumsal koşulların ve teknolojik gelişme-
lerin de görevlerin belirlenmesinde etkili 
olduğu 3045 sayılı teşkilat kanununa göre 
kadastro çalışmaları, Merkez teşkilatı içeri-
sinde bulunan Kadastro Dairesi Başkanlı-
ğı’nca yürütülecektir. Kadastro çalışmaları 
ile yakından ilgili Fen Dairesi Başkanlığı ile 
Fotogrametri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı 
da Merkez birimleri içerisinde mevcudiyetini 
korumuştur.

1984 yılında teşkilat kanununun çıkarıl-
masından hemen sonra Kadastro Kanunu-
nun da bir düzene konulması gereği ortaya 
çıkmıştır. İl ve ilçe belediye sınırları dâhilinde 
gerçekleştirilen kadastro çalışmalarının yasal 
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dayanağı olarak 2613 sayılı kadastro ve tapu 
tahriri kanununun kabul edilmesi, il ve ilçe 
belediye sınırları dışında kalan kısımlar için 
766 sayılı Tapulama Kanunu’nun hükümle-
rinin uygulanması sonucu ortaya çıkan iki-
lik kadastral faaliyetlerde çeşitli sorunların 
doğmasına yol açmıştır. Bu ikili uygulama-
ya son vererek kadastro çalışmalarının hız-
landırılması, yapılan çalışmalarda birliktelik 
sağlanması ve bu şekilde en kısa zamanda 
kadastro işlemlerinin bitirilmesini sağlamak 
maksadıyla bir Kadastro Kanunu hazırlan-
mıştır. Hazırlanan Kanunun gerekçe bölümü 
kanunun neden hazırlandığını çok net bir 
şekilde ortaya koymaktadır: “Aynı yörede il 
veya ilçe belediyesi sınır çizgisinin bir tara-

274 Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.153

fında 2613 sayılı, bir tarafında ise tamamen 
değişik hükümler taşıyan 766 sayılı kanunun 
uygulanması gibi garip bir durum yıllardır 
sürüp gitmektedir… kadastronun hızlandırıl-
ması, kısa sayılabilecek bir sürede sonuç alı-
nabilmesi için her iki kanunun birleştirilerek 
tek bir kanun haline getirilmesinde zorunlu-
luk duyulmuştur….”274

Kadastro faaliyetlerinin bugün itibarıyla 
yasal dayanağı olan 3402 sayılı “Kadastro 
Kanunu”, 21 Haziran 1987 tarihinde “mem-
leketin kadastral topografik haritasına dayalı 
olarak taşınmaz malların sınırlarını arazi ve 
harita üzerinde belirterek hukuki durumlarını 
tespit etmek ve bu suretle Türk Medeni Kanu-

Denizli’de yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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nun öngördüğü tapu sicilini kurmak” amacıy-
la çıkarılmıştır. 2613 sayılı Kadastro ve Tapu 
Tahriri Kanunu ile 766 sayılı Tapulama Kanu-
nunu birleştiren hükümler içeren 3402 sayılı 
Kadastro Kanunu, güncel gelişmeler ve orta-
ya çıkan ihtiyaçlara istinaden; 22 Şubat 2005 
tarihli ve 5304, 15 Ocak 2009 tarihli ve 5831, 
3 Mayıs 2012 tarihli ve 6302, 12 Temmuz 
2013 tarihli ve 6495, 19 Nisan 2018 tarihli 
ve 7139 sayılı Kanunlarla bazı maddelerinde 
reform niteliğinde yapılan ilave ve değişiklik-
lerle son şeklini almıştır.

Gerçekleştirilen son değişiklikler sonra-
sında amaç, ülke koordinat sistemine göre 
memleketin kadastral veya topoğrafik ka-
dastral haritasına dayalı olarak taşınmaz 
malların sınırlarını arazi ve harita üzerinde 

belirterek hukukî durumlarını tespit etmek 
suretiyle 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu-
nun öngördüğü tapu sicilini kurmak, mekân-
sal bilgi sisteminin alt yapısını oluşturmak 
şeklinde tekrar belirlenmiştir. “Her ilin mer-
kez ilçesi ile diğer ilçelerinin idari sınırları içinde 
kalan yerlerden” teşkil edilen kadastro bölge-
lerinde oluşturulacak Kadastro ekibi ise, bu 
kanuna göre; “en az iki kadastro teknisyeni, 
mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden” 
meydana gelmektedir. 2005 tarihinde ya-
pılan değişiklikle “kadastronun fennî işlerinin 
ihale yoluyla yaptırılması halinde, kadastro 
ekibinde iki kadastro teknisyeni, iki teknisye-
nin temin edilememesi durumunda yerine bir 
kadastro teknisyeni” görevlendirilmesi uy-
gun görülmüştür. Ayrıca, kadastro ekibine, 
orman ve ziraat mühendislerinin iştirakiyle 

İstanbul Kartal’da yapılan kadastro 
çalışmalarından örnek

İzmir’de yapılan ilk kadastro çalışmalarından 
örnek-1930
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Trabzon’da yapılan kadastro çalışmalarından örnek
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orman kadastrosu yapma yetkisi verilmiştir. 
2009 yılında yapılan yasal düzenlemelerle, 
2/B alanları ile tespit dışı yerlerin kadastro-
sunun yapılmasına başlanmış, 2/B sorunu 
önemli ölçüde çözüme kavuşturulmuştur.

Bu kanunla,  15 Aralık 1934 tarih ve 2613 
sayılı Kadastro ve Tapu Tahriri Kanunu, 28 
Haziran 1966 tarih ve 766 sayılı Tapulama 
Kanunu yürürlükten kaldırılmıştır. Tapulama 
müdürlükleri ve kadastro müdürlükleri bir-
leştirilip kadastro ile ilgili yetkileri kadastro 
müdürlüklerine devredilmiştir. Kentlerde 
ve kırsal alanlarda farklı kanunlar uyarınca 
devam eden kadastro çalışmaları sonucu 
ortaya çıkan sorunları gidermek 3402 sayılı 
kadastro kanunu ile mümkün olmuştur.

Bu kanunun 39. maddesinde yer alan 
“Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, bağlı 
olduğu Bakanlığın onayını almak kaydı ile ka-
dastronun fenni işlerinin bir kısmını veya ta-
mamını gerçek veya tüzelkişilere ihale yolu ile 
yaptırabilir.” ifadesine istinaden 1987-1989 
yılları arasında 8 ilçede tesis kadastrosu 
teknik işi ihale ile özel sektöre yaptırılmış275 
fakat daha sonra kaynak yetersizliği sonucu 
kurum kendisi kadastro faaliyetlerini ger-
çekleştirmeye devam etmiştir. 2005 yılına 
kadar mahalle bazında şehir kadastrosu 
gerçekleşme oranı %96.84, köy bazında köy 
kadastrosu gerçekleşme oranı %71.04 ola-
rak tespit edilmiştir. Genel bazda kadastro-
nun gerçekleşme oranı ise %76.82 olarak 
görülmektedir276. 2005-2009 yılları arasında 
ise, yeniden ihale yolu ile kadastro çalışma-
larının fenni işleri özel sektörden hizmet sa-
tın alma suretiyle yüklenicilere yaptırılarak 
ülkemizin tesis kadastrosu çalışmaları %99 
oranında tamamlanmıştır. Bununla birlikte, 

275 Milliyet Gazetesi, 23 Kasım 1987 tarihli sayısı, s.3; Harita Tapu ve Kadastro Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Eylül 1995
276 31 Aralık 2005 tarihi esas alınarak verilen istatistikler için bkz.: Seylam, Yurttaş, a.g.e., s.219

16 Haziran 2005 tarihli ve 5368 sayılı Lisans-
lı Harita Kadastro Mühendisleri ve Büroları 
Hakkında Kanunla, kadastro müdürlüklerin-
ce yürütülen yer gösterme, aplikasyon, cins 
değişikliği, birleştirme ve irtifak hakkı tesisi 
gibi hizmetleri yürütme görevi açılan bürola-
ra devredilmiştir.

Kadastro faaliyetlerini yürütmekle görevli 
olan Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-
nün idari yapısındaki en önemli değişiklik-
lerden birisi de 2010 yılında gerçekleşmiştir. 
25 Kasım 2010 tarihli ve 6083 sayılı Teşkilat 
Kanununda, Fen Dairesi ile Tasarruf İşlemle-
ri Dairesi Başkanlıkları kaldırılacak, Fotogra-
metri ve Geodezi Dairesi Başkanlığı ise Hari-
ta Dairesi Başkanlığı adını alacaktır.

Ülkemizde 9 Temmuz 2018 tarihinden 
itibaren Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sis-
temine geçişi müteakip teşkilat yapısında 
son düzenleme de gerçekleşmiştir. 15 Tem-
muz 2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Ga-
zete’de ilan edilen “Bakanlıklara Bağlı, İlgili, 
İlişkili Kurum ve Kuruluşlar ile Diğer Kurum 
ve Kuruluşların Teşkilatı Hakkında 4 Sayılı 
Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi” ile kadast-
ro faaliyetlerine ait idari yapılanma son şek-
lini almıştır. Bu Kararnameye göre, Çevre ve 
Şehircilik Bakanlığına bağlı Tapu ve Kadastro 
Genel Müdürlüğünün Merkez birimleri ara-
sında sayılan Kadastro Dairesi Başkanlığı’nın 
görevleri şöyle tanımlanmıştır:

1. Kadastro hizmetlerinin etkin ve zama-
nında sunulmasını sağlamak, kadast-
ro işlemlerinin mevzuata uygun ola-
rak gerçekleştirilmesini sağlamak için 
gerekli düzenlemeleri yapmak.
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2. Kadastro müdürlüklerinin sevk ve ida-
resine yönelik faaliyetler ile taşınmaz-
ların kadastro çalışmalarını kalkınma 
planlarına ve yıllık programa uygun 
olarak planlamak, iş programlarını 
onaylamak ve 21/6/1987 tarihli ve 
3402 sayılı Kadastro Kanununa göre 
yapılmasını sağlamak, müdürlüklerin 
yaptıkları işlere ait istatistiki bilgilerin 
sonuçlarını değerlendirmek.

3. 5368 sayılı Kanun hükümlerine göre 
harita ve kadastro mühendislik büro-
larına lisans vermek, bu büroların faa-
liyet usul ve esaslarını belirlemek, sicil 
ve kaydını tutmak.

4. Tapu planlarının yenilenmesine, sayı-
sallaştırılmasına ve güncellenmesine 
karar vermek, yıllık çalışma program-
larını yapmak ve yapılan işleri takip 
etmek.

5. Tapu planlarının teknik yönden reddi-
ne dair müdürlüklerce verilen karar-
lara karşı yapılan itirazları inceleyerek 
Genel Müdürlük görüşünü hazırlamak.

6. Kadastro müdürlüklerinin denetimi 
sonunda hazırlanan raporları incele-
mek, gereğini tespit ve takip etmek.

7. Kadastro ve teknik işlemler ile ilgili her 
türlü konuyu incelemek ve sonucunu 
bildirmek.

8. Kadastro çalışmalarının teknik işleri-
nin bir kısmını veya tamamını gerçek 
veya tüzel kişilere yaptırmak, sonuçla-
rını takip etmek ve denetlemek.

9. Talebe bağlı işlemler ile imar, toprak 
ve tarım reformu, arazi toplulaştırma-
sı, afet ve diğer sebeplerle meydana 
gelen zemin düzenlemeleri ve deği-
şikliklerin tescili ile ilgili teknik işlerin 
yapılmasını planlamak, izlemek ve ge-
rekli tedbirleri almak.
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İLİ Birim 
Sayısı

Kadastrosu 
Tamamlanan 
Birim Sayısı

Sorunlu 
Birim Sayısı

Kadastro 
Tamamlanan 

Yüzdesi

ADANA 834 834 0 100,00%

ADIYAMAN 627 626 1 99,84%

AFYONKARAHİSAR 851 851 0 100,00%

AĞRI 647 634 13 97,99%

AKSARAY 367 367 0 100,00%

AMASYA 485 485 0 100,00%

ANKARA 1366 1366 0 100,00%

ANTALYA 1045 1036 9 99,14%

ARDAHAN 269 269 0 100,00%

ARTVİN 353 353 0 100,00%

AYDIN 755 742 13 98,28%

BALIKESİR 1166 1166 0 100,00%

BARTIN 310 310 0 100,00%

BATMAN 388 386 2 99,48%

BAYBURT 205 205 0 100,00%

BİLECİK 305 305 0 100,00%

BİNGÖL 389 378 11 97,17%

BİTLİS 445 438 7 98,43%

BOLU 570 570 0 100,00%

BURDUR 344 344 0 100,00%

BURSA 1106 1105 1 99,91%

ÇANAKKALE 661 661 0 100,00%

TÜRKİYE’DE KADASTRONUN GÜNÜMÜZDEKİ DURUMU
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İLİ Birim 
Sayısı

Kadastrosu 
Tamamlanan 
Birim Sayısı

Sorunlu 
Birim Sayısı

Kadastro 
Tamamlanan 

Yüzdesi

ÇANKIRI 461 461 0 100,00%

ÇORUM 920 920 0 100,00%

DENİZLİ 717 717 0 100,00%

DİYARBAKIR 1040 1007 33 96,83%

DÜZCE 390 390 0 100,00%

EDİRNE 348 348 0 100,00%

ELAZIĞ 724 724 0 100,00%

ERZİNCAN 690 690 0 100,00%

ERZURUM 1300 1299 1 99,92%

ESKİŞEHİR 553 553 0 100,00%

GAZİANTEP 797 797 0 100,00%

GİRESUN 756 755 1 99,87%

GÜMÜŞHANE 391 391 0 100,00%

HAKKARİ 187 158 29 84,49%

HATAY 686 686 0 100,00%

IĞDIR 194 191 3 98,45%

ISPARTA 510 510 0 100,00%

İSTANBUL 977 977 0 100,00%

İZMİR 1274 1274 0 100,00%

KAHRAMANMARAŞ 810 808 2 99,75%

KARABÜK 354 354 0 100,00%

KARAMAN 304 304 0 100,00%

KARS 439 438 1 99,77%

KASTAMONU 1227 1227 0 100,00%
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İLİ Birim 
Sayısı

Kadastrosu 
Tamamlanan 
Birim Sayısı

Sorunlu 
Birim Sayısı

Kadastro 
Tamamlanan 

Yüzdesi

KAYSERİ 839 838 1 99,88%

KİLİS 223 223 0 100,00%

KIRIKKALE 305 305 0 100,00%

KIRKLARELİ 296 296 0 100,00%

KIRŞEHİR 365 365 0 100,00%

KOCAELİ 369 369 0 100,00%

KONYA 1562 1561 1 99,94%

KÜTAHYA 794 794 0 100,00%

MALATYA 846 846 0 100,00%

MANİSA 1175 1175 0 100,00%

MARDİN 691 687 4 99,42%

MERSİN 903 903 0 100,00%

MUĞLA 623 618 5 99,20%

MUŞ 481 478 3 99,38%

NEVŞEHİR 340 340 0 100,00%

NİĞDE 328 328 0 100,00%

ORDU 950 950 0 100,00%

OSMANİYE 299 299 0 100,00%

RİZE 557 546 11 98,03%

SAKARYA 694 694 0 100,00%

SAMSUN 1295 1295 0 100,00%

ŞANLIURFA 1361 1361 0 100,00%

SİİRT 344 335 9 97,38%

SİNOP 512 511 1 99,80%
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İLİ Birim 
Sayısı

Kadastrosu 
Tamamlanan 
Birim Sayısı

Sorunlu 
Birim Sayısı

Kadastro 
Tamamlanan 

Yüzdesi

ŞIRNAK 325 281 44 86,46%

SİVAS 1481 1481 0 100,00%

TEKİRDAĞ 353 353 0 100,00%

TOKAT 839 839 0 100,00%

TRABZON 782 759 23 97,06%

TUNCELİ 415 410 5 98,80%

UŞAK 322 322 0 100,00%

VAN 688 652 36 94,77%

YALOVA 88 88 0 100,00%

YOZGAT 784 784 0 100,00%

ZONGULDAK 559 559 0 100,00%

TOPLAM 52.325 52.055 270 99,48%
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KADASTRO DURUMU

Birim Sayısı
Kadastrosu 

Tamamlanan 
Birim Sayısı

Sorunlu Birim 
Sayısı

Kadastro 
Tamamlanan 

Yüzdesi

52.325 52.055 270 99,48%

Birim Sayısı
Kadastrosu Tamamlanan Birim

Sayısı
Sorunlu Birim Sayısı

Yüzde 99,48% 0,52%

Birim Sayısı 52.325 52.055 270

0

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

60.000

KADASTRO DURUMU



TÜ
RK

IY
E 

KA
D

AS
TR

O
SU

N
U

N
 T

AR
IH

I

200



EKLER:
KADASTRO  
TARİHİNİN

KAYNAKLARI VE
ÖNEMLİ NOTLAR
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MAHMUT ESAD EFENDİ277

Seydişehir’in büyük âlimlerinden Çopur-
kadı-zâde Kadı Hacı Mahmud Es’ad Efen-
di’nin torunu ve nüvvabdan278, Güzel Efendi 
lakaplı Mehmed Emin Efendi’nin oğlu olan 
Mahmud Es’ad Efendi, H.1272 (M.1855-56) 
senesinde Konya Vilayeti’nin Seydişehir Ka-
sabası’nda279 dünyaya gelmiştir.

Mahmud Es’ad Efendi, tahsiline ilk olarak 
doğum yeri olan Seydişehir’de Ali Hoca Sıb-
yan Mektebinde başlamış, 13 yaşına geldi-
ğinde H.1285 (M.1868) tarihinde İstanbul’a 
gitmiştir. İstanbul’da Fatih Cami’inde 13-14 
sene kadar Elbasanlı Abdülkerim Efendi’nin 

277 Mahmud Es’ad Efendi’nin hayatı ile ilgili en sağlıklı ve ayrıntılı bilgileri arşiv belgelerinde bulmaktayız. bkz.:TKGM.KK. “Def-
terhâne Memurlarının Sicil Defteri”, C.3, s.69; BOA.DH.SAİD. dos.no:18/211; Bunların yanı sıra, Mahmud Es’ad Efendi’nin 
hayatını konu alan birkaç makale ve yazıya da rastlamaktayız: Mehmet İhsan Konevi, “Mahmud Es’ad Efendi”, memleket isimli 
e-gazete’de yer alan 3 Haziran 2009 tarihli yazı; Şerafettin Yıldız, “Seydişehirli Mahmud Es’ad Efendi”, seydisehirlim.com

278 Nüvvab, naib’in çoğulu olup, şer’i mahkemelerin kadılarına (hakimlerine) verilen addır. Osmanlı’da, Anadolu ve Rumeli Ka-
dıaskerlerinin yerine taşralarda onlara niyabet (vekillik) etmeleri için görevlendirildiklerinden dolayı, kadı vekili anlamında 
naib denilmiştir. Bugünkü anlamda “hakim” için kullanılan bir terimdir. M.Zeki Pakalın, Osmanlı Tarih Deyimleri ve Terimleri 
Sözlüğü, C.II, s. 644 

279 Kimi çalışmalarda Sandıklı doğumlu olduğu belirtilmekteyse de, gerek arşiv vesikaları ve gerekse kendi eserlerinde doğum 
yerinin Seydişehir olduğu açıkça görülmektedir.

derslerine devam etmiş, aynı dönemde baş-
ka camilerde de medrese eğitimini devam 
ettirerek mantık, kelam, hikmet, hadis, tefsir 
ve fıkıh dersleri görmüş ve H.1298 (M.1881) 
senesinde icazetnamesini almıştır. Aynı se-
nenin sonlarında Bab-ı Vala-yı Fetva’da En-
cümen-i İlmiye’de imtihan olup, muallimlik 
diploması alarak Fatih Cami’inde Ders-i Amm 
olarak birkaç sene çeşitli ilimlerde dersler 
vermiştir. Fatih Camiindeki medrese eğitimi 
ile aynı dönemde Menşe-i Muallimin-i Askerî 
Kısmı İdadisi’ne devam ederek hesap ilim-
leri, geometri, matematik, tarih, coğrafya, 
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fizik, kimya, astronomi, makine ve tabiat ilim-
leri ile Fransızca ve Resim dersleri aldıktan 
sonra, Meclis-i Maarif-i Askerî’nin kararı ile 
Mekteb-i Harbiye-i Şahane’nin Erkan-ı Harb 
Sınıfı’na tek sivil talebe olarak kabul edilip, 
burada da basit matematik ve ileri matema-
tik, trigonometri, geometri, müzik, geometrik 
tasarım, alan ölçümleri, sanat, topografya, 
mimari ilimleri, geometrik hesap, arazi ifraz 
ve taksim ile çeşitli hesap ilimlerinde dersler 
okuyup, mezkur meclis tarafından Riyaziye-i 
Aliye (İleri-Yüksek Matematik) Tatbikat Sınıfı 
muallimliğine kabul olunduğuna dair şaha-
detname almıştır. Bundan sonra Mekteb-i 
Hukuk-ı Şahane’de hukuk ilimleri tahsil edip, 
Encümen-i Mahsus’ta imtihan olarak Birinci 
Sınıf Dava Vekâleti Şahadetnamesi (Avukatlık 

280 DH-SAİD nr. 18/211: “Gülhane Rüştüye Muallimliğinden isti’faen munfasıl olup, münşa’ muallimin-i şagirdanından olduğu halde 
ikmal-i tahsil ile riyaziyat-ı aliye tatbikatı hocalığını ifaya muktedir olduğuna dair yedine şahadetname i’ta kılındığı, Mekatib-i Askerî-
ye Nezaretinden ve Mekteb-i Hukuk’dan ‘aliyyü’l-a’la derecede me’mur-ı me’zuniyet rü’usu aldığı adliye sicil şubesi müdüriyetinden 
tasdik edilmiştir.” Fi sene Saferü’l-hayr 306 

281 Nişan, kişilere, devlet tarafından, yaptığı hizmetlere karşılık verilen ve göğse takılan bir alamettir. Birinci dereceden dördüncü 
dereceye kadar olan Osmani nişanı Sultan Abdülaziz zamanında 1278 (1862) ihdas edilmiştir. Pakalın, a.g.e., C.II, s. 694

Belgesi) almıştır. Mezuniyet belgesini aldık-
tan sonra aynı mektepte doktora düzeyinde 
son eğitimine devam ederek; ruh ve ahlak 
ilimleri ile mülkiyet, Fransa Medeni Kanunu, 
siyaset, devletlerarası özel hukuk dersleri 
okumuştur.

Mekteb-i Hukuk-ı Şahane’deki eğitimi 
devam ederken, ilk memuriyeti olan Gül-
hane Askerî Rüşdiyesi Mektebi muallimliği-
ne H.1296 (M.1879) senesinde 24 yaşında 
iken, 400 kuruş maaş ile atanmıştır. H.1298 
(M.1881) senesinde Fatih Cami’indeki med-
rese eğitimini tamamlayıp Ders-i Amm’lığa 
başladığı dönemde Hukuk Mektebini biti-
rip dava vekilleri sınıfına dâhil olunca Askerî 
Rüşdiye’deki muallimlik280 görevinden istifa 
etmiştir. Doktora düzeyindeki eğitimini de 
bitirip, Mekteb-i Hukuk’tan çıktıktan sonra 
Zilhicce 1302 (Ekim 1885) tarihinde 3500 
kuruş maaş ile Aydın Vilayeti Merkez Bidayet 
(Asliye) Mahkemesi Birinci Reisliğine tayin ol-
muştur. 

Mahmud Es’ad Efendi, “İlm-i Daniş” sını-
fından olup, din ve fen ilimlerine dair çok 
sayıda eseri olmasına istinaden 1310 sene-
si Rebi’ü’l-evvel ayı sonlarında (Ekim 1892) 
Dördüncü Dereceden “Nişan-ı Al-i Osmani”281 
ile ödüllendirilmiştir.

Memuriyetteki kabiliyeti ve Fransız, Alman 
ve İngiliz lisanlarına aşinalığı dikkate alınarak 
Maliye Nâzırının Sadrazam’a arzı üzerine 
Padişahın İrade-Seniyye’si ile, 17 Muharrem 
1314 (28 Haziran 1896) tarihinde beş bin 
kuruş maaşla Maliye Hazinesi Hukuk Mü-

Mahmud Es’ad Efendi (1856-1918) Türkiye 
kadastrosunun hukuki temellerini atan 

yazar, hukukçu, öğretmen ve devlet adamı.
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şavirliği’ne terfi etmiştir.282 Aynı senenin 20 
Cumade’l-ahiresinde kendisine “mahrec pa-
yesi”283 tevcih edilmiştir. 28 Rebiü’l-ahir 1315 
(26 Eylül 1897) tarihinde, bu defa, “Bala Pa-
yesi”284 kendisine tevcih olunmuştur. Mah-
mud Es’ad Efendi’ye bu yılın Receb ayında 
Maliye Hazinesi Hukuk Müşavirliği görevine 
ilave olarak, mevcut maaşından hariç olmak 
üzere 750 Kuruş maaşla Mekteb-i Mülkiye-i 
Şahane’de ‘İlm-i Servet’ muallimliğine tayin 
edilmiştir. Yine aynı yıl içinde Ramazan-ı Şe-
rif ayında İrade-i Seniyye ile maaşına 1500 
Kuruş zam yapılarak, 6000 kuruşa yüksel-
tilmiştir. Yine bu yılın 19 Şevval’inde, göre-
vindeki başarısına ve vazifesine bağlılığına 
istinaden Üçüncü Rütbeden “Mecidi Nişan-ı 
Zişanı”285 ile ödüllendirilmiştir. Memuriyetine 
başlangıçtan itibaren gösterdiği ihtimam ve 
kabiliyeti sonucu olarak, bu defa, 28 Cumâ-
de’l-ûlâ 1316 (14 Ekim 1898) tarihinde nişanı 
değiştirilerek İkinci Rütbeden “Mecidi Nişan-ı 
Zişanı” kendisine ihsan olunmuştur. 

