Kanun No:2644 (TAPU KANUNU )
TAPU KANUNU (2644)
Kanun Numarasý
: 2644
Kabul Tarihi
: 22/12/1934

Yayýmlandýðý R. Gazete : Tarih 29/12/1934 Sayý: 2892
Yayýmlandýðý Düstur

: Tertip: 3 Cilt: 16 Sayfa: 312

Madde 1 - Gayrimenkullerin tescilinde o gayrimenkul Devlete ait ise bulunduðu yerdeki en büyük mal memuru, hususi idareye ait ise vali, evkafa ait ise evkaf müdürü veya memuru, belediyeye ait ise belediye reisi, köye ait ise muhtar
ve mahsus kanunla teþekkül etmiþ diðer hükmi þahýslara ait ise bunlarýn kanuni
mümessilleri salahiyetlidirler. Bu mümessillerin salahiyetlerini kullanma
þeklini gösteren kanunlar hükmü yerinde durmaktadýr.
Madde 2 - Hükmi þahýslarýn tapu iþlerinde merkez veya þubelerinin bulunduklarý yerin en büyük mülkiye amirinden nizamnamelerine göre gayrimenkul tasarrufuna izinli olduklarýna ve tescil iþini yapacak mümessilin salahiyetine dair
alýnacak belgenin verilmesi mecburidir. Ticaret Þirketleri bu belgeyi ticaret
sicil memurundan alýrlar.

Madde 3 - Mevcudiyetleri Türkiye Cumhuriyeti Hükümetince tanýnmýþ olan yabancýlara ait dini, ilmi, hayri müesseselerin fermanlara ve Hükümet kararlarýna
müsteniden sahiplendikleri gayrimenkuller bu belgelerin sýnýrlarý dýþýna çýkmamak ve Hükümetin izni alýnmak þartile müesseselerin hükmi þahsiyetleri namýna
tescil olunabilir.

Madde 4 - Madenlerin tesciline ait muamelelerde mahsus kanun ve nizamlarýna
göre verilecek belgelerin Ýktisat Vekaletince tasdik edilmiþ olmasý þarttýr.

Madde 5 - (Mülga : 4/11/1990-3678/31 md.)
Madde 6 - (Mülga : 11/6/1945-4753/64 md.)

Madde 7 - (Mülga:16/2/1995 - 4070/15 md.)
---------------------------------------------(1) Bu kanunun, 10/4/1944 tarih ve 4541 sayýlý Kanunda muhtarlýða ait olduðu
belirtilen vazifeler hakkýndaki hükümleri, anýlan Kanunun 24 üncü maddesiyle
yürürlükten kaldýrýlmýþtýr.
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Madde 8 - Denizden doldurulmak istenilen yerler için o yerin en büyük mal
memurundan izin almak lazýmdýr. Bu izin doldurulacak yer belediye sýnýrý içinde
ise belediyenin, limaný da alakadar ediyorsa liman dairesinin veya deniz ticareti idaresinin ve müstahkem mevki kumandanlýðý olan yerlerde müstahkem mevki kumadanlýðýnýn muvafakatlarý alýndýktan sonra 3 yýl müddetle verilir. Belediye sýnýrý dýþýnda ise alakalarýna göre vilayet veya kaza idare heyetlerinin muvafakati alýnýr. Ýzinle doldurulan bu yerler izin veren dairelerden alýnacak belgeler
üzerine deðer baha aranmaksýzýn dolduran namýna tapu sicillerine geçirilir. Üç
yýl içinde makbul bir özür olmaksýzýn doldurma iþini bitirmiyenlerin bu yerlerden eli çektirilir.

Madde 9 - Ýzinsiz doldurulmuþ olan yerlerin tescilinde mahzur olmadýðý alakalý daire ve heyetlerce kabul olunursa doldurulan yerlerin doldurulmuþ olduðu
halindeki deðer bahasýnýn onda biri alýnmak þartile dolduran namýna tescili
yapýlýr.

Madde 10 - Deniz kýyýsýnda teressübattan veya denizlerin med ve cezrinden
dolmuþ yerlerin satýlmasýnda mahzur olmadýðý sekizinci maddede yazýlý alakalý
dairelerce bildirildiði takdirde o yerlerin kendi gayrimenkulüne bitiþik olan
kýsmýný o gayrimenkul sahibinin kendisine yapýlacak tebligattan itibaren iki
sene içinde takdir olunacak deðer baha ile almaða hakký vardýr. Bu yerleri
satýn alanlarýn o yeri korumak için rýhtým inþasý hakký olacaktýr.

Madde 11 - Sahipli bir gayrimenkulün önü veya bitiþiði doldurulmak istenildiði takdirde sahibinden baþkasýna izin verilemez. Ýzinsiz olarak sahibi tarafýndan doldurulan böyle bir yerin tescilinde mahzur olmadýðý alakalý daire ve
heyetlerce bildirildiði takdirde doldurulan yerin doldurulmuþ olduðu haldeki
kýymetinin onda biri alýnýp dolduranýn veya dolduranýn yerine geçenin namýna
asýl mülkü ile birleþtirilerek tescil olunur.
Devlet, vilayet, belediye veya köy meclisince sýhhi, içtimai veya iktisadi
sebeplerle yapýlacak doldurma iþlerinde yukarýdaki fýkrada yazýlý gayrimenkul
sahiplerine doldurmaða yetecek mühlet verilerek doldurma teklif olunur. Bu müddet içinde doldurmadýklarý takdirde bu haklarý kalmaz.
http://www.pirireisharita.com - PÝRÝ REÝS HARÝTA

Powered by Mambo

Generated: 16 November, 2007, 04:11

Madde 12 - Bir gayrimenkulün önünde veya bitiþiðinde olupta sahibi tarafýndan doldurulmak istenilen yerin doldurma iþi bitirilmeksizin o gayrimenkul bir
baþkasýnýn mülkiyetine geçer veya ayni bir hakla takyid olunursa, baþka suretle
mukavele bulunmadýðý takdirde bu muamele iþin þartlarý mahfuz olmak üzere doldurulan yerde de sari olur.

Madde 13 - Devletçe veya vilayet ve belediyelerce yapýlan liman, dalgakýran, inþaatile temizleme ve taramadan meydana gelecek arazi hususi kanunlarýndaki hükümlere baðlýdýr.

Madde 14 - 8, 9, 10, 11 ve 12 nci maddeler hükmü bataklýk olmýyan göl ve nehir kenarlarýnda da caridir. Þu kadar ki nehrin asýl yataðýný ve sularýn akýntýsýný bozmadýðý ve alt taraflara ve baþkalarýna mazarratý olmýyacaðý hakkýnda
fenni rapor aranýr.
Baþlý baþýna tasarruf olunabilecek deniz, göl veya nehir metrukatý bulunan
sahipsiz yerler sahipli bir gayrimenkulün önünde veya bitiþiðinde bulunursa o
gayrimenkul sahibine deðer baha ile satýn almasý teklif olunur. Bir yýl içinde
talip olmadýðý takdirde baþkalarýna satýlýr.
Bu yerler baþlý baþýna tasarruf olunmýyacak halde ise takdir olunacak deðer
baha ile bitiþiðindeki gayrimenkul sahiplerine temlik olunarak kendileri borçlandýrýlýr.

Göl veya nehrin istila veya tahrip ettiði yerlerin sahiplerine Kanunu Medeninin 636 ve 637 nci maddeleri hükmü yerinde durmak üzere mukabil tarafta bu
sebeplerden meydana gelmiþ arazi var ise muadili parasýz verilebilir.