14 Şaban 1316 (28 Aralık 1898) tarihinde 
mevcut memuriyetine ilave olarak, yukarıda 
zikredilen mektepte 750 Kuruş maaşla, bu 
defa, ‘Uluslararası Hukuk’ muallimliğine tayin 
edilmiştir. Aynı yılın Ramazan ayında kendi-
sine, ilmiye rütbelerinden birisi olan “Hare-
meyn-i Muhteremeyn Payesi”286  tevcih olun-

282 BOA.İ.ML. dos.no: 18/1314-M-33
283 BOA. Y.MTV. dos.no: 165/88; Mahreç Payesi:İlmiye rütbelerinden olup, ilmiye ve mülkiye sınıfından olanlara tevcih edilen, 

İstanbul Tarik-i Mevleviyetleri’nin ilk payesidir. F.Devellioğlu, Osmanlıca - Türkçe Ansiklopedik Lügat, s.569; Pakalın, a.g.e., C.II, 
s.385

284 BOA.İ.TAL dos.no: 133/1315-L-187; Bala Payesi:1262 senesinde ihdas olunup, üst düzey mülkiye payelerinden olan Bala, 
başlangıçta yalnız vekillere verilirken zamanla ikinci derece devlet ricali ile kalem müdürlerine de tevcih olunmaya başlandı. 
Diğer rütbe sahipleri gibi bu rütbeye sahip olanların da hususi lakapları ve elbiseleri vardı. Bu rütbeyi taşıyanlara yazışma-
larda, “atufetlü efendim hazretleri” diye hitap edilirdi. Bala payesindekiler yakası, göğsü ve kolları sırmalı siyah bir elbise ile 
genişçe zırhlı bir pantolon ve sırmalı kemerli kılıçtan oluşan bir üniforma giyerlerdi. Pakalın, a.g.e., C.I, s.150

285 1268 (1852) yılında ihdas edilmiş olup, Sultan Abdülmecid’e nispetle bu adı almıştır. Nişan beratla verilirdi  ve beratı olmayan 
bu nişanı takamazdı. Mecidiye Nişanı olarak da adlandırılan bu nişan yalnız iyi hizmetlerde bulunanlara verilirdi. Dördüncü 
dereceye kadar olanları altından yapılmış olan bu nişanın ortasında tuğra ile 1268 rakamı ve “hamiyet, gayret, sadakat” ke-
limeleri yazılı idi. Üzerinde devletin hususi alameti olan ay yıldız bulunmakta idi. Birinci ve ikinci rütbeden olanları padişah 
huzurunda göğse takılırdı. Pakalın, a.g.e., C.II, s.428

286 İlmiye rütbelerinden birisi olan bu paye başlangıçta, Müslümanlarca kutsal sayılan ve Haremeyn olarak adlandırılan Mekke 
ve Medine şehirlerine gitmiş olan İlmiye mensuplarına verilirken, zamanla gitmek eylemine bakılmaksızın mülki rütbeler 
gibi tevcih edilmeye ve kullanılmaya başlanmıştır. Bu paye İstanbul Payesinden küçük olup, yazışmalarda hitap edilirken, bu 
payeye sahip olanlara ‘Faziletlü’ elkabı kullanılırdı. Pakalın, a.g.e., C.I, s.746

muştur. 8 Cemaziye’l-evvel 1317 (14 Eylül 

1899) tarihinde mezkur mektepte yürüttüğü 

Uluslararası Hukuk Muallimliği maaşı 850 

kuruşa yükseltilmiş, aynı ayın 20’sinde ayrıca 

800 kuruş maaşla Mekteb-i Hukuk-ı Şaha-
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ne’de Mecelle muallimliği görevi kendisine 
verilmiştir.  

Mahmud Es’ad Efendi’nin görevindeki ba-
şarısı ve çalışma azmi, 12 Rebiü’l-ahir 1318 
(9 Ağustos 1900) tarihinde, uhdesinde bu-
lunan nişanın değiştirilmesi suretiyle, İkinci 
Rütbeden “Nişan-ı Al-i Osmani” ile ödüllendi-
rilmesini sağlamıştır. Ayrıca, aynı yılın Cuma-
de’l-ûlâ ayının 18’inde, mevcut görevlerine 
ilave olarak, 600 kuruş maaşla Darü’l-Fünun-ı 
Şahane’de Tarih-i İslam Muallimliği görevi 
eklenmiştir.287 Devlet memuriyetindeki hiz-
metlerinde gösterdiği bu gayreti ve kabiliyeti 
sonucunda, yine 1318 yılının Cumade’l-ûlâ 
ayının 29’unda (24 Eylül 1900) “Altın Liyakat 
Madalyası”288 ile ödüllendirilmiştir. 

Muallimlik görevlerinin dışında, hâlen de-
vam ettirdiği aslî görevi olan Hukuk Müşavir-
liği görevinin zorluk ve ehemmiyeti dikkate 
alınıp, bu göreve karşılık aldığı 6000 kuruş 
az bulunarak, 26 Zilhicce 1318 tarihinde, 

287 BOA.MF.MKT. dos.no: 989/77
288 Yapmış olduğu çeşitli işlerde sadakat ve şecaat gösterenlerin davranışlarını takdir etmek ve emsallerini teşvik maksadıyla 

verilen altın madalyanın adı olup, 1308 tarihinde ihdas olunmuştur. Madalyanın bir tarafında tuğra ve arma bulunur, diğer 
tarafında ise “sadakat ve şecaat ibraz edenlere mahsus liyakat madalyası” ifadesi olup, tesis tarihi yazılıdır. Bu madalya hangi 
sınıftan olursa olsun üstün hizmeti olan herkese, genellikle padişah huzurunda takılan bir madalyadır. Memuriyete mahsus 
nişanlardan farklı olarak değiştirilmez, terfi etmez, bir uğur sayılarak saklanır ve kişinin ölümü halinde evlatlarına intikal eder-
di.

289 İstanbul Payesi, İlmiye rütbelerinden birisinin adıdır. Mülkiyeden Ula Evveli (Birinci dereceden üst sınıf devlet ricalinden) 
olanlara verilirdi.

290 BOA. İ.TNF. dos.no: 12/1321-R-1 

İrade-i Seniyye ile 1500 kuruş zam yapılarak 
maaşı 7500 kuruşa yükseltilmiştir. Ayrıca, 
Darü’l-Fünun-ı Şahane’de devam ettirdiği 
Tarih-i İslam Muallimliği görevinin ikinci se-
nesi olması dolayısıyla makam ilavesi alarak 
maaşı 900 kuruşa yükseltilmiştir.

6 Safer 1320 (15 Mayıs 1902) tarihinde, 
memuriyetindeki başarı ve gayreti sebebiyle, 
İkinci Rütbeden olan nişanı alınarak, kendisi-
ne Birinci Rütbeden “Nişan-ı Al-i Osmani” ih-
san olunmuştur. Aynı yılın 19 Cemaziye’l-ev-
vel ayında ise, “İstanbul Payesi”289 tevcih 
olunarak yüceltilmiştir.

Osmanlı Hükümeti ile Şark Demiryolları 
Kumpanyası arasında yapılacak anlaşma-
larla ilgili maddeleri yerinde görüp tetkik 
etmek, konu ile ilgili layihalar hazırlamak ve 
hazırlanmış olan layihaları değerlendirmek 
üzere kurulan “Karar Komisyonu” üyelerin-
den birisinin de Mahmud Es’ad Efendi oldu-
ğu görülmektedir. Komisyondaki görevlerini 
4 ay boyunca vazifelerine halel getirmeden 
yapan Şûra-yı Devlet Tanzimat Dairesi Aza-
sı Atufetli Yanko ile Hazine-i Celile Hukuk 
Müşaviri Faziletli Mahmud Es’ad Efendi’nin 
görevleri karşılığı alacakları 1500 liralık üc-
retlerinin yanı sıra hizmetlerinin takdir ve 
teşvik edilmesi amacıyla 1000’er lira da nak-
dî mükâfata layık görülmüşlerdir.290 

Kendisine emanet edilen tüm vazifelerini 
layıkıyla yerine getirip, takdir kazanan Mah-
mud Es’ad Efendi, bu defa 29 Rebiü’l-evvel 
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1323 (3 Haziran 1905) tarihinde, Birinci Rüt-
beden “Mecidi Nişan-ı Zişanı” ile taltif edilmiş-
tir. Hizmetleri iltifata şayan olan Mahmud 
Es’ad Efendi’nin kendisi gibi haremi (eşi) ve 
baldızı da ödüllendirilmeye layık görülerek, 
ikinci dereceden “Şefkat Nişan-ı Hümayunu 
ile taltif edilmişlerdir.291

Rumeli Vilayeti’ndeki karışıklık ve olayları 
incelemek ve adli işlemleri yerinde görüp, bi-
ran önce düzen ve intizam verebilmek ama-
cıyla bir komisyon teşkil edilmesine yönelik 
ferman çıkarılmıştır. 16 Safer 1324 (11 Nisan 
1906) tarihinde, Baş Müfettiş olarak Ticaret 
Mahkemesi Reisi Halim Beyefendi’nin seçil-
diği bu komisyona, aranılan sıfatları üzerin-
de bulunduran ve erbab-ı iktidardan olan 
Mahmud Es’ad Efendi baş müfettiş yardım-
cısı olarak on beş bin kuruş harcırahla gö-
revlendirilmiştir.

Asayişin bozulduğu ve karışıklıkların önü-
nün alınamadığı Yemen’de, mevcut duru-
mun sebeplerinin araştırılması, huzur ve 
refahın sağlanması, bölgenin gerekirse yeni-
den imar edilmesi ve merkezin görüşlerinin 
iletilerek bölgede otoritenin yeniden tesis 
edilebilmesi amacıyla, Mahmud Es’ad Efen-
di’nin başkanlığında bir heyet teşkil edilmiş-
tir. İrade-i Seniyye mucibince, mevcut maaşı-
nın bir misli maaş ve ona ek olarak maaşının 
elli lira fazlası kadar harcırahla görevlendiri-
len müşarünileyhin, 9 R.Evvel-16 R.Ahir 1325 
(M. 22 Nisan-29 Mayıs 1907) tarihlerinde 
mezkûr reisliği yaptığı görülmektedir.292 

Mahmud Es’ad Efendi, 13 Receb 1326 (11 
Ağustos 1908) tarihinde, on bin kuruş ma-
aşla, Maliye Nezareti Müsteşarlığı’na tayin 

291 BOA.Y.A.RES. dos.no: 153/19
292 BOA.DH.MKT. dos.no:1155/34
293 BOA.Y.PRK.ML. dos.no: 29/3
294 BOA.İ.DFE. dos.no.22/1327 M-02

olmuştur. Maliye Müsteşarlığı’na atanması-
nın hemen sonrasında, Maliye Nâzırı Meh-
met Ziya Bey’in 21 C.Ahir 1326 (21 Temmuz 
1908) tarihli arzlarına istinaden, hem Medi-
ne-i Münevvere’de yapılacak bir merasimde 
görevlendirilmek hem de Hac farizasını ye-
rine getirmek üzere gönderildiğini görmek-
teyiz.293

24 Muharrem 1327 (15 Şubat 1909) tari-
hinde ise, liyakati ve yeterliliği görülerek, on 
beş bin kuruş maaşla, Defter-i Hâkânî Nâ-
zırlığı görevine atanmıştır.294 Defter-i Hâkânî 
Nâzırlığı görevinde iken, 27 R.Ahir 1327 tari-
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hinden itibaren kısa bir süre Vekâleten Adli-
ye Nâzırlığı görevini de yürütmüştür.295 

Mahmud Es’ad Efendi’nin Defter-i Hâkânî 
Nâzırlığı esnasında, Avrupa’da tasarruf ve 
kadastro konularına ait çalışmalarda uygu-
lanan usul ve esasları yerinde tetkik etmek 
üzere görevlendirildiğini ve R. 3 Eylül 1325 
(16 Eylül 1909) tarihinde İstanbul’dan hare-
ketle, sırasıyla Roma, Brüksel, Londra, Paris, 
Cenevre, Berlin, Viyana ve Peşte’ye gittiğini 
görmekteyiz. Bu görevi esnasında edindi-
ği izlenimleri ve incelemelerinin sonuçlarını 
bir layiha olarak sunduğu bilinmektedir. Söz 
konusu layiha, Osmanlı’da kadastro ile ilgili 
yayımlanan ilk kanunun hazırlanmasına alt 
yapı oluşturmuştur.296

Şûra-yı Devlet Tanzimat Dairesi Reis-i Sa-
ni’si (İkinci Reisi) Said Beyefendi 65 yaşında 
iken zorunlu emekliliğe ayrılınca yerine, hu-
kuk ilimlerindeki bilgi, ehliyet ve liyakatine 
istinaden, 20 Rebiü’l-evvel 1332 (16 Şubat 
1914) tarihinde İrade-i Seniyye mucibince 
Mahmud Es’ad Efendi tayin olunmuştur.297 
Bu görevi devam ettirmekte iken, Zilhicce 
1333 (Ekim 1915) tarihinde Isparta’dan me-
bus seçilmesi üzerine kendisinden boşa-
lan reisliğe Defter-i Hâkânî Emini Saadettin 
Efendi tayin olunmuştur.298

Mahmud Es’ad Efendi üstün faziletlerinin, 
istirahat saatlerinde bile meşgul olduğu ilmî 

295 BOA.İ.DUİT. dos.no: 8/8
296 Mahmud Es’ad, Layiha, s.1-33
297 BOA.İ.ŞD. dos.no: 122/1332-Ra-2
298 BOA.İ.ŞD. dos.no: 122/1333-Z-2
299 BOA.MF.MKT. dos.no:491/22; 498/38
300 BOA.MF.MKT. dos.no:739/37
301 BOA.Y.PRK.AZJ. dos.no: 28/46
302 BOA.DH.SAİD. dos.no:18/211
303 BOA.MF.MKT. dos.no:586/29
304 Erol Köktürk, Taşınmaz Mülkiyetinin Evinde Yaşam, Ankara 2004, s.31; “1247 Senesinden Beri Defter-i Hâkânî Nezareti ve 

Emanetiyle Vergi Emanetinde Bulunmuş Olan Vüzera-i Azam ve Rical-i Zevatın İhtiram Hazeratının Esamisiyle Tahrir-i Tayin 
ve Müddet-i Memuriyetlerini Mübeyyin Defterdir” başlıklı belgenin sonunda yer alan notta bu bilgiye yer verilmiştir.

çalışmalarının ve azminin bir sonucu olarak 
çok sayıda eser ortaya koymuştur. Bunlar-
dan bazılarının mülkî ve askerî mekteplerce 
de kabul gördüğü, “Tarih-i İslam” isimli ese-
rinin idadî mekteplerinin 4. ve 5. sınıfların-
da299, “İlm-i Hayvanat” isimli eserinin yine ida-
dî mekteplerinin 8. sınıflarında300 ders kitabı 
olarak okutulduğu görülmektedir. Yine, Mah-
mud Es’ad Efendi’nin dürüstlük ve sadakatle 
devletine hizmet eden bir memur olup, İlm-i 
Daniş ashabından301 olduğu ve Aydın’daki 
mahkeme reisliği görevinden milletvekili ol-
masına kadar devam eden memuriyet ha-
yatı boyunca üstün bir gayret ve fedakârane 
bir çalışma azmi ile tüm görevlerinde muvaf-
fak olup, yaptığı işlerden dolayı herhangi bir 
soruşturma geçirmediği görülmektedir.302 
Bununla birlikte, kaleme aldığı “Tarih-i İslam”, 
“İlm-i Servet”, “Ehl-i Salib Muharebeleri”, “Tel-
his-i Hikmet-i Hukuk” ve “Hukuk-ı Hususiye-i 
Düvel” isimli eserlerinin, bir ihbar üzerine, 
Adliye Nezaretinde oluşturulan bir komisyon 
tarafından incelemeye alındığına ve bu eser-
lerin telifat-ı muzırradan (zararlı yayınlardan) 
olup olmadığı konusunda soruşturma ya-
pıldığına rastlamaktayız.303 Bir araştırmada 
yayımlanan belgede, Faziletli Mahmud Es’ad 
Efendi hakkında yapılan bir ihbar nedeniyle 
Abdülhamid tarafından vezir yapılmadığı ve 
rütbesinin İstanbul Payesi ile sınırlı kaldığı 
ifade edilmektedir.304 Söz konusu belgenin 
sonunda ifade edilen ihbar, “telifat-ı muzırra” 
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ihbarı olmalıdır. Ancak, bu ihbar ve soruştur-
manın Recep-Şaban 1319 tarihinde gerçek-
leştiği, Mahmud Es’ad Efendi’nin ise bu ta-
rihten sonra Abdülhamid döneminde hem 
Nişan-ı Al-i Osman hem de İstanbul Payesi 
ile taltif edildiği anlaşılmaktadır. Mezkûr tah-
kikat sonucunda, söz konusu eserlerin Ma-
arif-i Umumiye Nezaretince ruhsat verilerek 
basıldıkları, hatta bunların İdadiye ve Rüşti-
ye mekteplerinde okutuldukları ve sansür 
usulüne muhalif söz veya tabire rastlanma-
yıp, muzır neşriyat olmadığı anlaşıldığından 
Mahmud Es’ad Efendi’nin muhakemesine 
gerek olmadığı ifade edilerek soruşturmanın 
sonlandırılmasına ilgili komisyonca karar ve-
rilmiş olduğu görülmektedir.305 

Mahmud Es’ad Efendi, tarihçe-i hayatın-
da görüleceği üzere, gerek talebelik gerek 
muallimlik gerekse memuriyet dönemle-
rinde kabiliyetini ve üstün zekasını ortaya 
koymuş, çalışma azmi, liyakati ve faziletleri 
ile devletin önemli mevkilerinde görev ya-
parak kendisini ispat etmiş önemli bir dev-
let adamı, hukukçu, muallim ve yazar olarak 
karşımıza çıkmaktadır. Bununla birlikte, kimi 
araştırmalarda, çeşitli merasimlerde yapılan 
konuşmalarda, hatta büst ve heykellerinin 
kitabelerinde kendisine ait olmayan bir vas-
fın isnat edilmeye çalışıldığını görmekteyiz.  
Söz konusu yerlerde Mahmud Es’ad Efen-
di’nin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü-
nün ya da modern anlamda Osmanlı tapu ve 
kadastrosunun kurucusu olduğu yönünde 
ifadelere yer verilmektedir. Oysaki, Tapu ve 
Kadastro Genel Müdürlüğünün tarihsel kö-
kenlerinin dayandığı Defterhâne teşkilatının 
varlığı Fatih Devri’nden itibaren kesin olarak 
bilinmekle birlikte daha eski dönemlere ka-
dar da uzanmaktadır. Tanzimat sonrasında 

305 BOA.MF.MKT. dos.no: 583/24

bugünkü manada tapu işlemlerini gerçek-
leştirmek üzere Defterhânenin görevlendi-
rildiği ve Tapu ve Kadastro Genel Müdür-
lüğünün de kuruluş yılı olarak kabul edilen 
H.1263 (1847) tarihinde henüz dünyaya 
gelmemiş olduğu düşünülürse, Mahmud 
Es’ad Efendi’nin kurucu adı ile anılmasının 
mümkün olmadığı anlaşılacaktır. Osman-
lı toprak düzeninin ve mülkiyet hukukunun 
ilk defa modern anlamda yapılandırıldığı 
Arazi Kanunnamesi’nin ilan edildiği H.1274 
(1858) tarihinde henüz iki yaşında olduğu, 
yine Defterhânenin emanetten nezarete 
dönüştürüldüğü tarihi de bir milat olarak 
kabul edersek, bu tarihlerde de hukuk tale-
besi olduğu görülecektir. Aksine, Mahmud 
Es’ad Efendi’nin Nâzırlığı döneminde Defter-i 
Hâkânî teşkilat yapısı olarak küçülerek neza-
retten emanete dönüştürülmüş ve Maliye 
Nezaretine bağlı bir kalem hâline gelmiştir. 
Dolayısıyla, Mahmud Es’ad Efendi’yi tapu 
teşkilatının kurucusu ya da modern manada 
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yeniden düzenleyicisi olarak ilan etmek, ge-
reksiz vasıf isnat etme çabasından başka bir 
şey ifade etmemektedir.

Bununla birlikte, Mahmud Es’ad Efendi’yi 
Osmanlı’da ilk Kadastro Kanununun hazırla-
yıcısı, dolayısıyla Türkiye’de modern kadast-
ro hukukunun kurucusu kabul etmek daha 
gerçeğe uygun görülmektedir. Osmanlı Dev-
leti’nde bugünkü manada milimetrik hesap-
lamalarla kâğıt üzerine harita, kroki, çizim 
şeklinde aktarılan ve “arazi tahdid ve tesbi-
ti” olarak adlandırılan kadastro çalışmaları 
zaten yapılmaktaydı. Ancak, bu çalışmalar 
münferit ve bölgesel çalışmalar olup, kadast-
ronun daha sistemli, tüm ülkeye şamil ve Av-
rupa’daki emsalleri gibi modern manada ya-
pılmasına ihtiyaç duyulmaktaydı. Bu amaçla, 
Mahmud Es’ad Efendi’nin Avrupa başkent-
lerinde konu ile ilgili incelemeler ve tetkikler 
yapmak üzere görevlendirilmişti. Bu görevi 

306 Mahmud Es’ad, Layiha, s.1-33

dönüşünde hazırlamış olduğu layihada, Av-
rupa’da uygulanan kadastro hakkında tafsi-
latlı bilgiler sunmuş ve ülkemizde bu konu-
larla ilgili kanunlar hazırlanmasına öncülük 
etmiştir.306 Nitekim, ilk kadastro kanunu olan 
“Emval-i Gayr-i Menkulenin Tahdid ve Tahriri 
Hakkında Kanun-ı Muvakkat” 11 R.Evvel 1331 
(18 Şubat 1913) tarihinde O’nun başkanlı-
ğındaki bir komisyon tarafından hazırlanmış 
ve tetkik edilmiştir.

Mahmud Es’ad Efendi Isparta Milletvekilli-
ği görevini devam ettirmekte iken 30 C.Evvel 
1336 (13 Mart 1918) tarihinde 63 yaşında 
iken vefat etmiştir. Fatih Camiinde kılınan 
cenaze namazını müteakip, Cami’nin kabris-
tanına defnedilmiştir.

Mahmud Es’ad Efendi’nin ilme olan düş-
künlüğünün bir sonucu olarak, memuriyet 
hayatı boyunca ve hatta mebusluk döne-
minde bile muallimlik görevlerini devam 
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ettirdiği, pek çok önemli kişinin yetişme-
sinde rol oynadığı görülür. Bunlardan birisi 
olan Ord. Prof. Ebu’l-ula Mardin, hocası için 
“Ömrü boyunca durmadan çalışan bir zeka 
harikası ve bilgi hazinesi olan Mahmud Es’ad 
Efendi, hemen hemen bütün ilimlerle meşgul 
olmuştur. Geniş bir kültüre ve dünya görüşüne 
ve münevver bir kafaya sahiptir.” demektedir. 
Mahmud Es’ad Efendi henüz hayatta iken 
Seydişehir’deki baba evini eğitim hizmetle-
ri için bağışlamış ve evi uzun yıllar Rüşdiye 
olarak kullanılmıştır.307 Bugün Seydişehir’de 
adını taşıyan bir ilköğretim ve bir lise bulu-
nan Mahmud Es’ad Efendi, her yıl ölüm yıl 
dönümünde anısına düzenlenen törenlerle 
anılmaktadır.

307 Şerafettin Yıldız, aynı yazı, s.1; M.İhsan Konevi, aynı yazı, s.1
308 Bu listede isimleri yazılı olan eserler, İstanbul ve Ankara’da yapılan arşiv ve kütüphane çalışmalarında tespit edilebilen eser-

lerdir. Şerafettin Yıldız’ın yazısında daha birçok eserinin olduğu söylenip isimleri zikredilmiş ise de, bunlardan bazılarının 
farklı tarihlerde yapılan yeni baskıları olduğu görülmüş, ayrıca taramalarda rastlanamayan eser isimlerine burada yer veril-
memiştir.

Mahmud Es’ad Efendi’nin Eserleri:308 “Ta-
rih-i Din-i İslam”, “Nazariyyat-ı Cezaiyye Tak-
riri”, “Din-i İslam ve İslamiyetin Kavaid-i Esa-
siyye-i İ’tikadiyesi”, “İtmam-ı Temyiz”, “Tarih-i 
Sanayi”, “Telhis-i Tarih-i Tabii-3 Cilt: Hayva-
nat; Nebatat; Maadin”, “Hukuk-i Hususiyye-i 
Düvel”, “Teaddüd-ü Zevcat Zeyli”, “Telhis-i 
Usul-i Fıkıh”, “Şeri’at-ı İslamiye ve Mister Kar-
layl”, “Feraidü’l-Feraiz”, “Tarih-i Edyan”, “Hik-
met-i Hukuk”, “İlm-i Servet”, “Medhal-i Hu-
kuk”, “İlm-i Ruh”, Ahernis’in “Hikmet-i Hukuk” 
çevirisi, Mösyö Kyzo’nun “Avrupa Medeniyeti 
Tarihi” çevirisi
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DEFTER-İ HÂKÂNÎ HAKKINDA
BİR LÂYİHA

Husûsât-ı tasarrufiye hakkında cârî olan 
usûlün sûver-i tatbîkiyesini tedkîk etmek 
üzere dâîlerinin Avrupa’ya ‘azîmeti münâsib 
olacağından icrâ-yı îcâbı vukû’ bulan ‘arz ve 
iş’âr-ı dâiyânem üzerine 19 ve 27 Ağustos 
sene 325 tarih ve üçyüzellidört ve beşyüzon 
numaralarıyla hâme-pîrâ-yı ta’zîm olan tezâ-
kir-i sâmiye-i sadâret-penâhîlerinde emr ve 
iş’âr buyrulmasından nâşî 3 Eylül sene 325 
tarihinde Der-sa’âdetden hareket ve sıra-
sıyla Roma, Brüksel, Londra, Paris, Cenevre, 
Berlin, Viyana ve Peşte’de tedkîkât-ı lâzıme 
icrâsından sonra ‘avdet edildi.