Madde 15 - (Birinci fýkra Mülga: 18/1/1950-5516/12 md.)
Sahipli arazide husule gelen bataklýklarýn sýhhi sebeplerinden dolayý kurutulmasý zarureti tahakkuk edince Devlet veya vilayet tarafýndan verilecek müsait
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yet tarafýndan kurutulur. Sahiplerinden kurutma masrafýna iþtirak edenlerin arazisi kendilerine verilir. Masrafa iþtirak etmiyenlerin arazisi kurutanýn mülkü
olur. (Deðiþik: 18/10/1962-79/1 md.) Bu takdirde, gayrimenkulün bataklýk halindeki gerçek karþýlýðý olarak arazi sahibine ödenecek bedelinin tesbitinde 6830
sayýlý Ýstimlak Kanunu hükümleri uygulanýr.

Madde 16 - Hususi kanunlarýnda müsaade edilenleri hariç olmak üzere Devlete,
belediyelere ve köylere ait orman, koru ve baltalýklardan tarla açýlamaz ve hususi bina yapýlamaz. Þahýslara ait ormanlarda dahi ait olduðu vekaletten izin
alýnmadýkça tarla açýlamaz.

Madde 17 - Erbabý vukufa takdir ettirilen deðer bahalarýn ikinci derecede
tasdiký belediyelerce seçilecek iki zatýn da iþtirakile mahalli idare heyetlerine aittir.

Madde 18 - Bu kanunda yazýlý vergi kýymetleri 1837 numaralý Bina Vergisi ve
1933 numaralý Arazi Vergisi Kanunlarý mucibince vergiye matrah olan kýymettir.

Madde 19 - Deðer bahalar müsavi taksitlerle beþ yýl içinde vergi ile birlikte Tahsili Emval Kanununa göre tahsil olunur. Ýki seneye ait taksit ödenince
gayrimenkul sahibi namýna tescil edilir ve geri kalan taksitler için o gayrimenkul ipotekli olur.

Madde 20 - Bu kanunun neþrinden evvel muamelesi bitipte tahakkuk ettirilmiþ
olan deðer bahalar dahi 19 uncu maddede yazýlý þekilde taksitle tahsil olunur.

Madde 21 - Köy ve belediye sýnýrlarý içinde kapanmýþ yollarla yol fazlalarý
köy veya belediye namýna tescil olunur.
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Madde 22 - Kadastro veya tapu tahriri yapýlmýþ olan yerlerle tapu senet veya
kayýdlarýna sahiplerinin fotoðrafý yapýþtýrýlmýþ olan gayrimenkullerin vukubulacak tasarruf muameleleri için belediye veya köy ilmühaberleri aranmaz. Kanunu
Medeninin mer'iyeti tarihine kadar musakkaf ve hükümde olan bað ve bahçe ve arsalarýn on beþ, diðer arazinin on seneden daha az bir müddet içinde husul bulmuþ
olan iktisap sebeplerine veya Kanunu Medeninin mer'iyetinden sonra düþürülmüþ
olan kayýdlara müstenit tasarruf muameleleri için dahi böyle yapýlýr. Ancak bu
muamelelerde kayýt sahibinin fotoðraf vermesi ve bu fotoðrafýn kayda yapýþtýrýlmasý lazýmdýr.
Bu çerçeve dýþýnda kalan muamelelerle 2 nci fýkradaki hallerde fotoðraf veremiyenler için gayrimenkulün sahibi olduðuna ve baþkasýnýn alakasý bulunmadýðýna dair belediye veya köy ilmühaberi almak lazýmdýr.

Madde 23 - Ýlmühaber alýnmasý lazýmgelen muameleler için belediye veya ihtiyar meclisi ilmühaberi tasdikten imtina ederse bu imtina sebeplerini þerh ile
izaha mecburdur. Bunu yapamazsa hakkýnda kanuni takibat yapýlýr.
Tapu idareleri yapacaklarý tetkik ve tahkik üzerine bu sebeplerin kanuni olmadýðýný anlarlarsa iþi tapu komisyonuna verirler. Komisyon da sebeplerin kanuni
olmadýðýna karar verirse tapu idarelerince muamele yapýlýr. Aksine karar verirse
tapu idareleri 1515 numaralý kanunun þumülü dýþýndaki hallerde alakalýyý mahkemeye gönderir. Kaza tapu komisyonlarýnýn kararlarýna karþý alakalýlarýn vilayet
tapu komisyonlarýna itiraz haklarý vardýr

Madde 24 - Köylerde bulunan metruk ve kimsesiz mezarlýklarla vakfa ait umumi
mezarlýklar köyün manevi þahsiyeti namýna tescil olunur.

Madde 25 - 1580 sayýlý Belediye Kanununun 159 uncu maddesi ile 2510 sayýlý
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Ýskan Kanununun 21 inci maddesi dýþýnda kalan mera, baltalýk gibi köy orta malý
sayýlan yerlerin tescili ve alým satým þekilleri hakkýnda hususi hükümler konulacaktýr.

Madde 26 - (Deðiþik: 6/1/1954-6217/1 md.)
Mülkiyete, mülkiyetin gayrý ayni haklara ve müþterek bir arzýn hissedarlarý
veya birbirine muttasýl gayrimenkullerin sahipleri arasýnda bunlardan birinin
veya bir kaçýnýn o gayrimenkul üzerinde mevcut veya inþa edilecek binanýn, muayyen bir katýndan veya dairesinden yahut müstakillen istimale elveriþli bir bölümünden munhasýran istifadesini temin gayesiyle Medeni Kanunun 753 üncü maddesi
hükümlerine göre irtifak hakký tesisine veya tesisi vadine mütedair resmi senetler tapu sicil muhafýzlarý veya memurlarý tarafýndan tanzim edilir.
Alakalýlarýn isteði halinde resmi senedi tanzim için memurlar ikametgahlara
giderler, bu sýrada gelecek haciz ve tahdit kararlarý resmi senedi yapmak için
ikametgaha gitmiþ olan memura teblið olunur.

(Ek hüküm: 2/4/1998 - 4358/3 md.) Resmi senede taraflarýn kimlik bilgileri
ile birlikte vergi kimlik numaralarý da kaydedilir.(Deðiþik:6/3/1981-2421/1 md.)
Resmi senedi, taraflar ile hazýrlayan memur ve tapu sicil muhafýzý imzalar. Taraflarýn kimliklerinde þüpheye düþülen hallerde tanýk getirilmesi istenebilir.
Kanunlarýn tanýk bulundurulmasýný zorunlu kýldýðý hükümler saklýdýr.11 Ocak 1926
tarihli ve 711 sayýlý Kanun gereðince yapýlacak akitlerde de ayný usul uygulanýr.
Birinci fýkrada beyan olunan irtifak hakký tesisi vaitleri tapu siciline
re'sen þerh verilir. Bunlardan irtifak hakký tesisi vadine mütedair resmi senetler tapuya þerh verilmekle, taallük ettiði gayrimenkulün sonraki maliklerini de
ilzam eder.
Noterlik Kanununun 44 üncü maddesinin (B) bendi mucibince noterler tarafýndan tanzim edilen gayrimenkul satýþ vadi sözleþmeleri de taraflardan biri isterse gayrimenkul siciline þerh verilir.
Þerhten itibaren beþ yýl içinde satýþ yapýlmaz veya irtifak hakký tesis ve
tapuya tescil edilmezse iþbu þerh tapu sicil muhafýzý veya memuru tarafýndan
http://www.pirireisharita.com - PÝRÝ REÝS HARÝTA

Powered by Mambo

Generated: 16 November, 2007, 04:11

re'sen terkin olunur.

(Ek : 26/4/1984-3000/1 md.) Konut yapanlara, ihracatçýlara, turizm tesisi
yapanlarla iþletmecilerine, sanayicilere, esnaf ve sanatkarlara konularý ile ilgili olarak bankalarca veya kamu kurum veya kuruluþlarýnca (Ordu Yardýmlaþma Kurumu dahil) açýlacak kredilere karþýlýk teminat gösterilen gayrimenkullerin ipotek iþlemleri, resmi senet tanzim edilmeksizin alacaklý ile borçlu ve varsa kefilleri arasýnda yapýlan kredi veya borç sözleþmelerine istinaden, ilgililerin
talebi üzerine, tapu sicil muhafýzlýklarýnca tapuya tescil edilir.