Ma’lûm-ı âlî buyrulduğu üzere emvâl-i 
gayr-i menkûle mesâilinde biri hukûkî diğe-
ri mâlî olmak üzere iki cihet vardır ki cihet-i 
hukûkiyesi efrâdın emvâl-i mezkûre üzerin-
deki hukûk-ı tasarrufiyelerinin taht-ı te’mîne 
alınması cihet-i mâliyesi dahi mutasarrıfla-
rından sene be sene hükûmetçe bir vergi 

istîfâsından başka ferâğ ve intikâl vukû’un-
da veya te’mînât ve hacz gibi mu’âmelâtın 
icrâsı sırasında bir harç ahzı husûslarından 
‘ibâretdir. Avrupa memâlikinin ba’zılarında 
emvâl-i gayr-i menkûlenin ferâğ ve intikâli 
veya taksîmi ve yahud bir deyn mukâbilinde 
te’mînât irâ’esi sırasında lâzım gelen takrî-
rin istimâ’ıyla tasarruf veya müdâyene se-
nedâtının tanzîmi vaktiyle bizde cârî olduğu 
vechle mahâkime ve diğer ba’zılarında no-
ter denilen mukâvelât muharrirlerine âid 
olub bu yolda tanzîm edilen senedât tescîl 
dâirelerine kaydedilerek lâzım gelen har-
c-ı kânûnî istîfâ edildikden başka hukûk-ı 
tasarrufiyenin te’mîn-i mahfûziyeti için se-
nedât-ı mezkûre Defter-i Emlâk Dâiresi de-
nilen defterhânede tescîl ve sûretleri hıfz 
edilmekde ve vergi-yi senevînin mutasarrıf-
larından cibâyetini te’mîn için emvâl-i gay-
r-i menkûlenin şeklinde veya tasarrufunda 
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vukû’a gelen tebeddülâtın Tahrîr-i Emlâk 
(Kadastro) dâirelerinde kaydı icrâ olunmak-
dadır. Bundan başka gerek hukûk-ı tasar-
rufiyenin ve gerek hukûk-ı emîriyenin bir 
esâs-ı sâlime rabtı maksadıyla memleketde 
mevcûd bi’l-cümle musakkafât ile arazînin 
müfredâtını irâ’e için kadastro dâirelerinde 
mükemmel harîtalar meydana getirilmişdir.

İşte Avrupa’da emvâl-i gayr-i menkûleye 
dâir muhtelif dâirelere mensûb me’mûrîn 
tarafından icrâ edilen işbu mu’âmelât-ı 
mütenevvi’a bizde Defter-i Hâkânî Me’mûr-
larına âiddir. Gerçi hukûk-ı tasarrufiyenin 
esâsı emlâk-ı sırfada Mecelle-i Ahkâm-ı Ad-
liye ve evkâf-ı sahîhada Ahkâm-ı Şer’iyye-
ye ve arâzi-i emîriyenin envâ’-i ‘adîdesinde 
Arâzi Kânûnnâme-i Hümâyûnuna tâbi’ ise 
de bunlar ahkâm-ı asliye kabîlinden olub 

işbu ahkâmın intizâm-ı cereyânını te’mîn 
için birtakım ahkâm-ı tâliyeye ve nizâmât 
ve ta’lîmâta ihtiyâc bulunduğu derkârdır. 
Avrupa memâlikinde dahi emvâl-i gayr-i 
menkûlede hakk-ı tasarrufa esâs olan ah-
kâm-ı asliye her memleketin kendi kodsivi-
linde münderic bulunduğu halde hukûk-ı 
mezkûrenin intizâm-ı matlûb üzere cereyâ-
nını te’mîn için nizâmât-ı tâliye ve ta’limât-ı 
idâriye vaz’ ve te’sîs edilmişdir.

Hukûk ve vezâif ihdâs eden ahkâm-ı as-
liye içinde bile rakabesi beytü’l-mâle âid 
olması hasebiyle keyfiyet-i tasarruf ve in-
tikâli ve ahkâm-ı müteferri’ası şer’an em-
r-i pâdişâhîye tâbi’ bulunan arâzi-i emîriye 
hakkındaki ahkâmı gösteren Arâzi Kânûn-
nâmesi îcâb-ı zamâna göre muhtâc-ı ta’dîl 
görülerek Makâm-ı Sâmi-i Sadâret-penâhî-
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lerinin 6 Ağustos sene 324 tarihli bir kıt’a 
tezkeresi mûcebince teşkîl edilen komis-
yon-ı mahsûs tarafından Avrupa düvel-i mü-
temeddinesinde cârî kavânîn-i tasarrufiye 
ahkâmı dahi nazar-ı i’tibâra alınmak sûretiy-
le ta’dîlât-ı lâzıme icrâ ve eşhâs-ı ma’neviye 
nâmına tefvîz-i arâzinin tecvîzi ve te’minât 
[Hypothéque] (İpotek) usûlünün kabûlü ve 
intikâlâtın tevsî’i ve arâzi ahkâmının icâre-
teynli vakıflara teşmîli ve gediklerin ilgâsı 
gibi nice ahkâm-ı cedîde kabûlüyle tanzîm 
olunan lâyihası 6 Mayıs sene 325 tarihinde 
huzûr-ı sâmi-i sadâret-penâhîlerine takdîm 
kılınmışdır.

Hukûk-ı tasarrufiyenin hüsn-i cereyânını 
te’mîn maksadıyla mevzû’ olan nizâmât ve 
mu’âmelâtda dahi pek çok nevâkıs bulun-
duğu nâ kâbil-i inkâr bir hakîkât olmağla iş 

bu nevâkısın ikmâli ve mu’âmelât-ı nezâretin 
terakkiyât-ı zamâniye ile mütenâsib bir hâl-i 
mükemmeliyete ifrâğı dahi derece-i vücûb-
da görülerek bundan evvel emvâl-i gayr-i 
menkûlenin ferâğ ve intikâli ve taksîmi es-
nâsında ashâb-ı emlak ve arâzînin bir harîta 
istihsâline mecbûr tutulması ve işbu harîta-
nın senedât-ı tasarrufiyeye tersîm ve ‘ilâvesi 
ve ‘umûmi bir yoklama icrâsıyla bi’l-cümle 
emvâl-i gayr-i menkûlenin yeniden tah-
rîri gibi ba’zı ta’dîlât ve ıslâhât tasavvur ve 
hatta bu babda birtakım levâyîh-i kânûniye 
dahi a’dâd edilmiş idi. Fakat 4 Ağustos sene 
325 tarihli ve 184 numaralı tezkere-i dâiyâ-
nemde dahi ‘arz edildiği üzere bunlara bir 
kat’iyet i’tâsından evvel memâlik-i sâirede 
husûsât-ı mezkûre hakkında ne yolda mu’â-
mele edildiğini görmek fevka’l-âde mûcib-i 
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muhsinât olacağı nazar-ı dikkate alınarak 
devredilen sâlifü’l-arz memleketlerin tah-
rîr  “kadastro” ve Defterhâne “Liyorfonsiye” 
ve Tescîl “Enrijistrman” dâirelerinde tefeh-
husât-ı lâzıme icrâ edilmiş olmağla meşhû-
dât-ı dâiyânemin ber-vech-i zîr hülâsaten 
‘arzına ve tecdîdi ve yahud yeniden vaz’ı el-
zem ‘addedilen kanunların irâ’esine müsâ-
ra’at kılındı.

Evvelâ Tahrîr-i Emlak (Kadastro) - Tahrîr-i 
emlakdan maksad ne olduğu -  Hükümet-
lerce musakkafâtdan olsun olmasın mem-
leketde mevcûd bi’l-cümle emvâl-i gayr-i 
menkûlenin tahrîriyle sebt-i defter edilme-
sinden maksad-ı aslî emlak vergisinin bir 
sûret-i muntazama ve âdilede tarh ve ci-
bâyetinden ‘ibâretdir. Âtiyen arz olunacağı 

vechle Avrupalılar nezdinde emlâk defterle-
rine Latince harâç defteri ma’nâsını müfîd 
bir kelimeden müştak bulunan (Kadastro) 
ta’birinin ıtlâk olunması dahi buna delâlet 
etmekdedir.

Emlakın bu maksada mebnî tahrîri pek 
eski olub hatta Yunan-ı kadîmde arâzinin 
mesâha-i sathiyesiyle hâsılâtının nev’ini ve 
kıymetini ve sahiblerinin esâmîsini muhtevî 
defterler meydana getirilir ve fakat işbu 
kuyûd mahâkim nezdinde mülkiyeti isbât 
husûsunda esbâb-ı subûtiyeden ‘addolun-
mazdı.

Romalılar Devrinde dahi memleketin 
cihât-ı muhtelifesine mühendisler i’zâmıy-
la arâzi mesâha ve kuvve-i inbâtiyelerine 
göre sınıfa taksîm ve her sınıfın vâridâtına 
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nisbetle bir vergi ta’yîn edilmiş idi. Şu ka-
dar ki arâzi mesâha-i sathiyeleri itibariyle 
ta’dâd olunmayıb kıymeti i’tibariyle ta’dâd 
olunur ve bin (suluda) kıymetinde bulunan 
her kıt’a-i arâzi vâhid ‘addedilerek buna (ka-
put) nâmı verilirdi. Meselâ ikinci sınıfdan 
yirmi ve üçüncü sınıfdan altmış kadar ma-
hall bir kaput i’tibâr olunduğu halde birin-
ci sınıfdan olan bağların yalnız beş fidanı 
bir kaput teşkîl ederdi. Memleket umûr-ı 
mâliyesi i’tibâriyle müte’addid devâire tak-
sîm olunub her dâirenin i’tâsıyla mükellef 
bulunduğu vergi muhtevî olduğu kaputla-
rın ‘adediyle ta’ayyün eder ve her dâirenin 
hissesine isâbet iden emlak vergisi ashâb-ı 
emlak beyninde tevzî’ olunurdu. İşbu tevzî’i 
irâ’e eden defterlere (Kapitastra) denilirdi ki 

mu’ahharan bundan Katastra ve kadastro 
kelimeleri ahzolunmuşdur. Defâtir-i mezkû-
reye hâsılâtın cinsi, îrâd-ı vasatîsi, zirâ’atde 
müstahdem köleler ile hayvânâtın ve ağaç-
lar ile kürûmun ‘adedi gösterilir. Üç nüsha 
olarak tutulub biri hükümetin defterhâne-
sinde diğeri beldelerin mahzen-i evrâkında 
ve üçüncüsü dahi eyâlet vâlisinin nezdinde 
bulunurdu. Beş senede bir kere yoklama 
icrâ edildiği gibi emlakda vukû’ bulan tebed-
dülât ve ashâbınca husûle gelen tahavvülât 
ve intikâlâtın tahrîr memurlarına i’lâmı dahi 
mecbûrî olub bütün bu istihâlât defterlere 
kaydolunurdu.

Memâlik-i İslâmiyede tahrîr-i arâzi mad-
de-i mu’tenâ-bihâsı Hulefâ-i Râşidîn Ha-
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zerâtı zamanlarına kadar vâsıl olub Hulefâ-i 
Sânî Hazret-i Ömer zamanında Hıtta-i Ira-
kiye arazisi tahrîr ve bunlara harâc-ı mukâ-
seme ve harâc-ı muvazzaf gibi vergiler 
tarh ve ta’yîn edilmiş ve mu’ahharan gelen 
Hükûmât-ı İslâmiye dahi bu esere iktifâ ey-
lemişdir.

Devlet-i Aliyyenin ibtidâ-yı teşkîlinden 
beri Memâlik-i Osmâniyede kâin arâzinin 
tahrîrine dahi i’tinâ edilib bu keyfiyet her ‘as-
rın ashâb-ı kemâlden ricâline ihâle edilmiş 
ve ez-cümle Suriye ve Haleb Vilâyetlerinin 
hîn-i fethinde arâzinin tahrîri Tırhala Kadısı 
ve Rumeli kıt’asının ikinci tahrîrinde Selanik 
ve Üsküb Sancaklarının tensîkât-ı tahrîriye-

si Müfti-i Şehir Ebu’su’ûd Efendi ma’rifetiyle 
icrâ kılınmışdır.

İşbu tahrîr neticesinde muhtelif def-
terler meydana getirilmişdir ki bunlardan 
Hass-ı Hümâyûn ve Havâss-ı Vüzerâ ve 
Ümerâ arpalıklarından ve ze’âmet ve timâr-
lardan her karyenin hangi nâmda olduğu-
nu irâ’e edenlere İcmâl Defterleri, her kar-
ye re’âyâsının mikdârıyla öşr ve resmlerini 
ve mahsûlâtını muhtevî olanlara Mufassal 
Defterleri ve yevmen fe yevmen verilen ti-
marların berâtlarını müştemil bulunanlara 
Ruznâmçe nâmı verilmişdir. Gerçi hâslar 
ile timar ve ze’âmetlerin lağvından ve Tan-
zîmât-ı Hayriye’nin ihdâsından sonra mu’â-
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melât-ı mâliyenin tebeddül idüb me’mûrin-i 
mâliyece bu kuyûda mürâca’at lüzûmu kal-
mamış ise de arazinin ahkâmını ta’yîn husû-
sunda hâlen bunlara mürâca’at olunmak-
dadır. Memâlik-i muhtelifede tahrîr-i emlak 
usûl-i cedîde üzere tanzîminden sonra ikin-
ci bir maksadı daha meydana gelmişdir ki 
hakk-ı mülkiyeti ta’yîn husûsunda delîl veye 
mukaddime-i delîl (zann-ı gâlib) husûle ge-
tirmesidir. Ez-cümle Almanya’da tahrîr-i ce-
dîdden sonra tahrîr dâiresinin kaydı hakk-ı 
mülkü isbât husûsunda delîl addolunmak-
dadır. Amma Belçika ve İtalya’da delil olma-
yıb belki mukaddime-i delîl olur ve mahke-
me edille-i sâireyi de kabûl eder.

Bizde dahi selâtîn-i mâziye-i Osmaniye 
ve bi’l-hassa Kanûni Sultan Süleyman ve 
Sultan Murad-ı Sâlis Hazretlerinin zaman-ı 

saltanatlarında memâlik-i devlet-i aliyyede 
bulunan kurâ, yaylak, kışlak ve arazi-i sâire 
ile cihât-ı merbûtiyetleri bâlâda ‘arz edildiği 
vechle erbâb-ı fazl ve istikâmetden münte-
hab me’mûrlar ma’rifetiyle tahkîk ve şübhe-i 
tezvîrden sâlim olabilecek bir sûretde kayd 
ve tahrîr olunarak meydana getirilen bini 
mütecâviz defâtirin Defterhâne-i Hâkânîde 
mahsûs bir mahzende hıfzına i’tinâ olun-
muş ve bunlarda mukayyed bir parçanın 
mesûğ-ı şer’îye binâ’en merbûtiyet-i kadî-
mesi tebdîl olunmak lâzım geldikde istihsâl 
olunan irâde-i seniyyeyi muhtevî fermân-ı 
hümâyûnun hulâsası Defter-i Hâkânî Nâzırı 
huzûrunda tevkî’ilik vazîfesini îfâ eden zât 
tarafından kaydı bâlâsına tahrîr ve zîri imzâ 
edilmek usûl ittihâz kılınmış ve işbu usûle 
mütevâliyen i’tinâ olunmuş olmağla Kuyûd-ı 
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Defter-i Hâkânî halelden masûn ve şübhe-i 
tezvîr ve tazyî’den berî kalmış ve Mecellenin 
bin yediyüz yirmidördüncü Maddesi mûce-
bince ma’mûlün-bih olub bilâ-beyyine maz-
mûnuyla ‘amel tecvîz edilmişdir. Ancak işbu 
defâtir ‘umûma ve müessesât-ı hayriyeye 
âid arâziye mahsûs olub eşhâs ‘uhdesinde 
bulunan arâzi-i emîriye hakkında senedât-ı 
tasarrufiye i’tâsı vaktiyle muhassıl ve mü-
sellimlere âid iken Arâzi Kânûnnâmesinin 
neşrinden sonra ‘umûmî bir yoklama icrâ 
olunduğu gibi emlak-ı sırfa ile musakkafât 
ve müstegallât-ı vakfiye hakkında senedât-ı 
tasarrufiye i’tâsı salâhiyeti tevârih-i muh-
telifede Defter-i Hâkânîye tevdî’ edilmekle 
bunların dahi muhtelif zamanlarda yokla-
ması icrâ edilerek cümlesi için müteferrik 
kayıdlar tutulmuş ise de gerek bu yoklama-

ların icrâsı ve gerek tedâvül iyâdı vukû’unda 
bir nâmdan nâm-ı âhara tahvîl için tezvîr 
ve tazyî’den sâlim ve emin ve i’timâda lâyık 
bir usûl meydana getirilmediğinden işbu 
kuyûd mahâkim nazarında ma’mûlün-bih 
olacak bir dereceyi ihrâz edememişdir. Bu 
sebebden el-yevm ashâb-ı arâzi yedinde 
bulunan tasarruf senedâtının mazmûnunu 
isbâta lüzûm görülmekde ve hatta hilâfına 
beyyine istimâ’ olunmakdadır.

Tahrîrin Envâ’ı - Tahrîr-i emlak tahrîr-i 
tavsîfi (Kadastır diskriptif) ve tahrîr-i hen-
desî (Kadastır trigonometrik) olmak üzere 
iki nev’e münkasımdır.  Tahrîr-i tavsîfi emlak 
ve arâzinin hudud ve sınırlarıyla ta’rîf ve tav-
sîf ve defterlere kaydedilmesidir ki el-yevm 
Memâlik-i Osmaniye’de cârî usûl budur.
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Tahrîr-i hendesî eşhâs-ı hakîkiye veya 

hükmiye ‘uhdesinde bulunan veya hâli olan 

bi’l-cümle kıta’ât-ı arziyenin mesâhasıyla 

mükemmel harîtalarının (Plan kadastral) 

tanzîm edilmesi ve ona göre defterler tutul-

masıdır. Bu usûlde memleketin bi’l-cümle 

arazisi mühendisler ma’rifetiyle birinci ve 

ikinci ve üçüncü derecede müselleslere tak-

sîm ve ba’dehû kıta’ât-ı arâzinin hududları 

irâ’e olunduğu gibi işbu taksîmât-ı hendîse-

nin mahalline tatbîkinde nikât-ı esâsiye ve 

müteferri’ayı irâ’e için işârât-ı sâbite ittihâz 

olunur. Bu usûlün tatbîki halinde her şahsın 

‘uhdesinde bulunan arâzinin mikdârı sıh-

hat-i riyâziye ile ma’lûm olacağından hudûd 

münâza’âtı gibi ahvâlin vukû’u men’ edilmiş 

olur.

Tahrîr-i hendesî dahi tutulan defterlerin 
şekline göre tahrîr-i mülkî (Kadastroel ya-
yud liyorreel) ve tahrîr-i şahsî (Kadastır Per-
sonel ve yahud liyor personel) nâmıyla ikiye 
inkısâm etmektedir. Bunların her ikisinde 
de ta’kib edilen netice birdir ki emlâk-ı eşhâ-
sa âid olmak üzere defterlere bi’l-mürâca’a 
haritalarda mevcûd her kıt’anın ashâbını 
bilmek ve ashâb-ı emlâkın taht-ı tasarru-
fundaki emlâk ve arâziyi ta’yîn eylemekdir. 
Şu kadar ki birinci şekilde emlâk defter-
lerine daha ziyâde ehemmiyet verilerek 
âtiyyü’z-zikr Hukûk-ı Tasarrufiyye-i Emlâk 
Muhâfızlığı Dâiresinde yani Defterhânede 
arâziden her parçasının veya bir şahsa âi-
diyeti hasebiyle vâhid-i iktisâdi ‘addedilen 
müte’addid parçaların tarihçesini muhtevî 
ayrı ayrı zabıtnâmeler tutulur. Bu usûl Al-



TÜ
RK

IY
E 

KA
D

AS
TR

O
SU

N
U

N
 T

AR
IH

I

222

manya, Avusturya, Macaristan’da cârî oldu-
ğu gibi İsviçre’nin bin dokuz yüz on  iki tari-
hinde mevki’-i tatbîke vaz’ olunacak kanûn-ı 
cedîdinde dahi kabûl edilmişdir. İngiltere’de 
bir şekl-i mahsûsda bu usûl tatbîk olunmuş-
dur. İkinci şekilde mezkûr dâirede ashâb-ı 
emlâka âid olmak üzere tutulan defterlere 
daha ziyâde i’tinâ edilerek elifbâ sırasıyla bir 
veya müte’addid defâtir meydana getirilir ve 
her şahsa âid emlak kendisine tahsîs edilen 
sahifelerde gösterilir. İtalya, Fransa ve Bel-
çika’da ve el-hâletü hâzihî İsviçre’de bu şekil 
kabûl olunmuşdur. Bunlardan şekl-i evvel 
sadeliğiyle beraber emlak hakkında daha 
ziyâde ma’lûmâtı muhtevî bulunduğundan 
müreccahdır ve hatta Fransa’da bu usûlü 
tatbîk için bir kânûn a’dâd edilmişdir.

Tahrîrin Memâlik-i Muhtelifedeki Tatbîki- 
Bâlâda ‘arz olunduğu üzere kadastronun 
tavsîfi ve hendesî kısımlarından birincisi bir 
esâs metine müstenid olmayıb arâziyi tah-
dîd ve ta’rîf için irâ’e olunan sınırların ma-
halline tatbîki dâimâ ihtilâfât ve müşkilâta 
sebebiyet verdiğinden ve bu hâl gerek 
hukûk-ı mâliye ve gerek hukûk-ı tasarrufi-
yece teşvîşâtı mûcib olduğundan bi’l-cümle 
Avrupa Devletlerinde bu usûl terk edilmiş 
ve büyük fedâkârlıklar ihtiyârıyla Tahrîr-i 
Hendesî usûlü kabûl ve memleketlerin mü-
kemmel haritaları tanzîm olunmuşdur.