(Ek: 12/3/1985-3163/1 md.) Tarýmsal kredi sebebiyle bankalar veya kamu kurum
ve kuruluþlarý lehine teminat olarak gösterilen gayrimenkullerin ipotek iþlemlerinde de bu usule uyulur.
*

Madde 27 - Tapu Sicil Muhafýz veya memurlarý tarafýndan yapýlan resmi senetlere iki tarafýn ve tapu senetleriyle akte müstenit olmýyan iktibaslarda kayýtlara sahibinin 6x4 büyüklüðünde ve mümkün olan yerlerde fotoðraflarý yapýþtýrýlýr. Bu imkaný idare heyeti tayin eder. Tapu sicil muhafýzlarý veya memurlarý da
küçüklük ve sair makbul mazeretleri göz önüne alabilirler.
1515 numaralý kanunun þümulüne girmiyen fotoðrafsýz tapu kayýt ve senetlerine fotoðraf yapýþtýrýlmak istenildikçe tapu memurluðunca hüviyeti bilinmiyenler
için hüviyetleri tasdik ettirilerek fotoðraf yapýþtýrýlýr.

Madde 28 - Akte ve tescile müteallik tapu iþleri idari emirlerle durdurulamaz.

Madde 29 - (Mülga: 25/2/1952-5887/126 md.)

Madde 30 - Plan ve resmi mesahaya istinad etmiyen gayrimenkul mallarda eskidenberi malüm ve muayyen olan hududa itibar olunur. Borçlar Kanununun 215 inci
http://www.pirireisharita.com - PÝRÝ REÝS HARÝTA

Powered by Mambo

Generated: 16 November, 2007, 04:11

maddesi hükmü yerinde durmaktadýr.

Madde 31 - (Deðiþik: 25/1/1950-5520/1 md.)
Gayrimenkul mallarýn yüz ölçüsü tapu sicilinde yazýlý miktardan fazla çýkýpta bu fazlalýðýn bitiþik araziye el uzatmaktan ileri gelmediðine ve sýnýrca da
bir deðiþiklik olmadýðýna mahkemece karar verilirse sicille karar veçhile kaydolunur.
Mahkeme gayrimenkulün baþýnda incelemeler yapar ve bitiþik gayrimenkul maliklerini dinler. Mahkeme kararýna, tapu fen memurlarýna ve bunlar yoksa yetkili
fen memurlarýna veya mühendislere yaptýrýlacak o yere ait harita da eklenir.
Ýtiraz halinde genel hükümler çerçevesinde dava açýlýr.

Madde 32 - Planý veya resmi þekilde yapýlmýþ haritasý bulunan gayrimenkullerin gerek kazaen ve gerekse rýzaen parçalara ayrýlmasýnda harita yapýlmasý mecburidir. Þehir ve kasabalarýn belediye sýnýrlarý içinde olupta tapu fen memuru
bulunan yerlerde plan ve haritaya baðlý olmýyan gayrimenkullerin parçalara ayrýlmasýnda da harita yapýlýr. Belediye sýnýrlarý dýþýnda bulunan gayrimenkullerden kazai þekilde parçalara ayrýlanlarýn haritasýný yaptýrmak hakimin takdirine
baðlýdýr.

Madde 33 - Kanunu Medeninin 934, 935 inci maddelerine göre sicillin tashihine ve bir ayni hakkýn süküt edip etmediðinin tayinine dair tapu sicil muhafýz
veya memuru tarafýndan mahkemeye yapýlacak müracaatlar ve bunun üzerine verilecek kararlardan bir güna harc ve resim alýnmaz ve bunlara damga pulu yapýþtýrýlmaz.

Madde 34 - Bedelli akitlerde ve bir aktin yapýlmasý diðerinin yapýlmýþ olmasýna baðlý olan hallerde alakalýlar tapu sicil muhafýz veya memurunu yediadil
yapabilirler. Bu takdirde memur tarafýndan paranýn hak sahiplerine verilmesi
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Akitlerin tamam olmasýna baðlýdýr. Akitler tamam olmazsa memur parayý kimden almýþ ise alakalýlar daðýlmadan huzurlarýnda derhal ona geri verir ve taallük ettiði muameleleri bozar.

Madde 35 - Tahdidi mutazammýn kanuni hükümler yerinde kalmak ve karþýlýklý
olmak þartiyle yabancý hakiki þahýslar Türkiye'de gayrimenkul mallara temellük
ve tevarüs edebilirler.

(Ek fýkra: 21/6/1984 - 3029/1 md.; iptal: An. Mah. 13/6/1985 tarih ve E.
1984 /14, K. 1985/7 sayýlý Kararý ile)

(Ek fýkralar: 22/4/1986 - 3278/1 md.; iptal: An. Mah. 9/10/1986 tarih ve E.
1986/18, K. 1986/24 sayýlý Kararý ile)

Madde 36 - Yabancý hakiki þahýslar bir köye baðlý olmýyan müstakil çiftliklere ve köy sýnýrlarý dýþýnda kalan arazinin otuz hektardan çoðuna ancak hükümetin izniyle sahip olabilirler. Kanuni miras bu hükümden dýþarýdýr. Adý geçen
çiftliklere ve arazinin otuz hektardan ziyadesine vasiyet suretiyle veya mensup
mirascý sýfatiyle yabancý hakiki þahýslarýn sahip olabilmesi de hükümetin iznine
baðlý olup izin verilmezse çiftlik ve bu fazla miktar tasfiye suretiyle bedele
çevrilir.

Madde 37 - Yabancý hakiki þahýslarýn intikal iþleri Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinden verilen veyahut kendi salahiyetli makamlarýndan verilipte Türk kanunlarýnýn veraset usulü hakkýndaki hükümlerine uygun olduðu Türk mahkemelerince
tasdik edilen veraset senetlerine istinaden yapýlýr.

Madde 38 - 8 cemaziyelevvel 1275 tarihli tapu nizamnamesi ve zeyillerinin ve
28 receb 1291 tarihli emlak nizamnamesinin ve 7 muharrem 1293 tarihli arazi hakhttp://www.pirireisharita.com - PÝRÝ REÝS HARÝTA
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kýndaki fýkaratý nizamiyenin ve 8 receb 1276 tarihinde iradesi çýkmýþ olan tapu
senedatý hakkýndaki talimatnamenin ve 28 receb 1276 tarihinde iradesi çýkmýþ
olan tarifnamenin ve emvali gayrimenkulenin tasarrufuna dair 3 mart 1329 tarihli
muvakkat kanunun ve defterhane idarelerinin teþkilat ve tensikatýna dair 17 temmuz 1323 tarihli nizamname ile zeyillerinin ve emvali gayrimenkulenin muamelatý
tasarrufiyesinde tapu senedatý ile kayidlerine alakadaranýn fotoðrafileri yapýþtýrýlmasýna dair 30 kanunusani 1926 tarihli kanunun Kanunu Medeni ile Kanunu
Medeninin tatbikýna aid kanun ve Borçlar Kanunu ile ortadan kalkmamýþ olan hükümlerile baþka kanunlarýn bu kanuna uygun olmýyan hükümleri kaldýrýlmýþtýr.

Geçici Madde 1-(2644 sayýlý Kanunun numarasýz Muvakkat maddesi olup teselsül için numaralandýrýlmýþtýr.)
- Bu kanunun mer'iyetinden evvel açýlarak tarla veya bað ve bahçe haline
konulmuþ olupta henüz muamelesi bitmemiþ yerler hakkýnda da bu kanunun 6 ncý
maddesi hükümleri tatbik olunur.

Madde 39 - Bu kanun hükümleri, neþrolunduðu tarihten itibaren yürümeðe baþlar.