Ez-cümle Fransa’da emlak vergilerinin ci-
bâyeti husûsunda tecârib-i ‘adîdeden sonra 
muntazam bir kadastro meydana getiril-
medikce gerek hazînenin te’mîn-i menfa’ati 
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ve gerek vergilerin sûret-i ‘âdilânede tevzî’i 
kâbil olamayacağına kanâ’at hâsıl olmağ-
la bin sekiz yüz yedi tarihinde vaz’ edilmiş 
kânûn mûcebince tahrîr-i emlaka mübâşe-
ret edilerek ancak bin sekiz yüz kırk beş tari-
hinde arkası alınabilmiş ve bu husûsda arâ-
zi için yüz elli milyon ve musakkafât için on 
milyon Frank sarf olunmuşdur. Mu’ahharan 
ilhâk edilen eyâlâtdan Nis kıt’asının kadast-
rosu bin sekiz yüz altmış ikide ikmâl olun-
duğu halde Hut Savava kıt’asının kadastro-
su henüz ikmâl edilememişdir. Lakin işbu 
tahrîrde kıyem-i emlâkın takdîri husûsunda 
müsâvâtsızlık ve haksızlık vukû’a geldiği ve 
yeniden tahrîr edilirse gerek hazînenin ve 
gerek ahâlinin müstefid olacağı tahakkuk 
etmekle beraber mu’âmelât ta’kîb edilerek 

kadastro haritaları eski halinde kalmış oldu-
ğundan kadastronun tecdîdi hakkında bin 
sekiz yüz elli tarihinde yeni bir kânûn vaz’ 
olunmuşdur. İşbu kânûn hükmüne tevfî-
kan ba’zı komünlerde kendi masraflarıyla 
kadastronun tecdîdine teşebbüs edilmiş 
ise de külliyetli masrafa mütevakkıf olması 
hasebiyle itmâmına muvaffakiyet hâsıl ol-
madığından keyfiyet 30 Mayıs sene 1891 
tarihli karar mûcebince husûsî bir komisyo-
na tevdî’ olunmuş ve bu komisyon Mösyö 
Rudiye’nin taht-ı riyâsetinde olmak üzere 
10 Haziran sene 325 tarihinde îfâ-yı vazîfe-
ye mübâşeret etmiş ve 16 Mayıs sene 905 
tarihinde mu’âmelâta nihâyet vermişdir. 
İşbu komisyonu teşkîlden Fransa Hüküme-
tinin maksadı bir tarafdan eskimiş olan ka-
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dastronun tecdîdiyle arâzi üzerine matrûh 
akâr vergisinin tevzî’indeki adâletsizliği izâle 
etmek ve diğer tarafdan defterhâneyi yeni 
bir usûle ifrâğ ile emvâl-i gayr-i menkûleye 
âid bi’l-cümle mu’âmelâtın şâyân-ı vüsûk 
bir hâli iktisâb etmesi için işbu defterlere 
kaydıyla hukûk-ı tasarrufiyeyi te’mîn eyle-
mekden ibâret olduğundan mezkûr ko-
misyonun vazîfesi üç kısma tefrîk her biri 
(Sü Komisyon) nâmıyla birer encümene 
havâle edilmişdir. Birincisi, Fen Encümeni 
olub vazîfesi kadastro tanzîmiyle emlâk ve 
arâzinin fi’len ve maddeten ta’yîni esbâbını 
ihzârdan ‘ibâretdir ki işbu encümen evvel 
emirde kadastro hakkında bir yoklama icrâ-
sıyla iktifâ mümkün olub olmadığını tedkîke 
lüzûm görerek netice-i tedkîkâtda Fransa 
memâlikini teşkîl eden komünlerden yüzde 
sekseni ve bütün Fransa arâzisinin yüzde 
yetmiş sekizi hakkında yeniden kadastro 
tanzîmine ihtiyâç bulunduğu anlaşılmağla 
arâzinin tahdîd-i hudûdu ve harita tersimi 
gibi kadastronun cihât-ı fenniyesi hakkında 
tedkîkât-ı lâzımede bulunmuş ve bu bâbda 
bir kânûn lâyihası a’dâd etmişdir. İkincisi, 
Hukuk Encümenidir ki vazîfesi defterhâ-
nede kadastro defterlerine mutâbık emlâk 
defterleri meydana getirerek arâzi üzerin-
deki hukûk-ı tasarrufiyeyi tevsîk için îcâb 
eden ahkâmı hazırlamakdan ‘ibâret olub 
bu babda iki lâyiha meydana getirmişdir. 
Birincisi her komünde bir defterhâne te’sî-
siyle tahrîr-i mülkî denilen usûle tevfîkan ve 
kadastro defterlerine mutâbık olmak üze-
re bir defter-i emlâk tutulmasına dâir olub 
işbu defterin şekline ve sûret-i muhâfazası-
na ve mu’âmelât-ı tasarrufiye ile te’minât ve 
imtiyâzâtının işbu deftere kaydı ve muhâ-
faza-ı ‘aleniyeti gibi husûsâta dâir ahkâmı 
muhtevîdir. İkincisi ipotek denilen te’mînât 

ile imtiyâzât-ı sâire hakkında olub bunda 
dahi Fransa kodsivilinin terakkiyât-ı  hâzıra 
ile kâbil-i te’lîf olmayan ve i’tibâr-ı arâzîyi ih-
lâl eden ahkâmı ta’dîl edilmiş ve ez-cümle 
emlâk defterlerinde resmen mukayyed ol-
madığı halde taht-ı vesâyetde bulunan eş-
hâsın alacaklarına mukâbil vasîlerinin malı 
ve zâtü’z-zevc olan kadınların alacaklarına 
mukâbil zevclerinin malı merhûn ‘addedil-
mek ve mu’âmelât-ı te’mîniye medyûn tara-
fından ileride iktisâb edilecek emlaka şâmil 
tutulmak ve gayr-i muayyen bir meblâğ hak-
kında medyûnun bi’l-cümle emlâkı merhûn 
farz olunmak gibi diğer dâinlerin hukûkunu 
ihlâl eden ahkâm ilgâ edilmiş ve hüküme-
tin Mal Me’mûrlarının  emlâkı üzerindeki 
imtiyâzı ref’ olunmuş ve bundan mâ-‘adâ 
i’tibâr-ı arâziyi tezyîd edebilecek birtakım 
ahkâm-ı cedîde kabûl edilmekle beraber 
te’mînât ve imtiyâzât hukûkunun kâbil-i 
nakl ve havâle olması dahi kabûl edilerek 
arâzînin âdetâ emvâl-i  menkûle ve sene-
dât-ı ticâriye gibi tedâvülü teshîl edilmişdir. 
Üçüncüsü, Vesâit-i İcrâiye Komisyonudur 
ki bunun vazîfesi dahi ameliyât-ı tahtîtiye 
ve sâirenin mevki’-i icrâya vaz’ı için ittihâzı 
lâzım gelen tedâbir-i mâliyeyi ta’yînden ibâ-
ret olub ihzâr etdiği lâyihada bu bâbda îcâb 
eden masrafın komün ile departman ve hü-
kümet beyninde ne yolda taksîm edileceği-
ni ve bu masrafa mukâbil ne yolda karşılık 
tedârik olunacağını irâ’e eylemişdir.

17 Mart sene 1898 kânun mûcebince 
kadastronun tecdîd ve muhâfazası masrafı 
hükümet ile departman ve komün beyninde 
taksîm olunacak ve keyfiyet taksîm-i nâhiye-
nin ahvâl-i mâliyesine tâbi’ olub hükûmetin 
masrafdaki hissesi hiçbir vechle yüzde kırkı 
tecâvüz etmeyecek ve departman dahi lâ-e-
kall hükûmetin hissesi nisbetinde masrafa 
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iştirâk edip mütebâkisi komün ve yahud 
‘alâkadar olan efrâd tarafından tesviye olu-
nacakdır ve her sene hükümetin bütçesine 
kadastronun tecdîdi için bir mikdâr meblağ 
vaz’ olunub kadastrosu lâ-ekall otuz sene 
kadar eskimiş olan hangi bir komün tara-
fından kadastronun tecdîd ve muhâfazası 
için hissesine isâbet eden mikdarın tesviye-
si ta’ahhüd edilirse hükümet ile departman 
dahi hisselerini bi’l-i’tâ o komünün kadast-
rosunu tecdîde mecbûr olacakdır.

İtalya’da kadastro planlarının tanzîmine 
bin sekiz yüz seksen yedi tarihinde mübâ-
şeret edilerek şimdiye değin yirmi iki sene 
zarfında ancak nısfı meydana getirilebilmiş 
ve oniki milyon hektar kadar arâzinin tahtîti 

için yüzotuz milyon Frank sarf olunmuşdur 
ki senevî altımilyon kadar bir masraf ihtiyâr 
eylemiş demek olub hektar başına isâbet 
eden masârifin mikdârı arâzinin haline göre 
mütefâvitdir. İtalya arâzisi otuz kilometre 
zıl’inde eşkâle ircâ’ olunarak nikât-ı esâsiye 
ta’yîn edildikden sonra arâziden her parça-
sının tahlîlât-ı kimyeviye vâsıtasıyla cins ve 
kuvve-i inbâtiyesi ve hâsılât-ı seneviyesi ile 
ashâbı tahkîk ve arâzîden kuvve-i inbâtiye-
si mütefâvit olanlar velev ki  bir şahsa âid 
olsun harita üzerinde başka başka numa-
ralarla irâ’e olunur. Her numara kuvve-i 
inbâtiyece mütefâvit ve sâhibleri muhtelif 
birer kıt’a teşkîl eder bu tarz tahrîr bi’t-tab’ 
arâzinin gayet küçük parçalara inkısâmına 
mûcib olub içlerinde birkaç yüz metre mu-
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rabba’ vüs’atinde parçalara dahi tesâdüf 
olunur. Bu suretle her komün için müte’ad-
did haritalar meydana getirildiği gibi mü-
te’addid komünlerden müteşekkil bir grup 
için harita dosyaları teşkîl edilir. İşbu harita-
lar hâsıl oldukdan sonra üzerinde bulunan 
numaralar birincisinden i’tibâren bir defte-
re kaydolunarak her numaranın irâ’e etdiği 
parçanın hangi nev’ arâziden olduğu ve kuv-
ve-i inbâtiye ve hâsılât-ı seneviyesi neden 
‘ibâret bulunduğu gösterilir. Bundan başka 
elifbâ sırasıyla esâmiyi muhtevî bir defter 
tanzîm olunub her şahıs için işbu defterde 
iki sahife ifrâz ve ‘uhdesine geçen emlak ile 
‘uhdesinden çıkan emlâk işbu sahîfelere 
irâ’e olunur. Kadastro ba’de’l-ikmâl i’lân olu-
nub vukû’ bulan i’tirâzât derecât-ı sâlisede 
teşekkül eden ve Üçüncü Roma’da bulunan 
komisyonlar ma’rifetiyle tedkîk ve halledile-
rek ashâb-ı arâzi beyninde hudud nizâ’ı gibi 
ihtilâfât bi’l-külliye izâle edilmekdedir.

Belçika vaktiyle Fransa’ya merbût oldu-
ğundan kadastro mu’âmelâtına bin sekiz 
yüz on bir tarihinde Fransa Kânûnuna tevfî-
kan mübâşeret edilmiş ise de bin sekiz yüz 
on beş inkılâbında Fransa’dan ayrılarak Fle-
menk’e ilhâk edilmesi ve nizâmâtda tebed-
dül vukû’a gelmesi hasebiyle mu’âmelât-ı 
tahrîriyeye dahi durgunluk âriz olmuş ve 
mu’ahharan kesb-i istiklâl etmesinden dola-
yı bin sekiz yüz otuz tarihinde usûl-i sâbıka 
mûcebince mu’âmelât-ı tahrîriyeye yeniden 
ibtidâr ve muhtevî olduğu vilâyât-ı tis’adan 
yedisinde bin sekiz yüz otuz yedi ve ikisin-
de bin sekiz yüz kırk beş tarihlerinde ikmâl 
edilerek memleket büyük bir cesâmeti hâ’iz 
olmakla beraber bu uğurda onbeş buçuk 
milyon Frank sarf olunmuş ve bu güne ka-
dar gerek arâzi ve gerek ashâbı hakkında 
vukû’a gelen tahavvülât müte’addid nüsha-

ları vilâyât ve nevâhîde bulunan planlar ile 
defterlerde irâ’e ve ta’kîb edilmekle intizâmı 
mahfûz kalmışdır.

Şöyle ki kadastronun temâdî-i intizâmı 
maksadıyla birtakım mühendisler ta’yîn ve 
her mühendise îcâbına göre müte’addid 
nâhiyeler tevzî’ edilmişdir. Her mühendis al-
tışar ay devâm etmek üzere senede iki kere 
nâhiyelerini devretmeye mecbûr olub birin-
ci devrede arâzice vâki’ olan tebeddülâtın 
krokilerini tanzîm ve kadastro dâiresine 
irsâl eder oraca planlar defterler üzerinde 
ta’dîlât-ı lâzıme icrâ olunarak kendisine i’â-
de olunub o dahi nevâhîde bulunan kadast-
ro memurlarına tebeddülât-ı vâkı’ayı teblîğ 
eder arâzice vukû’ bulan ta’dilâtın kirâren 
irâ’esiyle planlar fersûdeleşdikden sonra 
tecdîd edilerek aslı hıfz olunur. İsviçrenin 
nazar-ı tedkîkden geçirilen Cenevre Kanto-
nu ecnebîler dahi dâhil olduğu halde yüz 
elli bir bin nüfûsu hâvî bir hıtta-i sagîre iken 
Cenevre Beldesi hâric olarak kadastrosu-
nun tanzîmi için bir milyon üçyüz bin Frank 
sarf edilmiş ve mesâha-i sathiyesi yüzkırkbir 
hektar murabba’ından ‘ibâret bulunan Ce-
nevre Beldesinin tahrîrine dört sene evvel 
mübâşeret edilib bunun için dahi üçyüzelli-
bin Frank masraf tahsîs olunmuşdur. İsviç-
re’nin ba’zı kantonlarında henüz kadastro 
tanzîm edilememiş ise de bin dokuz yüz 
on iki tarihinde mevkî’-i tatbîke vaz’ edilmek 
üzere te’sîs olunan ve el-hâletü hâzihî Bal 
Kantonunda tatbîk edilen kânûn-ı cedîd 
mûcebince bütün kânûnlarda mu’âmelât-ı 
tasarrufiyenin tevhîdi mukarrer olmakla on-
larda da karîben muntazam kadastro mey-
dana getirmeye çalışılacağı derkârdır.

Prusya’da bin sekiz yüz altmış ve altmış-
bir tarihlerinde ashâb-ı emlâkdan on mil-
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yon Talar vergi tahsîline lüzûm görülmekle 
bunun âdilâne bir sûretde tarh ve tevzî’i 
için memleketin arâzisi mesâha edilmiş 
ve fakat müsta’celiyet-i keyfiyete binâ’en o 
kadar i’tinâ edilemeyerek husûsi haritalar 
dahi kabûl olunub  yalnız i’tirâz vukû’unda 
nazar-ı i’tibâra alınmışdır. Lakin bu kadastro 
matlûb derecede muntazam olmadığından 
bin sekiz yüz seksen bir tarihinde tecdîdi 
için mükemmel bir kânûn meydâna getiri-
lerek evvelki tahrîre bir mu’âmele-i ibtidâiye 
nazarıyla bakılmış ve tatbîki husûsunda en 
evvel Prusya’ya ilhâk edilen kıt’aâtdan baş-
lanılıb mu’ahharan memleketin aksâm-ı sâi-
resine de teşmîl olunmuşdur.

Avusturya’nın kadastrosu ilk def’a olarak 
Onsekizinci kurun-ı mîlâdînin nihâyetine 
doğru İkinci Jozef zamanında tanzîm edil-

miş ve fakat tebeddülât ta’kîb olunamadı-
ğından kirâren tecdîdine lüzûm görülüb 
son kadastro bin sekiz yüz yetmiş sekizde 
ikmâl olunmuşdur.

Macaristan arâzisinin usûl-i cedîde üze-
re tahrîrine bin sekiz yüz elli üç tarihinde 
mübâşeret edilmiş ise de henüz ikmâl olu-
namamışdır. On sene evveline kadar ka-
dastro için bütçeye senevî iki milyon Koron 
vaz’ edile gelir  iken o vakitden beri iki bu-
çuk milyon vaz’ edilmekde bulunmuşdur.

Ahâli dahi araba ve ‘amele tedâriki ve 
işârât-ı rekzi gibi sûretlerle mu’âvenet et-
mekdedir. Bu memleketin kadastrosu 
meşhûd-ı âcizânem olan memâlik-i sâire 
kadastrosuna nisbetle daha ziyâde hâiz-i 
mükemmeliyet olub birinci derecedeki mü-
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sellesâtın zevâyâsı yirmidörder ve ikinci de-
recedeki müsellesâtın zâviyeleri on ikişer ve 
üçüncü derecedeki müselleslerin zâviyeleri 
altışar ve dördüncü derecede bulunan eş-
kâlin zâviyeleri dahi ikişer kere mesâha edil-
mekdedir. Nikât-ı esâsiye ve müteferri’ayı 
mahallerinde irâ’e için muntazam ‘alâmetler 
inşâ edilmiş ve bunlardan birinci ve ikinci ve 
üçüncü derecedeki ‘alâmete yirmişer Kron 
ve dördüncü derecede olanlara dörder 
Kron masârif-i inşâiye tahsîs olunmuşdur. 
Efrâdın ‘uhdesinde bulunan arâzi muhtelif 
mahallerde bulunur veya hududları hutût-ı 
münkesire hâlinde olursa sâhiblerinin rızâ-
sı istihsâl edilerek kıt’aât-ı muhtelife mübâ-
deleten bir mahalle cem’ ve hududları dahi 
hutût-ı müstakîmeye ircâ’ edilerek harita 
mu’âmelâtı teshîl olunmakdadır.

İngiltere’de henüz tahrîr-i hendesî mey-
dana getirilmediği gibi arâzinin muntazam 
kaydı da olmayıb yalnız Londra’nın ka-
dastrosu tanzîm edilmiş ve Londra’da da 
cereyân eden mu’âmelât-ı tasarrufiyenin 
tescîli mecbûrî kılınmışdır. Londra’nın hâ-
ricinde bulunan ashâb-ı emlâk bu husûs-
da muhayyer bırakıldıklarından arâzîlerinin 
tahtîti zımnında taraflarından mürâca’at 
vukû’unda zâten bütün İngiltere’nin erkân-ı 
harb haritası mevcûd olmağla arâzileri o 
harita üzerinde kendilerine takrîbî olarak 
ta’yîn etdirilir ve mahalline memûrîn-i mah-
sûsa i’zâmıyla senedât-ı tasarrufiye tatbîk 
ve haritası bi’t-tanzîm Londra’da tescîl olu-
narak sâhib-i mülkün yedine arâzinin harî-
tasını hâvî bir tasarruf senedi i’tâ olunur. 
İngiltere’de cârî olan usûl Akt Kortorens 
namıyla ma’rûf olub Fransa Hükümeti tara-
fından bir kânûn-ı mahsûs ile Tunus’a tat-
bîk edilmiş ve bunda muvaffakiyet-i tâmme 
rû-nümâ olmağla Cezâyir’e dahi tatbîk için 

Fransa Meclis-i Meb’ûsânına tevdî’ olunmak 
üzere bir kânun lâyihası a’dâd olunmuşdur.

Bu kanûnlar mûcebince tarafeyn-i âkidîn 
kable’l-ferâğ arâzisinin harîtasını tanzîm ve 
esâs defterine kaydettirmeye mecbûr tutu-
lub sâir ashâb-ı arâzî muhayyer bırakılmış-
dır. Bu usûl sayesinde bir müddet sonra 
memleketin haritası masrafsız olarak ve fa-
kat müteferrik bir sûretde meydana gelmiş 
olacak ve iş yalnız bu müteferrik haritaların 
bir yere cem’ ve te’lîfinden ‘ibâret kalacak-
dır.

Ma’a-mâ-fih İngiltere’de kadastro mev-
cûd olmamak hasebiyle büyük bir intizâm-
sızlık cereyân etmekde olduğundan orada 
dahi memleketin ‘umûmiyet üzere kadast-
rosunu tanzîm etmek ciheti tasavvur edil-
mekdedir.

Hükümet-i seniyyece ilk kadastro tec-
rübesi ve bu babda bir kânûn-ı cedîd vaz’ı-
na lüzûm-ı âcil bulunduğu – Bizde dahi 
vaktiyle arâzinin tahtîtine karar verilerek 
Der-sa’âdet’de Galata ve Beyoğlu cihetle-
rinin mükemmel harîtaları meydana geti-
rildiği gibi Bursa şehrinin emlak ve arâzisi 
de bu sûretle kayd ve tahrîr olunmuş ise 
de memleketin vüs’ati mühendislerin ned-
reti hasebiyle bi’l-âhire harita tanzîminden 
sarf-ı nazar olunarak yalnız kıyem-i  emlakın  
irâ’esi ve arâzinin sathiyyece mesâhasının 
takdîriyle iktifâ olunmuşdur. Zâten tahtît-i 
arâzi için mükemmel ve lâzımü’l-ittibâ’ bir 
kânûn meydâna getirilmiş olmayıb yalnız o 
mühendis ve muharrir ve muhammin gibi 
ta’yîn edilen memurlara ta’limât i’tâsıyla ik-
tifâ edilmişdir.

Bursa şehrinde kâin bi’l-cümle musak-
kafât ile hâlî arsa ve bağçeler ve bi’l-cümle 
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arâzi mesâha ve kıymetleri irâ’e edilmiş ve 
emr-i tahrîrin hitâmında vâridât-ı devletin 
mikdârında büyük bir fazlalık görülerek tah-
rîrin fâidesi bedâheten meydâna çıkmakla 
bin iki yüz yetmiş yedi tarihinde ilk tahrîr 
nizâmnâmesi vaz’ olunmuşdur. Ma’a-mâ-
fih bâlâda dahi ‘arz olunduğu üzere hukûk-ı 
tasarrufiye bir esâs-ı sâlime rabt edileme-
mişdir. Çünkü hukûk-ı tasarrufiyeyi müsbit 
olmak üzere ashâb-ı arâzi yedinde bulunan 
senedât-ı tasarrufiyenin esas mu’âmelât-ı 
ferâğıye ve intikâliye sırasında mahallât ve 
kurâ hey’ât-ı ihtiyâriyesi tarafından verilen 
ilmuhaberlerdir ki bunlar da bir çok sû-i is-
ti’mâlât îkâ’ edildiği vakâyi’ ile müsbit oldu-
ğundan vüsûk ve i’timâdı hâiz değildir.

Senedât-ı mezkûrenin bir esâsı da yokla-
ma memurlarının defterleridir ki bu da ‘umû-
miyetle şâyân-ı i’timâd değildir. Zirâ bir kazâ-

nın yoklamasını icrâya memur olan kimseye 
ileride alacağı âidâtdan mahsûb olunmak 
üzere işe mübâşeretinde maktû’an beşyüz 
guruşu verilmekde olub ‘ale’l-ekser alaca-
ğı ücret buna münhasır kaldığından men-
fa’ati kazânın hâvî olduğu seksen yüz karye 
arâzisini dolaşarak bir sene veya bir buçuk 
sene meşgûl olmakdan ise vazîfesini müm-
kün mertebe az bir müddet zarfında ikmâl 
etmek cihetinde olmakla karye hey’et-i ih-
tiyâriyesinin verdikleri ma’lûmât ile iktifâ ve 
defterleri o yolda tanzîm etmekde ve gayr-i 
meşrû’ bir menfa’at mukâbilinde mahlûlâtı 
hey’et-i ihtiyâriyenin ekârib ve mensûbiyeti 
nâmına kaydetmek mîriye âid yerleri dahi 
şunun bunun arâzisini dâhil-i hudud eyle-
mek sûretiyle müteneffizân ellerinde bâziçe 
olmakdadır. Senedât-ı tasarrufiyenin ehem-
miyet-i hukûkiyesini tenkîs eden esbâbdan 
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biri de ferâğ ve intikâl vukû’unda işbu mu’â-
meleleri musaddak olmak üzere i’tâ edilen 
senedâtdan mâ-‘adâ Arâzi Kânûnnâmesi-
nin Yetmiş sekizinci ve Yüz üçüncü Mad-
deleri mûcebince hakk-ı karar ve ihyâ-yı  
mevât misillü nâmlarla dahi senedât i’tâsı-
nın tecvîz edilmesi ve bunların bir kâide-i 
mazbûtaya rabt olunmamasıdır. Avrupa’nın 
ba’zı cihetlerinde mevcûd olan âtiyyü’z-zikr 
hukûk-ı tasarrufiye-i emlâk muhâfızlığı (Def-
terhâne) me’mûrlarının Fransa’da muvazzaf 
olmayıb âidâtlı bulunmasına kıyâsen bizde 
dahi ibtidâ-yı emirde arâzi ve tapu kâtible-
rinin âidâtla geçinir takımdan olmaları ve 
mu’ahharan cüz’î ma’âşlarla tavzîf edilme-
leri muhtelif esâslara istinâden i’tâ edilen 
senedât-ı mezkûrenin istihsâlini teshîl ey-
lemişdir. Halbuki iki nev’ me’mûrun yekdi-
ğere kıyâsı kıyâs-ı ma’a’l-fârikdir. Çünkü ev-
vel emirde Fransa’daki muhâfızların âidâtı 
onları bâliğân-mâ-belağ i’âşeye kâfî olduğu 
halde bizde arâzinin kıymetindeki düşkün-
lük hasebiyle tapu kâtiblerinin sûret-i meş-
rû’ada aldıkları âidât ale’l-ekser şehrî yirmi 
otuz guruş gibi istisgâr olunacak bir mikdâr-
dan ibâret idi. Derece-i sâniyede Avrupa’da-
ki hukûk-ı tasarrufiye-i emlâk muhâfızları 
sened-i tasarruf i’tâsına salâhiyâtdâr olma-
yarak vazîfeleri noterler veya mahkemeler 
tarafından i’tâ edilen senedât-ı tasarrufiyeyi 
kayd ve zabta münhasır iken bizde kazâ-
lar tapu kâtiblerinin senedât-ı tasarrufiye-
yi i’tâsı dahi müceddeden arâzi tefvîzi gibi 
mühim bir iktidârı hâiz oldukları da nazar-ı 
i’tibâra alınmamışdır.

Esbâb-ı mezkûreden biri de Kânûnnâ-
me-i mezkûrun Kırkyedinci Maddesi  mû-
cebince ta’yîn ve irâ’e-i hudud ile ferâğ olu-
nan arâzide mikdâra i’tibâr olunmayarak 
hududa i’tibâr olunması ve mu’âmelâtda bu 

hükmün ferâğdan mâ-‘adâ ahvâle de teşmîl 
edilmesidir. Çünkü kuyûd ve senedâtda 
muharrer hududlar ‘ale’l-ekser işârât-ı sâbi-
teye müstenid hudud-ı sahîha kabîlinden 
olmayıp ashâbı tarafından hîn-i mu’âme-
lede ibrâz edilen evrâk-ı müsbiteye istenil-
diği gibi derc ve ba’zen de mevkî’an tebdîl 
edilmekde ve bu yüzden ashâb-ı arâzi bey-
ninde pek çok hudud münâza’atı tekevvün 
etmekdedir. Esbâb-ı mezkûreye binâ’en 
bugün hukûk-ı tasarrufiye bir herc ü merc 
içinde kalmış ve kıt’a-i arâzi hakkında mü-
te’addid senedât bulunması nevâdirden ol-
mayacak bir hale gelmişdir. Binâ’en ‘aleyh 
hukûk-ı tasarrufiyeyi bir esâs-ı sâlime rabt 
etmek zamanı çokdan beri hulûl etmişdir.

Bu maksadı istihsâl için âtiyyü’l-arz ye-
niden ‘umûmî yoklama icrâsıyla iktifâ edil-
se hudud-ı sâbiteye müstenid ve herkesin 
‘uhde-i tasarrufunda bulunan arazi harita 
üzerinde mu’ayyen olmadıkça mevsûkiyet-i 
matlûbe hâsıl olmayacağından mutlaka tah-
rîr-i hendesî usûlünü kabûl ve arâzi planları-
nı tanzîm etmek lâzım gelir. Gerçi Memâlik-i 
Osmâniyenin vüs’ati hasebiyle bu emelin 
husûle gelmesi emsâline kıyâsen uzun bir 
müddete ve hayli masrafa mütevakkıf ise 
de bu bâbda bir kânûn meydâna getirilerek 
her sene bütçenin müsâid olduğu derece-
de bir meblağ tahsîs edilir ve yahud buna 
mahsûs bir vergi ihdâs ve bir istikrâz ‘akdo-
lunur ve pây-i taht  ile merâkiz-i vilâyâtdan 
başlanılarak arâzinin kıymetleri ziyâde olan-
ları takdîm olunmak sûretiyle mu’âmelât-ı 
tahtîtiyeye devâm olunursa tedrîcen mem-
leketin mükemmel bir haritası elde edilmiş 
olur.

Kadastronun Muhâfazası Kânûnu - Tah-
rîr ve tahtît-i arâzi husûsu iki ciheti ihtivâ 
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etmekdedir ki biri icrâ-yı tahrîr (Formasyon 
de Kadastır) diğeri muhâfaza-i tahrîrdir 
(Konservasyon de Kadastır) icrâ-yı tahrîr-
den maksad bâlâda dahi ‘arz edildiği vechle 
memûrîn-i fenniye ma’rifetiyle bir memle-
ketde vâki’ bi’l-cümle musakkafâtın mebnî 
bulunduğu arsalarla hâlî yerlerin ve sâhibli 
veya sâhibsiz kâffe-i arâzinin kavâid-i hen-
desiyeye tevfîkân parça parça mesâhası ve 
her parçanın tabî’i veya sun’î ‘alâmetlerle 
tefrîki ve bu mahallerin mükemmel bir hari-
tasının tanzîmi ve her parçanın ne nev’ arâ-
ziden olub kuvve-i inbâtiyesi ne derecede 
bulunduğunun ve îrâd-ı senevîsinin keşf ve 
tahmîni husûslarından ibaretdir.

Muhâfaza-i tahrîrden maksad haritada 
münderic arâziden herhangi birinin ferağ 
veya intikâl sûretiyle bir şahısdan şahs-ı 
âhara intikâli veya i’tibârında tezâyüd veya 

tenâkus vukû’u hâlinde eşhâs defterinde 
işbu münâkalenin icrâ ve tahvîlâtın irâ’e 
edilmesi ve bir kıt’a müte’addid kimseler 
beyninde taksîm olunduğu veya halinde bir 
gûnâ tahavvül vukû’a geldiği sûretde hari-
ta üzerinde dahi işâret kılınması husûsla-
rından ibâretdir.  Vukû’âtın bu yolda ta’kî-
bi derece-i vücûbda olub ta’kîb edilmediği 
sûretde çok geçmeksizin bi’n-nefs emlâk ve 
arâzîde veya tedâvül iyâdı ile arâzi ashâbın-
da tebeddülât husûle geleceğinden kadast-
ro tanzîmi için ihtiyâr edilen o kadar külfet-
ler hebâ olub memleketin yeniden tahrîrine 
ihtiyâç hissedeceği emsâliyle müsbitdir. 
Ez-cümle yukarıda dahi ‘arz olunduğu vech-
le Fransa’da tahtît-i arâzi bin sekiz yüz elli 
tarihinde hitâm bulmuş iken vukû’ât ta’kîb 
edildiğinden bugün yeniden icrâ-yı tahrîre 
lüzûm görülmüş ve bunun için kanûnlar 
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meydana getirilmişdir.

Emr-i tahtîti henüz derdest-i icrâ bulu-
nan memleketlerde işbu iki cihetden başka 
başka kânûnlar ile ayrı ayrı memurlara tev-
dî’i hükm-i zarûret îcâbındandır. Ez-cümle 
İtalya’da tahtît-i arâzi hâlâ hitâm bulmadı-
ğından biri tahrîre diğeri muhâfaza-i tahrîre 
memur olmak üzere iki dâire mevcûddur. 
Tahrîre memur olan dâire hangi eyâletin 
kadastrosunu ikmâl eder ise defterleri ile 
planlarını muhâfaza-i tahrîre memur olan 
dâireye tevdî’ etmekdedir. Amma mu’â-
melât-ı tahtîtiye hitâm buldukdan sonra bi-
rinci dâireye ihtiyâc kalmayacağından yalnız 
ikinci dâire ile iktifâ olunması tabî’idir.

Bizde dahi kadastro tanzîmi takarrur 
etdikden sonra buna âid kânûndan baş-
ka muhâfaza-i mükemmeliyeti için dahi 
bir kânûn-ı diğer vaz’ına ihtiyâç vardır. Akt 
Torrens usûlünün bizde dahi muvakkaten 
lüzûm-ı tatbîki - Bâlâda ‘arz edilen tahrîr-i 
arâzi kânûnunun bir tarafdan tatbîkine 
mübâşeret ve devâm olunduğu takdirde 
Memâlik-i Osmaniye haritasının tedrîcen 
hayyiz-i husûle vusûl bulacağı derkâr ise de 
devletçe ne kadar fedâkarlık ihtiyâr edilirse 
edilsin bunun tamamen meydana gelme-
si emsâline kıyâsen uzun bir müddete te-
vakkuf edeceğinden o zamana değin  arâ-
zi mu’âmelâtında şimdiki iğtişâşın devâm 
etmesi lâzım gelir bu da memleketimizin 
her türlü ıslahâta cilvegâh olduğu böyle bir 
zamân-ı terakkîde şâyân-ı tecvîz olmadı-
ğından evvelce dahi nezâret-i dâiyânemce 
tasavvur edildiği ve Tunus’da tatbîk edile-
rek hüsn-i netîcesi meşhûd olduğu bâlâda 
‘arz edilen usûlün bizde dahi tatbîk ile tara-
feyn-i âkidînin bir harita istihsâline mecbûr 
tutulması ve sâir ashâb-ı emlâk ve arâzinin 

muhayyer bırakılması hakkında bir kânûn-ı 
muvakkat tanzîmine lüzûm görülmekdedir. 
Lakin bu usûlün umûmiyet üzere kabûlün-
de iki mahzûr mutasavverdir ki birincisi ve 
en mühimi memleketin hiçbir tarafında kâfî 
mikdarda mühendis bulunmamasıdır. Ger-
çi mühendishânede bir sınıf-ı mahsûs güşâ-
dıyla bir müddet-i kalîle zarfında kadastro 
tanzîmi için lâzım gelen ma’lûmâtı hâiz 
memûrîn yetişdirilebilir ise de işbu memûr-
lar yetişdirilinceye değin mecbûriyet-i tahtît 
sûret-i mutlakada kabûl edildiği takdîrde 
fen memûrlarının fıkdânından nâşi mu’â-
melât-ı tasarrufiyeye durgunluk ârız olması 
tabî’idir. İkincisi birçok yerlerde arâzinin kıy-
metçe hâiz-i ehemmiyet olmaması ve hari-
ta tanzîmi için arâzinin kıymetinden ziyade 
masraf tahammülüne lüzûm görülmesidir 
ki bu da muvâfık-ı nasfet ve maslahat değil-
dir. İşbu esbâba binâ’en mevzû’-ı bahs olan 
kânûn-ı muvakkatdaki mecbûriyet hükmü-
nün mevki’-i fi’il ve tatbîke vaz’ı husûsunun 
Der-sa’âdet ve vilâyât ve başlıca livâ mer-
kezlerine onların hâricinde bulunan arâzi-i 
cesîmeye âid mu’âmelâta hasrı ve bunun 
da kâfî mikdarda mühendis bulunması 
şartına ta’lîki ve kâfi derecede memûrîn-i 
fenniye bulunmayan merâkiz ile hâricde 
bulunub cesâmet-i matlûbeyi hâiz olmayan 
arâzi ashâbından hakk-ı tasarruflarını bir 
esâs-ı metîne rabt etdirmek arzû-yu meş-
rû’unda bulunanların bu bâbda muhayyer 
bırakılması münâsib ve hâle muvâfık gö-
rülmüşdür. İşbu kânûn-ı muvakkatın kabûl 
ve tatbîkinden ashâb-ı emlâk için bir fâide 
husûle gelecekdir ki haritasının tanzîmiyle 
emlak defterlerine kaydedilen musakkafât 
ve arâzi hakkındaki hukûk-ı tasarrufiyenin 
‘umûmî kadastro kânûnu tatbîk olununca-
ya değin intizârda bırakılmaksızın nâ kâbil-i 
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i’tirâz bir esâs-ı sâlime rabt edilmesidir. İkin-
cisi devlete âid bir fâide-i umûmiye meyda-
na gelmesidir ki hangi bir mahalde kânûn-ı 
dâimî îcâbınca tahtît-i arâziye mübâşeret 
edildiği vakit mu’âmelâta esâs olacak birçok 
resmî harîtaların elde bulunmasıdır. Bun-
ların umûmî kadastro mu’âmelâtını teshîl 
edeceği derkârdır. Hattâ Prusya’da ilk ka-
dastronun tanzîmi hengâmında müddet-i 
kalîle zarfında velev nâkıs bir sûretde olsun 
ikmâline muvaffakiyet husûlü birçok husûsi 
haritaların mevcûdiyeti sâyesinde olmuş-
dur. Gerçi bu kânûn-ı muvakkat ahkâmının 
umûmî kadastro kânûnuna derciyle ikisi-
nin bir kânûn hâline ifrâğı münâsib olacağı 
vârid-i hâtır olursa da kânûn-ı umûmînin 
ahkâmı dâimî olmak hasebiyle muvakkat 
ahkâmın oraya derci muvâfık-ı maslahat 
olmayacağı gibi her birinin ahkâm-ı esâsi-

yesi büsbütün başka olmağla bir mecelle-
de cem’i tahdîş-i ezhânı mûcib olacağından 
başka başka bir kânûn olarak tanzîm ve tat-
bîki münâsib görülmekdedir.

Bu iki kânûndan biri devletçe bütçenin 
müsâ’adesi nisbetinde müte’âkıben mem-
leketin kıta’ât-ı muhtelifesine tatbîk edi-
lib gidecek diğeri ise ‘umûmî kadastronun 
tanzîmine değin memûrîn-i fenniyesi a’dâd 
edilen mahallerin kâffesinde birden mevki’-i 
tatbîke vaz’ olunarak efrâdın mu’âmelât ve 
mürâca’atına göre devâm edilecekdir.

Umûmî Yoklama Kânûnu - Bâlâda ‘arz 
edilen biri dâimî diğeri muvakkat kadastro 
kânûnlarının tanzîm ve tatbîki mu’âmelât-ı 
tasarrufiyedeki iğtişâşât-ı hâzırayı def’a-
ten izâleye çâre-sâz olamayacağından bir 
de Umûmi Yoklama Kânûnunun tanzîm ve 
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tatbîkiyle mîriye ve eşhâsa âid yerlerin te-
beyyün etdirilmesinde ve bunun zımnında 
hukûk-ı hazîne ile hukûk-ı ahâlînin muhâfa-
zasında mecbûriyet görülmekdedir. Çünkü 
dâimî kadastro kânûnunun tatbîki sinîn-i 
adîdeye muhtâç olduğu gibi muvakkat ka-
dastro kânûnu dahi yalnız merâkizdeki ta-
rafeyn-i âkidînin ve hâricde bulunan ashâb-ı 
arâzîden tâlib olanların hukûkunu tahkîm 
maksadına mübtenî olduğundan kadastro 
emr-i azîm ve ehemmi sâha-i ârâ-yı husûl 
oluncaya değin hâl-i hâzırdaki tezebzüb-i 
mu’âmelâtın mümkün mertebe izâlesi an-
cak ‘umûmî bir yoklama icrâsıyla kâbil ola-
bilir ve bir hey’et-i muktedire ve mu’temine 
vâsıtasıyla Der-sa’âdet ve vilâyât ve elviye 
merkezlerinden işe mübâşeret olunarak 
sırasıyla kazâ ve karyelerde ‘umûmî bir yok-
lama icrâsı ve her kıt’a ve mahallin mesâha-
sıyla mikdârının ve nev’i ve cinsinin ve cihet-i 
âidiyetinin ta’yîni hâlinde az zaman zarfında 
şimdiki müşevveş kuyûdun yerine tahkîkât-ı 
mahalliye ve ‘amîkaya ve ‘ale’l-husûs mesâ-
haya müstenid kuyûd vücûda getirilmiş olur. 
Diğer tarafdan vergi dâiresinin kuyûdu da 
tapu kuyûdu derecesinde muhtâc-ı tashîh 
ve ıslâh olduğundan icrâ edilecek ‘umûmî 
yoklamadan devâir-i mezkûreye ma’lûmât 
i’tâ edildiği ve âtiyen dahi bu yolda devâm 
olunduğu takdîrde vergilerin tarh ve cibâ-
yetinde intizâm husûle gelerek vâridâtın 
tezâyüdüne bâis olacağı emsâliyle müsbet 
oldukdan başka vergilerin mutasarrıf-ı hakî-
kilerden aranması husûsunu dahi te’mîn 
eder. Bundan mâ-‘adâ mîrîye âid arâzîyi ci-
vârda bulunan müteneffizân diledikleri gibi 
zabt veya arâzisi gayr-i kâfî mahaller ahâlî-
sine îcâr etmekde olduklarından böyle bir 
yoklama icrâsı  hâlinde bu türlü arâzînin 
kıymet-i muhammeneleri ile ihtiyâcı olanla-

ra tefvîzi mümkün olacak ve iskân-ı muhâ-
cirîn husûsunda dahi hükümete ma’lûmât-ı 
nâfi’a i’tâ edecekdir. Mütâla’ât-ı ma’rûza-
ya binâ’en nezâret-i dâiyânemce zaten bir 
nizâmnâme lâyihası der-dest-i tanzîm oldu-
ğundan başkaca takdîmi mukarrerdir.

Sâniyen Defterhâne Me’mûriyeti - Def-
terhâne Me’mûriyeti - Avrupa memâlik-i 
muhtelifesinde kadastro dâiresinden başka 
bir de Defterhâne veya Defter-i Emlâk var-
dır ki buna Almanlar (Grondbuh), Fransızlar 
(Liyorfonsye) tesmiye ederler. Bu defterle-
rin tanzîm ve muhâfazası fevka’l-âde hâiz-i 
ehemmiyet bir mes’ele add ve memûrîn-i 
mahsûsaya tevdî’ edilmişdir. Kadastro 
memûrlarının vazîfesi emvâl-i gayr-i menkû-
lenin mücerred vergi tarh ve cibâyeti nok-
ta-i nazarından haritasını tanzîm ve muhâ-
fazadan ‘ibâret olduğu halde defterhâne 
memûrlarının vazîfesi hukûk-ı tasarrufi-
yenin te’mîn-i mahfûziyetinden ‘ibâret ve 
bizdeki Defter-i Hâkânî Memurlarının vazî-
fesine müşâbihdir. Bu sebebden dolayı me-
muriyet-i mezkûre Almanya ve Avusturya ve 
Macaristan’da mahâkim nezdine memur bir 
hey’et-i mahsûsaya ve mahkeme bulunma-
yan yerlerde hâkim sıfatını hâiz memurlara 
tevdî’ edilmişdir. Fransa’da dahi (Konserva-
tür de Properiyete Fonsiyer) emvâl-i gayr-i 
menkûle muhâfızları ya’ni hukûk-ı tasarrufi-
ye-i emlak muhâfızları tesmiye edilen âidât 
ile geçinir müstakil bir sınıf-ı memûrîne tev-
dî’ olunmuşdur. İngiltere’de ise bunun için 
kezâlik müstakil bir idâre-i mahsûsa teşkîl 
edilmişdir.

Bu memurların vazîfesi emlak ve arâziye 
müte’allik bey’ ve ferâğ ve taksîm ve terhîn 
mu’âmelâtında istimâ’-i takrîr ile sened i’tâ 
etmek değildir. Çünkü bu vazîfe Almanya 
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ve Avusturya ve Macaristan’da mahâkime 
ve Fransa ve İtalya ve Belçika ve İsviçre’de 
noterlere âid olub onların tanzîm etdikleri 
senedât kabûl edilen usûle göre defterhâ-
ne memurları ma’rifetiyle aynen sicillâta 
kaydolunur. Veya hulâsası kaydedilerek 
sûretleri hıfz edilir. Emlâkın rakabesine ta’lî-
ki olmayan mu’âmelât-ı terhîniye ve te’mî-
niyeden mâ-‘adâ bey’ ve ferâğ ve taksîm-i 
emlâka müte’allik mu’âmelâtdan kadastro 
dâiresine dahi ma’lûmât verilerek kuyûd-ı 
tahrîriye ve planlar îcâbına göre ta’dîl edi-
lir. Şu halde her iki dâirenin kuyûdu dâimâ 
yek diğere muvâfık bulunur. Hatta Alman-
ya ve Avusturya ve Macaristan’da kadastro 
planlarının defterhânede birer sûreti mev-
cûd olub hukûk-ı tasarrufiyede icrâ edilen 

her türlü ta’dilâtdan yekdiğerini haberdâr 
ederek planların tamamen tevâfukuna son 
derece i’tinâ edilir.

Defterhâneye Avrupa memâlikinde fev-
ka’l-âde ehemmiyet ‘atfedilmekde olub 
muntazam sûretde defter-i emlâk tutulma-
yan memleketde hayât-ı iktisâdiyenin mev-
cûd ve pâyidâr olamayacağına kâil oluyor-
lar. Çünkü bir memleketde hayât-ı beşeriye 
ve sınâ’iyeye esâs olan zirâ’at ve hırâsetin 
terakkîsi kredi fonsiye denilen emlâk veya 
zirâ’at bankalarının teşekkülüne ve emlâk ve 
akârın tezyîd-i i’tibârına mütevakkıf olub bu 
ise hukûk-ı tasarrufiyenin i’tirâzdan masûn 
bir esâsa rabtıyla kâbil olur. Avusturya’da 
defterhâne kuyûdunun meydana getirilme-
si için seksen milyon Kron sarfedilmiş ve 
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henüz defterhânesi ikmâl edilemeyen Tirol 
Eyâletinde hayât-ı iktisâdiye mevcûd olma-
dığına i’tikâd edilmekde bulunmuşdur.

Bosna kıt’ası kadastrosunun tanzîmi 
hitâm bulmak üzere olduğundan karîben 
orada dahi usûl-i cedîde üzere bir defter-
hâne vücûda getirilmesi mukarrer olduğu 
istihbâr edilmişdir.

Fransa’da dahi defterhânenin usûl-i ce-
dîde üzere tensîkine dâir kânûn-ı mahsûs 
a’dâd olunmuşdur. Bâlâda dahi ‘arz ve îzâh 
olunduğu vechle kadastronun mülkî veya 
şahsî olduğuna göre defterhânede tutulan 

defter-i emlâkın şekil ve ehemmiyeti dahi 
tebeddül edib birinci usûlde defterler âdetâ 
arâzinin bir tarihçesi hükmünü alır. Her 
kıt’a-ı arâzi ve yahud bir şahıs ‘uhdesinde 
bulunmak hasebiyle bir vahdet-i iktisâdiye 
teşkîl eden arâzi-i müte’addidenin  hey’et-i 
mecmû’ası için ayrı bir zabıtnâme meydâna 
getirilir ve emlâk ve arâziden her parçanın 
harita numarasıyla diğer emlâk ve arâzi üze-
rinde hâiz olabileceği hukûk-ı mücerrede 
(servitod) zabıtnâmenin (A) sahîfesinde ve 
tedâvül iyâdı ile müteselsilen işbu arâziye 
tasarruf eden emlak ikinci (B) sahîfesinde 
ve işbu arâzi üzerinde hukûk-ı mücerrede 
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ve terhîniye ve te’mîniye ve îcâr gibi eşhâs-ı 
sâire lehine tahaddüs edebilecek hukûk 
üçüncü (D) sahîfesinde irâ’e olunur. Ve vâ-
hid-i hakîki ve i’tibâriyi teşkîl eden kıt’aât-ı 
arâzînin veya üzerlerindeki hukûkun ehem-
miyetine göre mezkûr sahîfeler aynı işârât 
ile tezyîd olunur. Ba’zı memleketlerde işbu 
zabıtnâmeler ellişer ellişer teclîd edilerek 
bir kitâb hâline getirilir. Hâlbuki İngiltere ile 
Macaristan’da isti’mâllerini teshîl için bun-
lar teclîd edilmeyerek numara sırasıyla bir 
mahall-i mahsûsa vaz’ olunmakdadır. İşbu 
zabıtnâmelerin mütemmimi olmak üzere iki 
defter daha tutulur ki biri arâzinin numara 
sırasıyla ve diğeri emlakın elifbâ tertîbiy-
le fihrist defteridir. Arâzi defteri kadastro 
planındaki sıra numarasıyla kıt’aât-ı arâziyi 
muhtevî olub bunda arâzînin cinsi,  kuvve-i 
inbâtiye cihetiyle derecesi, hâsılât-ı senevi-
yesi gibi ahvâli irâ’e olunur. Emlâk defteri 
dahi ashâb-ı emlâkın elifbâ tertîbiyle esâmî-
sini muhtevî olub her şahsın üzerinde bulu-
nan emlakın harita ve esâs defteri numara-
ları gösterilir. İngiltere’de bu eşhâs defteri 
dahi hazf edilerek her şahıs için kartpos-
tal vüs’atinde bir varaka a’dâd ve cümlesi 
esâmî tertîbiyle bir mahalle vaz’ edilmişdir. 
Şâyed bir şahıs ‘uhdesinde bulunan emlâkı 
tamâmen mülkünden ihrâc ederse nâmına 
muharrer kağıda lüzûm kalmayacağından 
ibtâl olunur ve evvelce sâhib-i mülk olmadı-
ğı halde ‘uhdesine yeniden bir mülk geçen 
kimse için usûlüne tevfîkan bir kağıd a’dâd 
olunub esâmi sırasında yerine vaz’ edilir.

Bi’l-cümle Avrupa memâlikinde defter-
hâne ‘umûma güşâde olub her kim isterse 
kaydı i’tâ olunur. Ve bu sûretle herhangi 
bir kimsenin ‘uhde-i tasarrufunda bulunan 
emlak ve arâzînin ehemmiyetle hâsılât-ı se-
neviyesi ve üzerinde deyn veya hakku’l-gayr 

bulunub bulunmadığı müstebân olur ve bu 
da mu’âmelât-ı te’mîniye ve terhîniyeyi tes-
hîl eder.

Tapu Nizâmnâmesinin Lüzûm-ı Tecdîdi 
-  Mu’âmelât-ı tasarrufiyeye âid olub fıkra-i 
sâlifede ‘arz edilen defter-i emlâkın tensîk 
ve muhâfazası ve emvâl-i gayr-i menkûle 
üzerine mevzû’-ı te’mînât ve hacizlerin ic-
râsı ve fekki gibi mu’âmelât bizde Defter-i 
Hâkânî Memurlarına âid oldukdan başka 
oralarda mâhâkim veya noterlere mevdû’ 
bulunan gayr-i menkûlâtın bey’ ve ferâğ 
ve taksîmi gibi mu’âmelât takrîrlerinin is-
timâ’ıyla senedât-ı tasarrufiyenin tanzîm ve 
i’tâsı ve tescîl dâirelerine âid bulunan  in-
tikâlâtın ve tefvîz-i mahlûlâtın icrâsı ve kezâ-
lik bunlar için senedât-ı tasarrufiye  i’tâsı 
dahi memûrîn-i mezkûreye âid bulunduğu 
halde şimdiye kadar her nasılsa bu bâb-
da muntazam ve şâyân-ı vüsûk ve i’timâd 
defâtir meydana getirilemeyib yalnız ferâğ 
ve intikâle ve ahvâl-i sâireye dâir vukû’ bu-
lan mu’âmelât-ı rûz-merreyi kayd ve zabt 
etmek üzere âdetâ el defteri makâmında 
müsta’mel bir yevmiye defteri ile iktifâ edil-
miş ve târih-i teferruğ ve tefevvüz veya in-
tikâl ma’lûm olmadıkça bir şahıs ‘uhdesin-
de bulunan emlâk ve arâziyi veya rehin ve 
haciz gibi işbu emlâk ve arâzi üzerinde eş-
hâs-ı sâireye karşı mevcûd hukûku mezkûr 
defterlerden bulub istibnât etmek müşkil 
bir mes’ele hâline girmişdir. Bu ise ‘ale’l-ek-
ser hukûk zıyâ’ına bâdî olduğundan mu’â-
melât-ı mezkûreye esâs olan Tapu Nizâm-
nâmesinin bir şekl-i cedîde ifrâğıyla bizde 
dahi her şahsın mutasarrıf olduğu emlâk 
ve arâzi ve bunlar üzerinde mevcûd hak-
ku’l-gayr ile vukû’ât ve tahvîlât-ı mütevâliye-
yi irâ’e ve ihtivâ eyleyecek muntazam sicillât 
meydana getirilmesi bundan başka mu’â-
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melât-ı ferâğıye ve intikâliye ve te’mîniye ve 
terhîniyenin bizde ma’rûz olduğu mevâki’ ve 
müşkilât dahi mezkûr Nizâmnâme ile levâ-
hıkının tecdîdine lüzûm göstermekdedir. 
Şöyle ki Avrupa memâlik-i muhtelifesinde 
ferâğ mu’âmelâtında kavânîn-i mahalliyece 
kabûl edilen şekle göre ve defterhâneden 
bâyi’in ‘uhdesinde bulunan emlâk ve arâzi 
kayıdlarını muhtevî ve meccân bir şâhâdet-
nâme ahzıyla mahkeme veya notere mürâ-
ca’at olunur oralarca bir mübâya’a senedi 
tanzîm ve îcâb eden mahalle tescîl edildik-
den sonra bir sûretini kadastro dâiresiy-
le defterhâneye tevdî’ ve oralarda da îcâb 
eden ta’dîlât icrâ olunur. Sâhib-i mülk arâzî-
sini te’mînât göstererek akçe istikrâz etmek 
istediği sûretde dahi defterhâne tarafından 
verilen kayd sûretini sermâyedâr olan kim-
seye veya bankaya irâ’e eder. Birçok yerler-
de işbu kayıd sûretinde arâzînin hâsılât-ı 
seneviyesi ve o arâzi üzerinde hakku’l-gayr 
bulunub bulunmadığı tasrîh olunduğundan 
sermâyedâr münâsib gördüğü mikdarda ik-
râza râzı olub îcâb eden müdâyene senedi 
‘ale’l-usûl tanzîm ve defterhânede o mülke 
mahsûs olan zabıtnâmeye kaydedilir. İleri-
de dâyin akçeye muhtâc olur ise yedindeki 
müdâyene senedini diğer bir sermâyedâra 
ciro edib mebâliğ-i lâzimeyi elde eder. İşbu 
ciro dahi defterhânede kaydolunur. Şu sû-
retle emlâkın tasarruf ve tedâvülü kesb-i 
suhûlet edip i’tibârı dahi tezâyüd eder. Di-
ğer tarafdan medyûn malını satmak isterse 
te’mînât ve haciz gibi kuyûdun mevcûdiyeti 
buna mâni’ olmayıb mülkünü kuyûd-ı mev-
cûdesiyle âhara ferâğ edebilir. Bununla 
berâber mülk-i mezkûr üzerinde bulunan 
hakku’l-gayr mahfûz kalır.