Madde 40 - Bu kanun hükümlerini Adliye, Dahiliye, Maliye Bakanlarý yerine
getirir.
*
**

22/12/1934 TARÝHLÝ VE 2644 SAYILI ANA KANUNA
ÝÞLENEMEYEN GEÇÝCÝ MADDE:

1 - 26/4/1984 tarih ve 3000 sayýlý kanunla gelen Geçici Madde:

Geçici Madde - 2/2/1984 tarihli ve 2977 sayýlý Ýdari Usul ve Ýþlemlerin Yeniden Düzenlenmesi ile Ýlgili Yetki Kanunu ile Bakanlar Kuruluna verilen Kanun
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Hükmünde Kararname çýkarma yetkisi, 22/12/1934 tarihli ve 2644 sayýlý Tapu Kanunu için adý geçen Kanunla verilen süre bitimine kadar geçerlidir.

2644 SAYILI KANUNDA EK VE DEÐÝÞÝKLÝK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIÐI KANUN VE HÜKÜMLERÝ
GÖSTERÝR LÝSTE

Yürürlükten Kaldýran Mevzuatýn
-----------------------------Yürürlükten Kaldýrýlan
Tarihi

Sayýsý Maddesi

Kanun veya Kanun Hükümleri

------

------ -------

---------------------------------Þehir ve kasabalarda muhtarlýðýn ilgasýna dair
2295 numaralý kanun ve Memurin Kanununun 47
inci maddesine bir fýkra eklenmesine dair 960
numaralý Kanun ile 1111 numaralý Askerlik ve 2613
numaralý Askerlik ve 2613 numaralý Kadastro ve
Tahriri ve 2644 numaralý Tapu Kanunlarýnýn
27/11/1984 tarih ve 4541 sayýlý Kanunda yazýlý
muhtarlýða ait vazifeler hakýndaki hükümleri 10/4/1944

4541

24

716 sayýlý Borçlanma Kanununun 3 üncü maddesi
ve 2490 sayýlý Artýrma, Eksiltme ve Ýhale Kanununun 56 ncý maddesinin 2 nci fýkrasý ve 2510
sayýlý Ýskan Kanununun 17 nci maddesine baðlý
toprak tevzi cetveli ve bu maddenin sanatkarlara
yarým istihkak toprak verileceðine dair olan
fýkrasý ile 20. ve 21 inci maddeleri ve
22/12/1934 tarih ve 2644 sayýlý Tapu Kanununun
6 ncý maddesi hükümleri ve arazi daðýtýlmasý
hakkýndaki diðer makamlarýn yetkileri

11/6/1945

4753

64
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nun 15 inci maddesinin birinci fýkrasý

18/1/1950

5516

12

22/12/1934 tarih ve 2644 sayýlý Tapu Kanununun 29 uncu maddesi

25/2/1952

5887

126-c

743 sayýlý Türk Kanunu Medenisinin 442,445,
446 ve 540 ýncý maddeleri ile 2644 sayýlý Tapu
Kanununun 5 inci maddesi

4/11/1990

3678

31

16/2/1995

4070

15

22/12/1934 tarih ve 2644 sayýlý Tapu
Kanununun 7 nci maddesi

2644 SAYILI KANUNA EK VE DEÐÝÞÝKLÝK GETÝREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜÐE GÝRÝÞ TARÝHÝNi GÖTERÝR LÝSTE

Kanun

Yürürlüðe

No.

Farklý tarihte yürürlüðe giren maddeler

------

---------------------------------------

giriþ tarihi

------------

4541

-

15/4/1944

4753

-

15/6/1945

5516

-

23/1/1950

5520

-

31/1/1950

5887

-

29/3/1952

6217

-

9/1/1954

79

-

23/10/1962

2421

-

8/3/1981

3000

-

1/5/1984
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3029

-

23/6/1984

3163

-

22/3/1985

3278

-

6/5/1986

3678

-

23/11/1990

4358
4/4/1998
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