Bizde ise ferâğ ve intikâl vukû’unda icrâ 
kılınacak emlâk ve arâzinin numara ve mev-

ki’ini ve hudud-ı hâzırasını ve mutasarrıfını 
müş’ir olmak üzere mahalle veya karyesi 
hey’et-i ihtiyâriyesi tarafından bir ilmuhaber 
tanzîmine lüzûm görülmekde ve müşkilât 
daha bu noktadan baş göstermekdedir. 
Çünkü fâriğ veya verese işbu ilmuhabe-
rin istihsâli için eimme ve muhtarânı irzâ 
etmek üzere az çok bir fedâkârlık icrâsına 
mecbûr olduğu gibi arâzinin hududunda 
dahi yolsuzluklar ve hilâf-ı vâki’ şahâdetler 
vukû’a gelmekdedir. Bir esâs-ı sâlime müs-
tenid olmayan işbu ilmuhaberler bin müş-
kilât ile elde edildikden ve emlâk idârelerine 
tevdî’ olunub oraca dahi bir mâni’ olmadığı 
anlaşıldıkdan sonra vergice ilişiğinin kat’ıyla 
bir ruhsat tezkeresi i’tâ edilir ki şu sûretle 
dahi muâmelât-ı ferâğıye vergi tahsîli gibi 
Mal Memurlarının cümle-i vezâifinden olan 
bir mu’âmelenin icrâsına ta’lîk edilmiş olur. 
Halbuki Mal Memurlarının vazîfelerini îfâ et-
memiş olmaları hasebiyle mezkûr mülkün 
birkaç senelik ve hatta ba’zen yirmi otuz 
senelik vergisi terâküm etmiş olduğundan 
mu’âmele-i ferâğıyenin icrâsı âdetâ mülkün 
bedeli kadar bir meblağ tesviyesine mu’al-
lak bulunur. Bu müşkilât dahi izâle olun-
dukdan sonra defterhâne memûrlarınca 
mu’âmelât-ı ferâğıye ve intikâliye kabûl ve 
icrâ olunur. Müşkilât-ı mezkûre mu’âmelât-ı 
istikrâziyede vefâ’en ferâğ vukû’uyla işbu 
ferâğın iâdesi husûslarında dahi mevcud-
dur. İşte bu kadar mezâhim ve müşkilât 
sermâyedârânın sermâyelerini emlak ve 
arâzîye tebdîle ve yahud ashâb-ı arâziye 
ikrâza mâni’ olduğundan i’tibâr-ı arâzi hiç 
hükmünde olub memleketimizin iş hayatı 
olan zira’at terakkiyât-ı hâzıradan bi’l-külliye 
mahrûm olmakda ve hatta Amerika gibi bir 
mahalden memleketimize nakl ve idhâl edi-
len hubûbâta rekâbet edememekdedir.  Bu 
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müşkilâtın dahi izâlesi için sâlifü’l-arz Tapu 
Nizâmnâmesinin tecdîdiyle mu’âmelât-ı 
ferâğıye ve intikâliye ve te’mîniye ve terhîni-
yenin teshîline ihtiyâc bulunduğu derkârdır.

Sâlisen Tescîl Me’mûriyeti - Tescîl Me’mû-
riyeti - Fransa, İtalya, Belçika gibi memâlikde 
tescîl memuriyeti nâmıyla bir memûriyet-i 
mahsûsa meydana getirilmişdir ki mu’â-
melâta âid bi’l-cümle ‘ukûdu ve mahâkim-
den sâdır olan i’lâmât ve evrâk-ı sâireyi ve 
terekât hakkında veresenin vereceği beyan-
nameleri ‘aynen veya hulâsaten bir deftere 
kaydetmek ve buna mukâbil hazîne için bir 
resm istîfâ eylemekden ‘ibâretdir. Böyle bir 

memûriyet ihdâsından maksadları cihet-i 
hukûkiyece ba’zı ‘ukûd ve mu’âmelâtın ta-
rih-i vukû’una resmiyet i’tâsı ve cihet-i mâ-
liyece bu vesîle ile bir resm cibâyetidir. Ne 
gibi ‘ukûd ve mu’âmelâtın tâbi’-i tescîl oldu-
ğu her devletin kavânîn-i mahalliyesinde 
mündericdir.

Bizde dahi Avrupa’da tâbi’-i tescîl olan 
mu’âmelât ve evrâkdan bir kısmı devâir-i 
muhtelifede tescîl ve hazîne nâmına bir 
resm istîfâ edilmekdedir ki ‘adliye devâi-
rince istîfâ edilen harclar ve kaydiyeler bu 
kabîlden olub devâir-i sâirede de bu yol-
da ba’zı rüsûm istîfâ olunmakdadır. Ancak 
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mu’âmelât-ı mezkûreden mühim bir kısmı 
vardır ki bunların kayd ve tescîli ahâlînin 
hukûkunu te’mîn nokta-i nazarından hâiz-i 
ehemmiyet olduğu gibi devlet için dahi 
vâridât-ı mühimme husûle getirmesi mu-
hakkak bulunduğu halde her nasılsa ihmâl 
edilerek bir dâire-i intizâma alınmamış ve 
yahud bi’l-külliye ferâmuş edilmişdir. Ez- 
cümle terekâtı mîsâl olarak îrâd edebiliriz 
ki Fransa’da senevî ikiyüz iki milyon Frank 
kadar vâridât te’mîn etmekde olduğu halde 
bizde mûcib-i tahrîr olan terekâtın mahâ-
kim-i şer’iyyece tahrîriyle iktifâ ve cümlesin-
de ‘ale’s-seviye yüzde iki buçuk nisbetinde 
bir resm istîfâ olunmakdadır. Gerçi emvâl-i 
gayr-i menkûlenin Defter-i Hâkânîce harc-ı 
mu’tâd mukâbilinde mu’âmele-i intikâliyesi 
icrâ etdirilmek hükm-i kânûn îcâbından ise 
de vefeyâtın Defter-i Hâkânî Memûrlarınca 
ma’lûm olmaması ve veresenin mu’âmele-i 
intikâliye icrâsına mecbûr tutulmaması ha-
sebiyle mezkûr harc-ı kânûnî istîfâ oluna-
mamakdadır. Hatta verese ve ashâb-ı intikâl 
işbu harcı îfâ mecbûriyetinde bulunmamak 
için senedât-ı tasarrufiyelerini istihsâlden 
sarf-ı nazar etmekde olduklarından el-yevm 
birçok arâzi ve emvâl-i gayr-i menkûle şim-
diki mutasarrıflarının peder ve cedlerinin 
nâmında mukayyed olub bu hâlin devâmı 
ise hukûk-ı tasarrufiyenin ihlâline mü’edda 
olmakdadır. Diğer tarafdan emlâk idâre-
lerince vergi istîfâ etmek üzere bi’l-cümle 
emlâk ve arâzi mutasarrıfı olub olmadığına 
bakılmaksızın zevciyet veya karâbet gibi bir 
münâsebete binâ’en ber-hayât bir şahsın 
nâmına kaydedilmekde olub bu hâl dahi 
hukûk-ı tasarrufiyeyi başkaca ihlâl etmek-
dedir. Mu’âmelâtın şu tezebzübüne nihâ-
yet verilmek ve herkesin yedine bir sened-i 
tasarruf i’tâ olunmak üzere 30 Teşrîn-i Ev-

vel sene 323 tarihinde tevârüs ve intikâl 
muâmelâtının bir sene müddetle bilâ harc 
îfâsı zımnında bir karar ittihâz ve mu’ah-
haran müddet-i muâfiyet tahdîd olunmuş  
iken bundan matlûb olan netîce istihsâl 
olunamamışdır. Fi’l-hakika harc-ı intikâlin 
‘afv edilmesi emlâk ve arâzi mutasarrıfla-
rı nazarında  kendi nâmlarına meccânen 
sened tasarruf istihsâli husûsunda güzel 
bir vesîle olmak lâzım gelir ise de bunun 
için memûrîn-i lâzımesine mürâca’at ve az 
çok ihtiyâr-ı külfet etmek îcâb edip halbu-
ki nice senelerden beri yedinde sened ol-
madığı halde emlâk ve arâzîsine şimdiye 
kadar bilâ-nizâ’ tasarruf edegeldiği cihetle 
mezkûr mutasarrıflar bundan sonrası için 
dahi öyle bir külfet ihtiyârına lüzûm görme-
mekdedir. Vâkı’a müddet-i muâfiyetin hitâ-
mından sonra intikâl harcını îfâ etmedikçe 
sened-i tasarruf ahz edemeyeceği hükm-i 
kânûn îcâbından ise de bu hâl senelerden 
ve hatta batınlardan beri mevcûd bir şey 
iken mazîde bundan bir zarar görmeyib 
emvâline vaz’-ı yed ile isbât-ı tasarruf ede-
geldiği gibi âtîde dahi bu hâlin devâmına 
bir mâni’ tasavvur edememektedir. Binâ’en 
‘aleyh Defter-i Hâkânî Nezâretinde bir tescîl 
dâiresi teşkîliyle şimdiye kadar devâir-i âi-
desince resme tâbi’ tutulan mu’âmelâtdan 
mâ-‘adâ bi’l-cümle ‘ukûd ve mu’âmelât ve 
bi’l-hassa terekât o dâire ma’rifetiyle kayd 
ve tescîle tâbi’ tuıtulursa devlet için mühim 
vâridât te’mîn edeceği gibi ahâlînin hukû-
kunu dahi tezebzübden vikâye eyleyece-
ği derkârdır. Mûcib-i tahrîr olan terekâtın 
yine mahâkim-i şer’iye ma’rifetiyle tahrîrin-
de devâm olunması tabî’i ise de bi’l-cümle 
emvâl-i gayr-i menkûlenin intikâlâtını icrâ 
ile harc-ı intikâlin istîfâsı da Defter-i Hâkânî 
Memûrlarına âid olduğundan bir tarafdan 
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mûcib-i tahrîr olan terekâtın mahâkim-i 
mezkûrece tahrîrinde devâm olunmağla 
berâber ıttırâden li’l-bâb bi’l-cümle terekât 
Defter-i Hâkânî Memûrîni ma’rifetiyle tâbi’-i 
tescîl tutulduğu ve mahâkim-i şer’iyyece 
tahrîr olunanlardan hazîne nâmına istîfâ 
edilen resm me’mûriyet-i mezkûrece alına-
cak tescîl harcına mahsûb edildiği sûretde 
hiçbir tereke kayd ve tescîlden âzâde ve 
hazîne-i devlete bir harc îfâsından vâreste 
kalamayacakdır. Diğer tarafdan vefeyâtın 
Defter-i Hâkânî Memûrlarına ihbârına be-
lediye memûrlarıyla memûrîn-i âidesinin ve 
terekâtı ta’kîb ve taharrî ile harc kânûnunun 
istîfâsına Defter-i Hâkânî Memûrlarının ve 

terekâtı mu’ayyen bir müddet zarfında Def-
ter-i Hâkânî Memûrlarına bir beyannâme ile 
ber-vech-i sıhhat i’lâmı husûsuna veresenin 
mecbûr tutulması hakkında ahkâm-ı kânû-
niye ittihâz edildiği takdîrde mu’âmelât-ı in-
tikâliye şimdiki hâl-i iğtişâşdan tahlîs ve bu 
miyânda emvâl-i gayr-i menkûle hakkında 
verese ve ashâb-ı intikâl yedine bir sened-i 
tasarruf i’tâ edilmiş olacakdır. Terekâtdan 
mâ-‘adâ tescîle tâbi tutulması lâzım gelen 
daha birçok muâmelât vardır ki tescîl kânû-
nuna bunların derci hâlinde masâlih-i ‘ibâd 
dâire-i intizâma ircâ’ edilmekle beraber 
hazîne-i devlet için dahi bir menba’-ı vâridât 
husûle gelecekdir.
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Hulâsa - Tafsîlât-ı ma’rûzadan müstefâd 
olacağı vechle muâmelât-ı tasarrufiye hak-
kında icrâsı lâzım gelen ıslâhât ve ta’dîlâtın 
bir kısmı defâtirin tanzîmi ve mu’âmelâtın 
tensîki gibi sırf nezâret-i âcizânemin umûr-ı 
dâhiliyesine âid olub bunların bilâ ifâte-i 
vakt mevkî’i tatbîke vaz’ına çalışılacağı gibi 
diğer bir kısmı evvelen muvakkat bir tahtît-i 
arâzi kânûnu, sâniyen dâimî bir kadastro 
kânûnu, sâlisen kadastronun muhâfazası 
kânunu, râbi’an umûmî yoklama kânunu, 
hâmisen münâkalât ve terhînâtın sûret-i 
muntazamada icrâsı için bir tapu kânunu, 
sâdisen tescîl kânûnu gibi ahâlîye hukûk 
ve vezâif bahş ve tahmîl eden kânûnların 
meclis-i millîye ‘arz edilecek lâyihalarını tan-
zîmden ‘ibâret olub bu vâzîfenin devâir-i 
muhtelifeye mensûb erbâb-ı ihtisâsdan 
müteşekkil bir komisyon tarafından îfâ 
edilmesi muvâfık-ı maslahat olacağından 
emvâl-i gayr-i menkûle kânûn lâyihasının 
müzâkeresi için nezâret-i dâiyânemin taht-ı 

riyâsetinde olmak üzere evvelce teşekkül 
etmiş olan komisyonun levâyih-i mezkûreyi 
dahi tanzîme memûr edilmesi ve keyfiyetin 
ta’lîki hasebiyle Harbiye Nezâreti Erkân-ı 
Harb Dâiresiyle Maliye ve Ticâret ve Nâfi’a 
Nezâretlerinden ve Şehr Emânetinden birer 
memûrun kendilerine ta’alluk eden kısımda 
hâzır bulunmak üzere mezkûr komisyona 
terfîki münâsib mütâla’a olunmağla huzûr-ı 
sâmi-i fehîmânelerine ‘arz ve istîzân-ı keyfi-
yete ibtidâr kılındı. Ol bâbda…
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EMVÂL-İ GAYR-İ MENKÛLE TAHDÎD
VE TAHRÎR KANÛNU

MUKADDİME

Ahkâm-ı Umûmiye Hakkındadır

Birinci Madde

Memâlik-i Osmaniyede kâin bi’l-cüm-
le emvâl-i gayr-i menkûle hey’et-i mahsûsa 
ma’rifetiyle tahdîd ve tahrîr ve îrâdlarıyla kıy-
metleri tahmîn ve ta’yîn olunacakdır.

İkinci Madde 

Her tahdîd hey’eti Defter-i Hâkânî Nezâ-
retinden müntehab bir memur ile bir kâtib 
ve bir mühendisden mürekkeb olacak ve 
ma’iyyetlerinde ikişer messâh bulundurula-
cakdır.

Üçüncü Madde

Tahrîr Hey’eti Maliye ve Defter-i Hâkânî 
Memurlarıyla hükme me’zûn bir nâibden ve 
Evkâf Nezâretince münâsib görülecek ma-

hallerde bir evkâf memurundan mürekkeb 
olacak ve bunların ma’iyyetinde iki kâtib ile 
bir mühendis ve iki messâh istihdâm oluna-
cakdır. îrâd ve kıymetlerin tahmîni sırasında 
işbu heyetlere Musakkafât Vergisi Kanunu 
mûcebince kasâbât ve kurâda emvâl-i gayr-i 
menkûle eshâbından müntehab a’zâ iltihâk 
idecekdir. Bundan başka tahrîri icrâ olunan 
kazâların Mal ve Defter-i Hâkânî kalemlerin-
de kuyûdu tensîk ve defterleri teşkîl ve tan-
zîm etmek üzere birer îcâbı takdîrinde ikişer 
muvakkat kâtib istihdâm edilecekdir. Tahrîr 
Hey’eti memûrîn ve müstahdemîni devâir-i 
âidesinden ta’yîn olunacak ve mu’âmelatça 
merci’i Defter-i Hâkânî Nezâreti olacakdır.

Dördüncü Madde 

Tahdîd ve tahrîr mu’âmelâtını idâre ve 
teftîş etmek üzere Defter-i Hâkânî Nezare-
tince Kadastro İdâresi nâmıyla mahsûs bir 
idâre teşkîl ve lüzûmu kadar seyyâr müfettiş 
ta’yîn ve istihdâm olunacakdır.
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BÂB-I EVVEL

Tahdîd ve Tahrîr Heyetlerinin Vezâifine 
Dâir ve Üç Faslı Muhtevîdir.

BİRİNCİ FASIL

Tahdîd Heyetlerinin Vezâifi Hakkındadır

Beşinci Madde 

Her kazada Tahdîd hey’eti Defter-i Hâkânî 
Nezâretince kararlaştırılacak tertîb sırasıyla 
emr-i tahdîde mübâşeret ve devâm idecek 
ve keyfiyet-i mübâşeret onbeş gün evvel vilâ-
yetin cerîdeleriyle i’lân olunacakdır.

Altıncı Madde 

Bir kasaba veya karyenin icrâ-yı tahdîdi-
ne hangi gün mübâşeret olunacağı onbeş 
gün evvel o kasaba ve karye ile hem hudud 
olan kasabât ve kurâ hey’et-i ihtiyâriyesine 
da’vetnâmelerle teblîğ ve mücme’-i nâs olan 
mahallerine matbû’ varakalar ta’lîkiyle i’lân 
olunacakdır.

Yedinci Madde 

Yevm-i muayyende hey’et-i ihtiyâriye 
hâzır olduğu halde o kasaba veya karye ile 
kasabât veya kurâ-yı mütecâvire beyninde-
ki hudûd-ı umûmiye ve müştereke şarkdan 
başlanılarak sırasıyla ta’yîn ve tahdîd oluna-
cakdır. Hududdan bir veya bir kaçı arazi-i 
hâliyeye müntehî olur ise o dahi mezkûr 
hey’etlerin ifâdât ve ihbârâtına göre ta’yîn ve 
tahdîd kılınacakdır. 

Bu husûsda bir zabıtnâme tanzîm ve tah-
dîd hey’eti ile hey’et-i ihtiyâriye ve hududun 
cânibindeki arazi eshâbından mevcûd olan-
lar tarafından imzâ ve tahtîm idilecekdir.

Îcâb iden mahallere ihrâm şeklinde kar-
gîr alâmât-ı sâbite inşâ olunacak ve bunun 
taş ve kerpiç gibi malzemesiyle ustası tah-
dîd hey’etinin kararlaşdıracağı vechile hu-
dudun iki tarafında bulunan kasaba  veya 
kurâ ahâlîsi tarafından tedârik kılınacakdır.  
Bu sırada hududun krokisi tanzîm olunacak 
ve hudud-ı umûmiye dâhilindeki yollar ve 
nehirler ve dereler ile ormanlar ve ahâlîye 
metrûk ve muhassas mer’â ve baltalıklar ve 
mekâbir ve arazi-i hâliye dahi işbu krokide 
irâ’e edilecekdir.

Sekizinci Madde 

Tahdîdi icrâ edilecek kasabât ve kurâ ara-
zisinin nev’ilerini ve mevcûd vakıfları ve her 
vakfın muhassası ile bunlardan a’şâr-ı be-
delâta merbût olanlarının bedelâtı mekâdi-
rini mübeyyin Defter-i Hâkânî Nezâretinden 
gönderilecek icmâl-i hâkânî sûretleri üze-
rine tatbîkât-ı mahalliye icrâsıyla her nev’in 
mahalli madde-i sâbıkada muharrer kro-
kide irâ’e ve hududu işâret kılınacak ve bu 
tahkîkât ve tatbîkâtın suver-i icrâiyesiyle va-
kıflara muhassas menâfi’in mikdâr veya nis-
betlerini ve bedele rabt olunmuş olanlarının 
bedelâtı mikdârını mübeyyin başkaca zabıt-
nameler tanzîm ve icmâl-i hâkânî sûretine 
istinâd olunduğu tasrîh kılınacakdır.

Dokuzuncu Madde 

İcmâl-i Hâkânî sûretlerinde müstesnâ 
evkâfdan olduğu münderic vakıfların bu is-
tisnâiyetleri ve bir karye arazisinin tamamen 
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veya kısmen bir vakfa merbûtiyeti muharrer 
ise keyfiyet-i merbûtiyet ile vakıfların isim ve 
şöhretleri ve mine’l-kadîm ba’zı müessesâta 
muhassasiyeti münderic olub da el-yevm 
muhassas-ı lehleri tarafından idâre ve intifâ’ 
olunan mahaller ile muhassas-ı lehleri mün-
kariz olduğu tahakkuk eden yerler zabıtnâ-
melerde tasrîh edilecekdir. 

Onuncu Madde 

Bir vakfa veya bir cihete merbûtiyet mu-
hassasiyeti iddi’â olunmakla beraber icmâl-i  
hâkânî sûretinde münderic olmayan mahal-
ler  hakkında alâkadârânı tarafından ferâmîn 
veya mu’teber vakfiyeler veya kuyûd-ı resmi-
ye sûretleri ibrâz olunur ise tahdîd ile kroki-
de mahalleri irâ’e ve zabıtnâmesi ona göre 
tanzîm olunacak ve evrâk-ı mübrezenin sû-
retleri ba’de’t-tasdîk o kasaba veya karyenin 
hitâm-ı tahdîdinde Defter-i Hâkânî idâreleri 
marifetiyle berâ-yı tedkîk Defter-i Hâkânî 
Nezâretine gönderilecekdir.

Evrâk-ı müsbite ibrâz olunamaz ise bir 
vakfın istisnâiyeti veya bir mahallin bir vak-
fa merbûtiyet veya bir cihete muhassasiyeti 
yolundaki iddi’âların şekil ve mâhiyetleri tah-
kîk ve tedkîk olunarak başkaca zabıtnâmeler 
tanzîm ve o makûle mahallerin husûsî kro-
kileri tersîm olunarak kezâlik berâ-yı tedkîk 
Defter-i Hâkânî Nezâretine irsâl edilecekdir. 
Oradan da Dîvân-ı Hümâyûn ve Kuyûd-ı 
Hâkânî ve Kadîme-i Vakfiye idâreleri vasıta-
sıyla tedkîkât ve tatbîkât-ı lâzime icrâ etdiri-
lerek vukû’bulacak teblîgât-ı cevâbiyeye göre 
müdde’îlerin mehâkime hakk-ı mürâca’atları 
bâkî olmak üzere tahrîr defterlerine cihet-i 
âidiyetleri derc olunacakdır.

Onbirinci Madde 

Hudud-ı umûmiye ile dâhilindeki arazinin 
nev’ilerini ta’yîn ve tasrîhden sonra nefs-i 
kasaba veya karyenin hududu dahi kena-
rındaki tetimme-i süknâ ıtlâk olunan yarım 
dönüm mikdârı arsalar dâhil olduğu halde 
ta’yîn ve bunun içün başkaca bir zabıtnâme 
ve kroki tanzîm ve tasdîk edilecek ve müte-
addid mahallâtdan mürekkeb olan yerlerde 
her mahallenin hududu dahi bu krokide irâ’e 
olunacakdır.

Onikinci Madde 

Kasaba ve karyeler beyninde müşterek 
olmak olmak üzere terk ve tahsîs edilmiş 
mer’âlar kâbil-i kısmet bulunur ve hey’et-i 
ihtiyâriyenin rızaları munzam olur ise taksîm 
olunub zabıtnâme ile krokiye o suretle derc 
olunacak ve taksîm olunmadığı halde berve-
ch-i iştirak kaydedilecekdir. 

Onüçüncü Madde 

Bir kasaba veya karyenin hududu dahi-
linde olmayan arazi ve ormanlar ile efrâd 
uhdesinde bulunan müstakil çiftlikler dahi 
Yedinci Madde mûcebince tahdîd ve zabıt-
nâmeleriyle krokileri tanzîm ve tasdîk oluna-
cakdır.

Ondördüncü Madde 

Hududun ta’yîninde alâkadâr olan kasa-
bât ve kurâ ahâlîsi ihtilâf eyledikleri halde 
tahdîd hey’etince bunların te’lîf-i beynine 
çalışılacak ve bir sûret-i tesviye bulunama-
dığı takdirde tahkîkât ikmâl olunarak her ne 
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vechile kanâ’at hâsıl olur ise zabıtnâmeye 
müdellilen derc edilecekdir.

Tahdîd hey’etinin tahkîkâtına râzı olma-
yan taraf Yirmibeşinci Madde mûcebince 
tahrîr hey’etine mürâca’at edebilecek ve 
zabıtnâme münderecâtının ta’dîline dâir bir 
karar istihsâl olunur ise hudud ona göre 
tashîh edilecekdir.

Yedinci Maddenin fıkra-i âhiresinde gös-
terildiği vechile ahâlîye  metrûk mahaller 
hakkında ihtilâf tekevvün etdiğinde dahi bu 
vechile mu’âmele olunacakdır.

İKİNCİ FASIL

Tahrîr Hey’etlerinin Vezâifi Hakkındadır.

Onbeşinci Madde 

Tahdîd Hey’etleri marifetiyle hududu bi-
rinci fasıl hükmüne tevfîkan tefrîk edilen 
kasâbât ve kurâda mevcûd bi’l-cümle emlâk 
ve arazi tahrîr hey’etleri tarafından bervech-i 
âtî tahrîr edilecekdir.

Onaltıncı Madde 

Bir mahalle veya karyenin icrâ-yı tahrîrine 
hangi gün mübâşeret olunacağı onbeş gün 
evvel hey’et-i ihtiyâriyeye ihbârnâme ile bil-
dirilerek ve mücme’-i nâs olan mahallerine 
matbû’ varakalar ta’lîkiyle i’lân olunacakdır. 
Yevm-i mu’ayyende bi’z-zât hâzır bulunma-
ları veya taraflarından vekîl göndermeleri 
zımnında emvâl-i gayr-i menkûle eshâbına 
ve onlardan sıgâr ve kâsırının velî ve vasîleri-
ne ve me’cûrlarda müste’cirlere dahi hey’et-i 
ihtiyâriyece teblîğ olunmak üzere hey’etlerce 
ketebeden biri vasıtasıyla açık da’vetnâme 
ve beyannameler gönderilecek onlar dahi 

işbu beyannameleri tarih-i teblîğlerinden 
i’tibâren  onbeş gün zarfında imlâ ve iâde 
ve sûret-i tasarrufu mübeyyin evrâk-ı müs-
biteyi hey’eti tahrîriyeye irâ’e edeceklerdir. 
İ’zâm olunacak kâtib bu hususda nezâret ve 
mürâca’at vukû’unda beyannameleri imlâ 
ve emvâl-i gayr-i menkûle mutasarrıflarının 
esâmîsini mübeyyin elifbâ tertîbiyle bir def-
ter tanzîm ve ihzâr eyleyecekdir.

Onyedinci Madde 

Yevm-i muayyende emvâl-i gayr-i menkûle 
mutasarrıfları veya velî ve vasî veya vekilleri 
ve müste’cirler hâzır oldukları halde madde-i 
sâbıkada muharrer beyannameler ile evrâk-ı 
müsbiteye ve hey’et-i ihtiyâriyeden icrâ oluna-
cak tahkîkâta ve kuyûd-ı mevcûdeye tevfîkan 
kasabât ve kurâ dahilindeki bi’l-cümle emvâl-i 
gayr-i menkûle zokakları ve haricindeki ara-
zi ve sâire de mevki’leri i’tibâriyle ve sırasıyla 
tahrîr ve mesâha olunacakdır.

Şöyle ki her parçanın umûmi ve husûsi 
numarası ve nev’i ve cinsi ve müştemilâtı ve 
hudud ve cihâtı ve vakıf ise isim ve şöhreti ve 
inde’l-mesâha tebeyyün iden evrâk-ı mübre-
zede münderic olan dönüm ve zirâ’ı ve icâ-
re-i mü’eccele veya mukâta’a-i seneviye veya 
bedel-i öşre merbût ise mikdârı ve hukûk-ı 
mücerredesi var ise onlar ve sûret-i tasarruf 
ile mutasarrıfının isim ve şöhreti ve tâbi’iyyeti 
ve babasının ismi ve şâyi’an tasarruf olunan 
yerlerde hisselerin mikdârı ile hissedârların 
esâmîsi ve tahmin olunacak îrâd-ı senevî ile 
kıymeti mekâdiri ve o mahalde hakkı’l-gayr 
bulunduğu takdirde şekil ve mahiyeti ile ci-
het-i âidiyeti kaydolunacak ve bir tarafdan 
krokileri tanzîm kılınacakdır.

Yekdiğeri ile mahdûd ve mülâsık olduğu 
halde kadîmen ayrı senedler ile bir kimse 
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tarafından müstakilen veya müteaddid kim-
seler cânibinden şâyi’an tasarruf olunan ve 
yahud uhde-i tasarrufundaki bir mahalle il-
hâken esnâ-yı tahrîrde teferruğ veya tefev-
vüz edilen bir cins yerler birleşdirilerek tah-
dîd ve mesâha edilecek ve bir parça olarak 
kaydolunacakdır.

Onsekizinci Madde 

İbrâz olunan evrâk-ı müsbite mûrisler 
nâmına muharrer ise vereseden her birinin 
hissesi ta’yîn ve terkîm edilecekdir. 

Ondokuzuncu Madde 

Bâ senedât-ı mu’tebere tasarruf edilmek-
de iken nizâmına tevfîkan vasiyet sûretiyle 
terk edilmiş olduğu tebeyyün eyleyen em-
lâk-ı sırfa mûsîlehler nâmına kaydedilecek-
dir.

Yirminci Madde 

Kadîmen bir kimsenin bâ sened-i mu’te-
ber ve kayden uhde-i tasarrufunda iken o 
kimse veya varisleri  tarafından sûret-i gayr-i 
resmiyede bey’ ve hibe veya ferâğ eylediği 
iddi’â olunan mahallin bâyi’ ve vâhib ve fâriği 
veya varisleri mevcûd olub da takrîr verdik-
leri veya zilliyedin tasarrufu mürûr-ı zaman 
veya hakk-ı karar müddetine bâliğ olduğu 
takdirde zilliyed namına ve aksi halde sened 
sahibi veya varisleri namına   ve sened sahibi 
veya varisleri vefât etmiş veya gıybet-i mün-
kata’a ile gâib olmuş olub da zilliyedin tasar-
rufu mürûr-ı zaman veya hakk-ı karar müd-
detine bâliğ olmamış ise mahlûl kaydolunur.

Yirmibirinci Madde 

Sened-i mu’teber veya kayd mevcûd ol-
maksızın tedâvül eyâdı veya tevârüs ve intikâl 

tarîkiyle tasarruf edile geldiği esna-yı tahrîr-
de beyan olunan emvâl-i gayr-i menkûle 
mevsûku’l-kelim kimseler tarafından tasdîk 
edilecek mutasarrıfları nâmına kaydedilir.

Fakat mahlûl olmuş iken fuzûli zabtedi-
lib de  zilliyedin müddet-i tasarrufu mürûr-ı 
zaman ve yahud hakk-ı karar derecesine 
vâsıl olmadığı tebeyyün eden emvâl-i gayr-i 
menkûle mahlûl kaydolunur.

Yirmiikinci Madde 

Bâ sened tasarruf edilen yerlerde in-
de’l-mesâha tahakkuk edecek  mikdâr-ı arazi 
senedinde münderic mikdardan fazla zuhûr 
etdiği takdirde nazar olunur. Eğer cevânib-i 
erba’ası hudud-ı kadîme ve sâbiteden olur 
veya eşhâs uhdesinde bulunur ise tebeyyün 
eyleyen mikdâr hakîki sahibi namına defte-
re kaydedilir. Ve eğer cevânib-i erba’asının 
bir veya birkaç ahâliye metrûk ve muhassas 
mahallerdedn ise Yirmibirinci Madde mûce-
bince tasdîk olunduğu halde kezalik muta-
sarrıfı namına kaydedilir. Ve eğer mîrîye âid 
araziden ise senedinde murakkam mikdârın 
yüzde yirmiye kadar fazlası kabul ve senede 
ilave kılınur. Ondan ziyadesi mîrîye âid olur.
ve eğer arazi-i mevâtdan olub da tecâvüz ta-
rikiyle tasarruf edilmiş ise tefvîzinde bir mâni’ 
olmadığı ve tasarrufu hakk-ı karar müddeti-
ne bâliğ bulunmadığı takdirde bedel-i misil 
ile zilliyedine teklîf ve tefvîz ve hakk-ı karar 
müddetine bâliğ olmuş ise zilliyedi namına 
kayd edilir ve tefvîzinde mâni’ bulunduğu 
halde bi’t-tefrîk hâli asliyesine ircâ’ olunur.

Yirmiüçüncü Madde 

Dönüm veya zirâ’ itibariyle tefvîz kılınmış 
olan yerler senedlerinde muharrer mikdar-
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dan fazla olduğu inde’l-mesâha tebeyyün 
ider ise bunlardan tasarrufu hakk-ı karar 
müddetine bâliğ olmayan yerlerde işbu faz-
lalar bedel-i misli ile vâzıü’l-yedine teklif ve 
tefvîz olunur ve eğer hakk-ı karar müddetine 
bâliğ olmuş ise zilliyedi namına kaydedilir.

Yirmidördüncü Madde 

Kanunen tefvîzi lazım gelen emlak ve ara-
zinin bedelât-ı misliyesiyle hey’et-i ihtiyâriye-
ye takdir etdirildikden  sonra hadd-ı i’tidâlde 
olduğu tahrîr hey’eti tarafından tedkîk ve 
tasdîk olunarak mu’âmelât-ı tefvîziyesi ale’l-
usûl merkez kazaca icrâ olunmak üzere def-
tere kaydedilir.

Yirmibeşinci Madde  

Tahdîd ve tahrîr esnasında evkâfa veya 
verâsete mütedâir münâza’ât tahrîr hey’etle-
rinin a’zâsından bulunan nâibler tarafından 
usûl-i meşrû’asına tevfîkân rü’yetle i’lâma 
rabt edilecek ve inde’l-i’tirâz işbu i’lâmât-ı 
fetvâhâne-i âlî ve meclis-i tedkîkât-ı şer’iyece 
tedkîk olunacakdır.

Bunlardan ma’dâ gerek hudud münâ-
za’âtında ve gerek bir mahal hakkında mü-
te’addid senedât mevcûd olmasından veya 
senedsiz tasarruf edilen yerlere dâir bir hak 
iddi’â edilmesinden veya mürûr-ı zaman ve 
hakk-ı karar gibi bir sebebden veya ahvâl-i 
sâireden dolayı bir mahal hakkında ihtilâf 
mevcûd olduğu takdirde sûret-i kat’iyyede 
hüküm etmek üzere tahrîr hey’etinin hakem 
ta’yîn edilmesi alâkadârânına teklîf oluna-
cak ve muvâfakatları halinde evvel emirde 
bu babda bir zabıtnâme tanzîm ile onlara 
imza veya tahtîm etdirilecekdir. Ondan son-
ra nâibin riyâseti tahtında Defter-i Hâkânî 

ve Maliye memurları ictimâ’ iderek husûs-ı 
münâza’un-fîhi kavânîn-i mevcûde ahkâmı-
na tevfîkan sûret-i kat’iyyede faslu rü’yetle 
hükme rabt ve hükmü hâvî i’lâmı tarafeyne 
ba’de’t-teblîğ mu’âmele-i kaydiye icrâ edi-
lecekdir. Mes’elenin hakem sûretiyle halli 
alâkadârânınca kabul edilmediği halde tah-
rîr hey’etince kavânîn-i mevcûde ahkâmına 
tevfîkan sûret-i müsta’cilede ve bidâyeten 
faslu rü’yetle i’lâma rabt ve tarafeyne teblîğ 
olunarak işbu hükme göre mu’âmele-i kaydi-
ye icrâ olunacakdır.

Tahrîr hey’etinin kararına râzı olmayan 
tarafın Usûl-i Muhâkeme-i Hukûkiye Kânunu 
mûcebince hakk-ı i’tirâz ve istînâf ve temyîzi 
olacakdır.

Hakk-ı i’tirâzını isti’mâl etmek isteyen ta-
rafın âid olduğu makâma mürâca’atını isbât 
etmesi içün onbeş günü tecâvüz etmemek 
üzere münâsib bir mehil i’tâ kılınacakdır.

Yirmialtıncı Madde 

Tahrîri ikmâl edilen emvâl-i gayr-i menkû-
le eshabına tebdîlen veya müceddeden se-
ned-i hâkânî ile musaddak kroki sûreti i’tâ 
kılınacak ve üç parçadan ziyade emvâl-i gay-
r-i menkûleye mutasarrıf olanların senedâtı  
cüzdân şeklinde verilecekdir.

Madde-i sâbıka mûcebince lâhık olan 
i’lâmlara i’tirâz vukû’ bulduğu takdîrde sened 
i’tâsı karâr-ı  kat’î  tebliğine ta’lîk edilecekdir.

Yirmiyedinci Madde 

Tahrîr hey’etleri tahrîriyle meşgûl bu-
lundukları kasaba veya karyede kat’iyyen 
veya vefâ’en bey’ ve ferâğ ve terhîn ve hibe 
mu’âmelâtının takrîrlerini usûlüne tevfîkan 
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istimâ’a ve bi’r-rızâ taksîm ve ifrâz mu’â-
melâtını icrâya me’zûndurlar. Bir mahalle 
veya karyenin tahrîri ikmâl ve defterleri irsâl 
olunmadıkça kaza merkezinde o mahalle 
veya karyeye âid bu dürlü mu’âmelât icrâ 
olunamayacakdır. 

Yirmisekizinci Madde 

Ârazi-i mevâtdan olarak kaydedilen ma-
hallerden müddet-i kânûniyesi zarfında 
küşâd eylemek üzere karye ahâlîsinden 
me’zûniyet taleb edenlere hey’etlerce mevki’ 
ta’yîn olunarak nihâyet yüz dönüme kadar 
ruhsat i’tâ edilebilecek ve bu yolda ruhsat 
verilen mahaller hakkında husûsî bir defter 
tutulacakdır.

Yirmidokuzuncu Madde 

Her karyenin tahrîri hitâm buldukça ora-
ya âid fihris ve esas defterleriyle müsvedde 
el defteri ve evrâk-ı müsbite kaza Defter-i 
Hâkânî İdâresine gönderilecek ve her karye 
içün bir hülâsa defteri tanzîm ile hey’et-i ih-
tiyâriyeye irsâl edilecekdir.

ÜÇÜNCÜ FASIL

Tahmîn Hey’etlerinin Vezâifine Dâir

Otuzuncu Madde 

Arazinin îrâd-ı gayr-i sâfîleri veya kıymet-
leri tahmîn hey’etleri marifetiyle tahmîn edi-
lecekdir. 

Otuzbirinci Madde 

Musakkafâtın ve ticâret ve san’atda kula-

nılmaya tahsîs edilen arsaların ve bu meyan-
da bi’l-îcâb tahrîr olunan yerlerin musakkafât 
vergisi kanun ve nizamı mucebince hey’et-i 
mahsusası tarafından tahmîn olunan vâri-
dât-ı gayr-i sâfiye veya kıymetleri aynen kay-
dolunacakdır.

Otuzikinci Madde 

Arazinin mevâd-ı âtîde gösterildiği vechile 
vâhid-i kıyâsı bulunabilen yerlerde doğrudan 
hâsılât-ı gayr-i sâfiyesi ve bulunamayan yer-
lerde kıymetleri takdîr olunacakdır. Takdîr-i 
kıymet içün o kasaba ve karyede veya kurâ-yı 
mütecâvire mümâsilleri arazinin alım satım 
bedelâtı ve mevki’i ve hususiyeti cihetiyle şe-
ref ve itibarı nazar-ı itibara alınacakdır. 

Otuzüçüncü Madde 

Öşüre tâbi arazinin hâsılât-ı gayr-i sâfiyesi 
kasaba veya karyenin verdiği öşürden hisse-
sine isabet eden mikdara göre ta’yîn oluna-
cakdır.

Bunun içün arazi-i mezkûre kuvve-i en-
bâtiyesine ve sûret-i isti’mâline ve menâfi’ 
ve hâsılâtının cinsine nazaran mütefâvit bu-
lunduğu takdirde birden beşe kadar sınıfa 
tefrîk olunacak ve beşinci sınıf vâhid-i kıyâsı 
itibariyle her sınıfın dönümü mâdûni sınıfın 
dönümünden yarım vâhid kıyâsı fazla add 
ve bu sûretle o karye arazisi içün bir yekun 
ta’yîn edilecekdir. 

Bağ ve bostan ve çayır ve portakal ve li-
mon ve sâir meyve ve çiçek ve fidan ve bağ-
çeleri dahi menâfi’ ve hâsılâtının mikdâr ve 
cinsine nazaran aralarında tefâvüt bulun-
duğu takdirde birden üçe kadar sınıfa tefrik 
edilecek ve bunların üçüncü sınıfı hubûbat 
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arazisinin ikinci sınıfa ve ikinci sınıfı birinci 
sınıfa mu’âdil ve birinci sınıfı ondan yarım 
vâhid kıyası fazla addedilerek mecmû’u o 
mahallin umum arazi yekununa zam oluna-
cakdır. O kasaba veya karyenin beş senelik 
öşrünün hadd-ı mütevassıtı alınarak mec-
mû’u ber vech-i bâlâ ta’yîn edilen arazi üze-
rine taksîm olunacak ve her dönüme isabet 
eden mikdar öşrün sekiz misli hâsılât-ı gayr-i 
sâfiye addedilecekdir.

Otları biçildikden sonra ra’î ile veya kasa-
bât ve kurâya kurbiyetinden dolayı diğer bir 
sûretle intifâ’ olunabilen çayırlarda hâsılât-ı 
seneviyenin makâdir-i muhammenesi dere-
ce-i intifâ’ nisbetinde tezyîd olunacakdır.

Mezâri’ dahilinde bulunan eşcâr-ı müsmi-
reninin menâfi’-i Mütevassıtası  Otuzbeşinci 
Maddede beyan olunan ahvâle göre hesab 
ve ta’yîn edilerek bulundukları arazinin vâri-
dât-ı gayr-i sâfiyesine zam edilecekdir. 

 

Otuzdördüncü Madde 

Madde-i sâbıkada muharrer müddet zar-
fında a’şârı mutarrada ve müntazimede ihâle 
olunamamış veya ahvâl-i fevka’l-âdeden do-
layı zirâat edilememiş olan veya ihalesine fe-
sad ve suistimal karışdırıldığı tahakkuk eden 
yerlerde ve bi’l-umum öşre tâbi bulunmayan 
arazide kıymet tahmîn edilecekdir. 

Otuzbeşinci Madde  

Zeytinlik ve palamutluk ve hurmalıklarda 
mevcûd eşcârın adedi ve kaç senelik olduk-
ları itibariyle husûle gelecek menâfi’-i sene-
viyenin hadd-ı mütevassıtaları üzerine vâri-
dât-ı seneviye takdir olunacak ve inde’l-îcâb 
bunlar aksâma tefrîk edilecekdir.

Otuzaltıncı Madde 

İpek böceği beslemeye mahsus dutlukla-
rın her dönümü üç sınıfa bi’t-taksîm birincisi 
içün kırkbeş ikincisi içün otuzbeş üçüncüsü 
içün yirmibeş kıyye yaş koza ve yahud her 
on kıyye yaş koza içün bir kıyye harîr-i ham 
hesâbıyla îrâd-ı gayr-i sâfî ta’yîn edilecekdir. 

Otuzyedinci Madde 

Husûsi ormanlar hâvî oldukları eşcârın 
nev’ ve cinsine göre aksâma ve her kısım 
eşcâr-ı mevcûdenin sinîn-i hayâtiyesine ve 
ahvâl-i hâzırasına ve kuvve-i enbâtiyeye göre 
sınıflara tefrîk olunacakdır. Bunların  sınıfları 
nev’i ve cinsleri itibariyle vâridât-ı seneviyesi 
kat’ ve ihrâc olunan eşcârın mekâdir-i mü-
tevassıtasına ve mahallerince mer’î tutulan 
mikyâslara göre hesâb ve ta’yîn edilecekdir. 

Eşcâr-ı  mevcûdesinden reçine ve meyve 
gibi şeyler istihsâl olunan ormanların hâ-
sılât-ı muhammene-i gayr-i sâfiyeleri işbu 
menâfi’ nisbetinde tezyîd kılınacakdır.

Kat’iyât icrâ edilemeyen ormanların hâ-
sılât-ı seneviyesi suver-i muhtelife ile vukû’bu-
lan istifâdeye göre ta’yîn olunacakdır. Sazlık 
ve kamışlık ve söğütlük ve çalılıklar hakkında 
dahi bu vechile mu’âmele edilecekdir.

Otuzsekizinci Madde 

Baltalıklar ile pürnallıklar kat’iyât devre-
lerine ve bir dönüm mahalden vasatî olarak 
bir senede kat’ olunan eşcârın ve ihrâc edi-
len kömürün mikdarına ve  kuvve-i enbâti-
yeye göre sınıfa taksim edilecekdir. Bu dürlü 
araziden hayvan ra’y olunmak üzere âhara 
îcârıyla intifâ’ olunanları bulunduğu takdirde 
mikdâr-ı muhammen bedel-i îcâr olarak is-
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tihsâl edilen fâide  nisbetinde  tezyîd oluna-
cakdır.

Otuzdokuzuncu Madde 

Mer’â ve yaylak ve kışlakların ve ağıl yer-
lerinin îrâd-ı gayr-i sâfîleri bedel-i îcârlarına 
veya o karye ile kurâ-yı mütecâvirede aynı 
nev’iden bulunan mahallerin îrâdına kıyasen 
tahmîn olunacakdır.

Kırkıncı Madde 

Tuğla ve kiremid i’mâli içün toprağı isti’mâl 
olunan arazi ve kumluklar ve taş ve ardıvaz 
ocakları ve maden kömürü kuyuları ile hızar 
yerlerinin ve arazi-i mümâsilenin hâsılât-ı 
gayr-i sâfiyesi ale’l-âde işledikleri vakitlerde 
getürecekleri bedel-i îcâr ve menâfi’a göre 
takdîr olunacak ve ahvâl-i fevka’l-âde tesîriy-
le menâfi’in tezâyüd veya tenâkusuna itibar 
edilecekdir.

Kırkbirinci Madde

Husûsi rıhtım ve cedvellerin ve bağçe ve 
koruluklarının ve mesîrelerin ve liman ve 
memlahalar ile maden ocaklarının vâridât-ı 
gayr-i sâfiyeleri bedel-i îcârlarına ve îcâr 
olunmadığı takdirde bulundukları mahaldeki 
en münbit araziye kıyasen takdir olunacak-
dır.

Kırkikinci Madde 

Hususi göl ve menba’ ve derelerin sû-
ret-i isti’mâllerine ve fâidelerine göre îrâd-ı 
senevîleri ve mümkün olmadığı sûretde kıy-
metleri takdir olunacakdır.

Kırküçüncü Madde 

Kasaba ve karyeler ile çiftlikler dahilinde 
ticaret ve san’at içün kullanılmayan arsalar 
ve harman yerlerinin ve hususi meydanlık ve 
sokakların kıymetleri takdir olunacakdır.

Kırdördüncü Madde 

Îrâd-ı gayr-i sâfîleri ta’yîn edilen yerler-
de işbu îrâdın oniki buçuk seneliği kıymet-i 
hakîkiye ve kıymetleri ta’yîn edilen yerlerde 
bunun yüzde sekizi îrâd-ı  gayr-i sâfî addo-
lunacakdır.

Kırkbeşinci Madde 

Îrâd-ı gayr-i sâfîler vergiye ve kıymetler 
harç ve rüsûm istîfâsına esas ittihaz kılına-
cakdır.

Kırkaltıncı Madde 

Her mahalde tahrîr ve tahmîn mu’â-
melâtının hitâmında herkesin uhdesine kay-
dolunan mahaller ile tahmîn olunan îrâd ve 
kıymetlerini ve senedât harclarını hâvî es-
hâbına cedvelli ve koçanlı ihbârnâmeler teb-
liğ olunacakdır.

Kırkyedinci Madde 

Yirmibeşinci Maddede muharrer hu-
susâtdan ma’dâ tahrîr ve tahmîne aid 
i’tirâzâtın sûret-i tedkîki Musakkafât Vergi-
si Kanununa tâbi olacakdır. İşbu  i’tirâzlar 
senedât harclarıyla rüsûm-ı müteferri’anın 
istîfâsını te’hîr etdirmeyecek ve fakat netîce-i 
tedkîkâta göre fazla alındığı tebeyyün eden 
harc ve rüsûm iâde olunacakdır.
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BÂB-I SÂNÎ

Rüsûma ve Varaka Bahâya Dâirdir

Kırksekizinci Madde 

Tahdîd ve tahrîri icrâ kılınan mahallerde 
emvâl-i gayr-i menkûlenin ta’ayyün edecek 
îrâd-ı senevîsinden bir defaya mahsus ol-
mak ve vergi ile birlikde takâsît-i mütesâviye 
ile beş senede tahsil kılınmak üzere yüzde 
on guruş resm-i tahrîr ve mesâha ahzoluna-
cakdır. 

Kırkdokuzuncu Madde 

Emvâl-i gayr-i menkûle  mutasarrıflarına 
yedlerinde bulunan senedât-ı hâkâniyeye 
mukâbil tebdîlen verilen senedler içün harc 
ve varaka bahâ ve katibiye namıyla bir şey 
alınmayub yalnız cüzdan şeklinde verile-
cek senedât-ı hâkâniyeden maktû’an beşer 
guruş cüzdan bedeli ahzolunacakdır. Mü-
ceddeden verilecek senedât-ı hâkâniye ve 
cüzdanlar içün emvâl-i gayr-i menkûlenin 
her parçasından harç tarifesinde münderic 
sınıfa göre varaka bahâ ve katibiye istîfâ edi-
lecekdir.

Ancak müşâ’an tasarruf olunan mahal-
ler içün şerîkler namına hisselerine göre 
ayru senedler verilecek ve şu kadar ki her 
senedden başka varaka bahâ ve katibiye 
alınmayub yalnız parça itibariyle bir katibiye 
ve varaka bahâ alınacak ve bunların yekûnu 
hisseler nisbetinde istihsâl kılınacakdır.

Ellinci Madde 

Tahrîr hey’etleri tarafından Onsekizinci 
ve Yirmiyedinci Maddeler hükmüne tevfîkan 

icrâ edilecek mu’âmelâtdan ta’rife mûcebin-
ce harç ile ma’a varaka bahâ katibiye istîfâ 
edilecekdir.

Ellibirinci Madde 

Kasabât ve kurânın hudud-ı umumiye-
sini irâ’e eden zabıtnâme ve mine’l-kadîm 
bir kasaba veya karye ahâlîsinin menâfi’ine 
mahsûs olub tahrîr hey’etleri tarafından 
sebt-i defter edilecek mahller içün gönde-
rilecek zabıt cerideleri ve krokiler Kuyûd-ı 
Hâkânî Kalemince istinsâh ve tasdîk oluna-
rak hey’et-i ihtiyâriye nezdinde hıfz olunmak 
üzere nezâretden mahallerine meccânen 
irsâl kılınacakdır. 

Elliikinci Madde 

Doğrudan doğruya intifâ’ olunmak üze-
re kadîmen bir ma’bed veya zâviye veya bir 
manastır veya müessese-i hayriyeye âidiyeti 
Defter-i Hâkânîde mukayyed olan veya mu-
ahharen muhassasiyeti tahakkuk ederek 
müceddeden kaydolunan yerlerin dahi ka-
yıd ve krokileri istinsâh ve tasdîk olunarak 
âid olduğu cihet-i tevliyete tevdî’ olunmak 
üzere mahallerine gönderilecek ve bunların 
her birinden maktû’an ellişer guruş harç alı-
nacakdır.

Elliüçüncü Madde 

Yirmisekizinci Maddede gösterildiği ve-
chile arazi-i mevâtdan ihyâ edilmek üzere  
me’zûniyet verilecek yerlere âid ruhsatname-
lerin her birinden beşer guruş alınacakdır.



TÜ
RK

IY
E 

KA
D

AS
TR

O
SU

N
U

N
 T

AR
IH

I

262



EK
LE

R:
 K

AD
AS

TR
O

 T
AR

İH
İN

İN
 K

AY
N

AK
LA

RI
 V

E 
Ö

N
EM

Lİ
 N

O
TL

AR

263

BÂB-I  SÂLİS

Ahkâm-ı Cezâiyeye Dâirdir

Ellidördüncü Madde 

Tahdîd ve tahrîr mu’âmelâtına ve mesâ-
ha icrâsına fi’len muhâlefet ve kasden îkâ’-i 
müşkilât edenler olur ise yirmidört saatden 
bir haftaya kadar  habsolunur esnâ-yı muhâ-
lefetde kânûnen daha ağır cezayı müstelzim 
bir cürüm irtikâb olunduğu veya fi’len muhâ-
lefet ve kasden îkâ’-i müşkilâtda temerrüd 
ve te’annüd gösterildiği halde ta’kibât-ı muk-
teziye-i kânûniye icrâ edilmek üzere komis-
yonda sıfat-ı hâkimiyeti hâiz zât tarafından 
muvakkat tevkîf müzekkeresi verilir ve bu 
bâbda tahdîd veya tahrîr hey’etleri cânibin-
den tanzîm kılınan zabıtnâme derhâl mahalli 
müdde-i umûmîliğine tevdî’ edilir. Hareket-i 
vâkı’a a’zâ ve sâir memûrîn hey’etin  icrâ-yı 
vazîfeleri esnâsında kendilerini tahkîr veya 
ihâfe yolunda vukû’ bulur ise tastîr oluna-
cak tevkîf müzekkeresinden ma’dâ Usûl-i 
Muhâkeme-i Hukûkiye Kânûnunun Kırkıncı 
Maddesi ta’rifâtına tevfîk-i mu’âmele olunur 
ve lede’l-hâce kuvve-i zâbıtaya mürâca’atla 
emr-i tahdîd ve tahrîrin muntazaman icrâsı 
te’mîn kılınacakdır.

Ellibeşinci Madde 

Tahdîd ve tahrîre müte’allik olarak işbu 
kânûnda muharrer vezâifi ifâde-i tekâsül 
eyleyen memûrlardan derece-i cürümleri-
ne göre bir yüzlük altundan on altuna kadar 
cezâ-yı nakdî alınacak ve icrââtca  müşkilât 
îkâ’ına mütecâsir olan memûrlarla îfâ-yı vazî-
feden imtinâ  eyleyen hey’et-i ihtiyâriye a’zâ-
sı derece-i cürümlerine göre bir haftadan 
bir aya kadar habsolunacakdır. Bunun içün 

tahdîd veya tahrîr hey’etleri tarafından tan-
zîm olunacak zabıtnâme mahalleri Defter-i 
Hâkânî idârelerinin müzekkeresiyle li-ec-
li’l-muhâkeme mecâlis-i idâreye tevdî’ kılına-
cak ve keyfiyet mevâd-ı müsta’cile sırasında 
rü’yet edilecekdir. 

Ellialtıncı Madde 

Onaltıncı Maddede gösterildiği vechi-
le uhdelerindeki emvâl-i gayr-i menkûleyi 
derc ve tahrîr etmek üzere kendilerine ve-
rilmiş olan beyannameleri bir güne ma’ze-
reti olmaksızın tarih-i teblîğden itibaren on 
beş gün zarfında imlâ ve teslîm etmeyen 
veya îzâhât-ı matlûbeyi i’tâdan kasden is-
tinkâf eyleyen kimselerden ve tahrîr olunan 
emvâl-i gayr-i menkûlenin cihet-i isti’mâli-
ne veya îcârlarının mikdârına müte’allik her 
nev’i muâmelâtı i’tâdan imtinâ’ eden emvâl-i 
gayr-i menkûle eshâbı ile müste’cirlerden 
beyannamesi verilmeyen veya ma’lûmât i’tâ 
olunmayan mahallerin kıymetlerine göre yir-
mi guruşdan yüz guruşa kadar cezâ-yı nakdî 
alınacakdır. 

Bu bâbda tanzîm olunacak zabıtnâme âid 
olduğu mahkemeye tevdî’ kılınacak ve keyfi-
yet mevâd-ı müsta’cile sırasında muhâkeme 
ve hükmedilecekdir. 

Elliyedinci Madde 

Bir kimse sahibi olduğu bir gayr-i menkû-
lü hîle ve desîse isti’mâliyle kendi nâmına 
kaydetdirir ve yahud kendisine âid olmayan 
evrâk ve kuyûdu kendi lehinde isti’mâl eder 
ise vukû’bulan zararın tazmîniyle beraber 
altı aydan üç seneye kadar habs ve beş al-
tundan yüz altuna kadar cezâ-yı nakdî ile 
mücâzât olunacakdır.
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Ellisekizinci Madde 

Bir kimseye âid bir mülk veya araziyi li- ga-
razın veya bir menfa’at-i şahsiye mukâbilin-
de âhar kimse namına kaydetdirmiş veya o 
yolda ihbâr ve şahâdetde bulunmuş olduk-
ları tebeyyün edenler hakkında dahi Elliye-
dinci Madde mûcebince tazmînât istîfâ ve 
mücâzât icrâ olunacakdır.

Ellidokuzuncu Madde 

Bir kimse esnâ-yı tahrîrde bir güne hak-
kı olmadığını bildiği bir gayr-i menkûle dâir 
sâhibini ızrâr maksadıyla i’tirâzât ve müd-
de’iyâtda bulunur ise vukû’bulan zararın 
tazmîniyle beraber sekiz günden üç aya ka-
dar habs ve bir  altundan yirmibeş altuna 
kadar cezâ-yı nakdî ile mücâzât olunacakdır.

Altmışıncı Madde 

İşbu Kânûnun suver-i icrâiyesi bir nizam-
name-i mahsûs ile ta’yîn olunacakdır.

Altmışbirinci Madde

İşbu Kânûnun icrâ-yı ahkâmına Maliye 
Nâzırı memurdur.

İşbu Lâyiha-i Kânûniyenin Meclis-i 
Umûmînin küşâdında kânûniyeti teklîf olun-
mak üzere muvakkaten tarih-i neşrinden iti-
baren mevki’-i mer’iyyete vaz’ını ve kavânîn-i 
devlete ilâvesini irâde ederim.

Fi- 11 Rebîü’l-evvel sene 1331 ve fi- 5 Şu-
bat sene 1328
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HATAY VE ÇEVRESİNDE İŞGAL 
DÖNEMİ FRANSIZ KADASTROSU

I. Dünya Savaşı sırasında İngilizler tara-
fından işgal edilen Hatay, Suriye, Ürdün ve 
Lübnan’ı içine alan bölge, sonradan yapılan 
gizli anlaşmalarla Fransızlara terk edilmişti. 
Millî Kurtuluş mücadelesi sırasında gücünü 
Batı Cephesi’ne aktaran Ankara Yönetimin-
ce, güney sınırlarını güvene almak maksadıy-
la 20 Ekim 1921 tarihinde Fransızlarla An-
kara İtilâfnâmesi imzalanmıştı. Bu anlaşma 
ile Hatay’a özel bir yönetim şekli tanınması 
ve Türklerin kültürel haklarının garanti altı-
na alınması şartıyla309 İskenderun, Antakya, 
Kırıkhan, Samandağı ve civarı Suriye sınırları 
içerisinde Fransız mandasına terk edilmişti. 
2 Eylül 1938’ de Bağımsız Hatay Cumhuriyeti 
kuruluncaya dek bölge Fransız işgali altında 
kalmış ve bölgedeki kadastro çalışmaları da 
işgal altında bulunduğu dönemde yürütül-
müştür. Hatay Kadastro Müdürlüğünde bu-
lunan, işgal dönemine ait Fransız kadastro 

309 Fahir Armaoğlu, 20.Yüzyıl Siyasi Tarihi, İstanbul 1999, s.248; Ali İhsan Gencer, Sabahattin Özel, Türk İnkılap Tarihi, İstanbul 
1997, s.195- 196

310 İşgal dönemi Fransız Kadastrosu çalışmaları ve paftaların hazırlanması ile ilgili olarak, paftalar üzerinde teknik konularda 
bizleri bilgilendiren, Hatay Kadastro Müdürlüğünden Kadastro Teknisyeni İrfan Sarcan’a teşekkür ederiz.

paftaları üzerinde yapılan incelemede, bu 
bölgedeki kadastro çalışmalarının özellikle 
1930-32 yılları arasında yoğun olarak yürü-
tüldüğü anlaşılmaktadır.310

Fransa işgal yönetimince, merkezi Bey-
rut’ta bulunan “Lübnan ve Suriye Devletleri 
Kadastro Çalışmaları Yönetimi” tarafından iyi 
bir teşkilatlanma ile kadastro çalışmalarına 
hemen başlanmış ve Antakya, İskenderun, 
Kırıkhan ve Reyhanlı’ya bağlı 192 yerleşim 
biriminde mülkiyet ve topografik durumu 
bir arada yansıtan üç boyutlu kadastro paf-
taları üretilmiştir. Kadastro çalışmaları 1 fen 
memuru ile 2 fen memuru yardımcısı, muh-
tar ve bilirkişiden oluşan kadastro ekipleri 
tarafından yürütülmüş, kadastro komisyon-
ları da çalışmaların denetlenmesi görevini 
üstlenmişlerdir. Kadastro çalışma alanları 
kentsel alanlarda mahalle, kırsal alanlarda 
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ise köy esasına göre tespit edilmiş olup, her 
çalışma alanı bağımsız kabul edilerek par-
seller numaralandırılmıştır.311 

Hatay ve civarında yürütülen çalışma-
larda, yerde arazi üzerinde klasik yöntem-
le yapılan çalışmaların yanı sıra fotogra-
metrik yöntem de kullanılmıştır. Arazinin 
havadan çekilen fotoğrafları cam üzerine 
basılmış olup, bugün bu hava fotoğrafları 
Hatay Kadastro Müdürlüğü Arşivi’nde mu-
hafaza edilmektedir. Hatay ve civarında çe-
kilen hava fotoğraflarından hareketle ölçü 
krokileri oluşturulmuştur. Ölçü krokileri çi-
zildikten sonra o parselin yakınında ya da 
içinde bulunan nirengi ve poligonlardan 
takometrik okumalar yapılarak koordinatlar 
belirlenmiştir. Bu okumalardan hareketle 
parsellerin tersimatı, yani çizimi yapılmıştır. 
Alan hesapları yapılıp yüz ölçümleri belir-
lendikten sonra paftaların çizimi tamam-
lanmıştır. Fransızlar takometrik ölçümleri 
“Carnet de Lewer Parcellaine” adı verilen 
“Takometrik Ölçü Karnesi”ne geçirmişlerdir. 
Ayrıca, nirengi ve poligon koordinatlarını 
özet çizelgeler hâlinde iki nüsha olarak cilt-
lemişler ve çizimlerini yaptıkları paftalara 
ait bilgileri yazılı olarak kaydetme yöntemi-
ni uygulamışlardır. Arazi üzerinde yapılan 
çalışmalarda, poligona yakın değerde par-
sel köşe noktalarını belirten borne denilen 
özel yapımlı taşlar mal sahipleri tarafından 
diktirilmiştir. Mal sahiplerine zimmetlenen 
bu taşların sökülmesi ya da tahrip edilmesi 
hâlinde cezai müeyyide uygulandığı anlaşıl-
maktadır. Bu çalışmalar esnasında, her ka-
dastro çalışma bölgesinde uygun bir yerde 
çadırlar kurularak, sınır ihtilafı bulunan ya 

311 Şaban İnam, “Türkiye’de Yapılan Özel İçerikli Kadastro Çalışmaları ve Üretilmiş Paftalar”, Mülkiyet Dergisi, S.39, Ankara 2000,  
s.14

312 Arslan Uçar, “Rapor: Hatay’da Fransız İşgali Sonrasında Yapılan Kadastro Çalışmaları”, Tarihsiz, basılmamış s.1. 

da nizâlı parseller burada görevli kadast-
ro ekiplerince yerinde halledilip, sonradan 
mahkemeye gidilmesine gerek kalmayacak 
şekilde neticelendirilmiştir.312  

Hatay ve çevresinde yapılan kadastro 
çalışmaları sonucunda oluşturulan pafta-
lar, yerleşim alanlarında 1/100 ila 1/500 ve 
yerleşim alanları dışında 1/1000 ila 1/5000 
ölçekli olarak hazırlanmıştır. Hazırlanan bu 
paftalarda düzenleyen teknisyenlerin imza-
ları, düzenleme tarihleri ve ölçek ile kuzey 
yön oku standart olarak bulunmaktadır. 
Hazırlanan paftalar üzerinde yapılan çalış-
malar, Fransız yönetiminin özellikle yüksek 
gelir getirici arazi ve mütemmimlerini kayıt 
dışı hiçbir şey kalmayacak şekilde düzen-
lemek hususunda titiz davrandığını ortaya 
koymaktadır. Öyle ki, hazırlanan paftalar gü-
nümüz paftalarından farklı olarak adeta bir 
resmi andırmaktadır. Arazilerin türü, eğim 
ve verimlilik durumu, arazilerin üzerinde 
bulunan yapıların ahşap ya da kargir olma-
sı durumu, arazilerde bulunan ve özellikle 
yüksek gelir getiren zeytin ağaçlarının ade-
di, dere, nehir, deniz kenarları ve su arkları, 
su kaynakları, mezarlıklar, arazilerde bulu-
nan meyil ve çukurluk alanlar ile telgraf hat-
larına varıncaya değin her şey farklı renk, 
gölgelendirme ve işaretlerle ayrıntılı olarak 
gösterilmiştir. Bu üslupla paftalara üç bo-
yutlu özellik kazandırılmıştır. Ayrıca paftalar 
üzerindeki her yerleşim yeri, yol, dere ve sa-
irenin ayrı ayrı adlandırıldığı ve numaralar 
verildiği de görülmektedir. Bir paftayı açıp 
baktığınızda bir resim gibi her şeyi yerli ye-
rinde bulmak mümkün olmaktadır. Bu hâ-
liyle yapılan kadastro çalışmalarının uzman 
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ekiplerce yapıldığı ve pafta tersimatlarının 
uzman kartograflar tarafından hazırlandığı 
anlaşılmaktadır. 

Fransızlarca hazırlanan kadastro paftaları 
Beyrut’ta kurulan bir atölyede taş baskı yön-
temiyle çok sayıda üretilip, mal sahiplerine 
de yüksek bir bedel karşılığında dağıtılmış 
olup, günümüzde bu paftalardan şahısların 
elinde bulunanlarına rastlamak mümkün-
dür.313 Asılları ile bazı paftaların örnekleri ve 
yapılan çalışmalara ait diğer evrak ve defter-
ler gereği gibi muhafaza edilerek günümüze 
kadar ulaşmış olup, bu dönemde hazırlanan 
paftalar hem hukuki hem de teknik açıdan 
günümüzde de ihtiyaca cevap verebilmekte 
ve aktif olarak kullanımı devam etmektedir.

Hatay ve çevresinde Fransızlar tarafından 
yapılan kadastro çalışmasına ait veriler ince-
lendiğinde, bu çalışmaların daha ziyade mali 
gayelerle ve sömürü amacıyla hazırlandığı 
anlaşılmaktadır. Nitekim, kadastro paftala-

313 İnam, a.g.m., s.15; Uçar, aynı rapor, s.4

rında verimli ve yüksek gelir getiren araziler 
ince ayrıntılarına kadar renk ve işaretlerle 
gösterilirken, yüksek gelir getirmesi beklen-
meyen dağ köyleri çalışma alanlarının dışın-
da bırakılmıştır. Yine bu kadastro çalışmaları 
kuzeyde Adana-Toprakkale ve kuzeydoğu 
istikametinde Kilis sınırına kadar ulaşırken, 
iktisadî sebeplerle arazileri çok verimli olma-
yan ve ekonomisinde hayvancılık önemli bir 
yer tutan Hassa ilçesi çalışmaların dışında 
bırakılmıştır.

Hatay ve civarında yürütülen kadastro ça-
lışmaları olabildiğince kısa zamanda yüksek 
gelir sağlamayı hedefleyen bir sömürü ve 
işgal çalışması olmakla birlikte, bu dönem-
de hazırlanan paftalar ve yapılan yollar işgal 
döneminin Hatay’a kazandırdığı en önemli 
kazançlardır. Hatay’ın bağımsızlığını kazan-
ması ve akabinde Türkiye’ye katılmasından 
sonra, başlatılan çalışmalar devam ettirilmiş 
olup, günümüzde Hatay’da tesis kadastrosu 
tamamlanmamış yer kalmamıştır.
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DEVLET ARŞİVLERİ BAŞKANLIĞI
(BOA - BCA)

A.AMD (Sadaret Âmedî Kalemi Belgeleri): 
Dosya no: 82/97

A.DVN.MKL (Sadaret-Divân Mukavelena-
meler): Dosya no: 20/18; 21/5

A.MKT.MHM (Sadaret-Mühimme Kalemi 
Evrakı): Dosya no: 276/97; 298/34

A.MKT.NZD (Sadaret Mektubî Kalemi-Ne-
zaret Ve Devâir Yazışmaları): Dosya 
no: 246/82;

BCA. 30-11-1; 30-18-1; 30-18-14-35-5; 
119-36-10

BEO. (Babıali Evrak Odası) Dosya 
no: 986/73946; 4490/336696; 
4603/345205

C.EV (Cevdet-Evkaf): Dosya no: 
23019/1124

DH.İ.UM (Dahiliye-İdare-i Umumiye Bel-
geleri): Dosya no: 20-27/14-44

DH.İD (Dahiliye-İdare): Dosya no: 2/4; 
160.1/28; 160-2/47; 135/2

DH.MKT (Dahiliye-Mektubi Kalemi): Dos-
ya no: 2730/7; 1155/34; 2020/76; 
2169/59; 2729/45; 2797/80

DH. MB.HPS. (Dahiliye Nezareti Mebani-i 

Emiriye Evrakı) Dosya no: 165/25 
DH.MUİ (Dahiliye Nezareti-Muhaberat-ı 

Umumiye İdaresi Belgeleri): Dosya no: 
21-2/4

DH.SAİD (Dahiliye-Sicil-i Ahval İdaresi): 
Dosya no: 18/211

DH.UMVM (Dahiliye-Umur-ı Mahalli-
ye ve Vilayet Müdürlüğü): Dosya 
no: 100/39; 100/60; 20-23/14-102; 
121/21 

HR.İM (Hariciye Nezareti-İstanbul Mu-
rahhaslığı): Dosya no: 177/27; 216/75

HRT.h (Haritalar)Gömlek no:566-1276 Z 
29

İ.DFE (İradeler-Defterhâne-i Amire Kale-
mi): Dosya no: 22/1327 M-02

İ.DH (İradeler-Dahiliye) Dosya no: 
1289/101456

İ.DUİT (İradeler-Dosya Usulü): Dosya no: 
8/8; 71/35; 56/18; 56/19 

İ.ML (İradeler-Maliye): Dosya no: 
18/1314-M-33

İ.MMS (İradeler-Meclis-i Mahsus): Dosya 
no: 158/1331 Ra-32

İ.ŞD (İradeler-Şura-yı Devlet): Dosya 
no: 122/1332-Ra-2; 122/1333-Z-2; 

ARŞİV BELGELERİ
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68/3983
İ.TAL (İradeler-Taltifat): Dosya no: 

133/1315-L-187
İ.TNF (İradeler-Ticaret ve Nafia): Dosya 

no: 12/1321-R-1 
MF.MKT (Maarif Nezareti-Mektubi Ka-

lemi): Dosya no: 583/24; 989/77; 
491/22; 498/38; 586/29; 739/37; 
691/16; 1138/36; 1138/36

MI. EEM: Dosya no: 1322/18; 155/33; 
817/6 

MV (Meclis-i Vükela Mazbataları): Dosya 
no: 116/92; 233/21; 159/99; 166/52; 
258/68; 182/49

ŞD (Şura-yı Devlet Belgeleri): Dosya no: 
85/20; 79/42; 1999/30

ŞD. TNZ (Şura-yı Devlet Tanzimat Dairesi 
Evrakı) Dosya No: 511-16/A-B

TFR.I.AS (Rumeli Müfettişliği Jandarma 
Müşiriyet ve Kumandanlık Evrakı): 
Dosya no: 73/7208; 208/20722

TFR.I.SL (Rumeli Müfettişliği Selanik Evra-
kı) Dosya no: 218/21755

Y.A.RES (Yıldız-Resmi Maruzat): Dosya 
no: 153/19

Y.EE (Yıldız Esas Evrakı): Dosya no: 12/21
Y.MTV (Yıldız-Mütenevvi Maruzat): Dosya 

no: 165/88
Y.PRK.A (Yıldız Perakende Evrakı-Sadaret 

Evrakı): Dosya no: 3/62, 3/63
Y.PRK.AZJ (Yıldız Perakende Evrakı-Arzu-

hal ve Jurnaller): Dosya no: 28/46; 
37/60

Y.PRK.DFE (Yıldız Perakende Evrakı-Def-
terhâne-i Amire Kalemi): Dosya no: 
1/46

Y.PRK.ML (Yıldız Perakende Evrakı-Maliye 
Nezareti Maruzatı): Dosya no: 29/3

Y.PRK.UM (Yıldız Perakende Evrakı-U-
mum Vilayetler Tahriratı): Dosya no: 
5/61

DİĞER ARŞİV BELGELERİ

TKGM.İLMd. (Kuyud-ı Kadime İlmühaber 
Defterleri): Cilt No: 24

TKGM.KK (Kuyud-ı Kadime Diğer Defter-
ler): Defterhâne Memurlarının Sicil 
Defteri, Cilt no: 3

TKGM. “1247 Senesinden Beri Defter-i 
Hâkânî Nezareti ve Emanetiyle Vergi 
Emanetinde Bulunmuş Olan Vüzera-i 
Azam ve Rical-i Zevi’l-İhtiram Hazeratı-
nın Esamisiyle Tarih-i Tayin ve Müddet-i 
Memuriyetlerini Mübeyyin Defterdir”

TSMA (TOPKAPI SARAYI MÜZE ARŞİVİ): 
D.6998 

TBMM ARŞİVİ: 1340 (1924) tarihli Muva-
zene-i Umumiye Kanunu, Bütçe Kıs-
mı, Kanunlar Katalogu, Yıl 1924

TBMM ARŞİVİ: 1926-1927 tarihli Türkiye 
Cumhuriyeti Devlet Salnamesi

TBMM ARŞİVİ: 1927-1928 Türkiye Cum-
huriyeti Devlet Salnamesi

TBMM ARŞİVİ: TBMM Tutanak Dergisi, 15 
Mart 1950, 65. Birleşim, C.25, s.441-
447

TBMM ARŞİVİ: TBMM Tutanak Dergisi, 
1925, C.18, s.459,460,538, 539, 561

TBMM ARŞİVİ: TBMM Zabıt Ceridesi, 22 
Nisan 1341 (1925), C.18, s.449
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