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Tapu ve kadastro umum müdürlüğü teşkilat ve vazifelerine dair olan 2997 sa
yılı kanunun 5 nci maddesinin değiştirilmesi hakkında kanun
(Kesmî Gazete ile neşir v< ilânı : 24 . V . 1943 - Sayı : 5411)
No.
4413

Kabul tarihi
17 . V . 1943

B İ R İ N C İ MADDE — 29 mayıs 1936 tarih ve 2997 sayılı kanunun 5 nci maddesi
aşa ğıdaki şekilde değiştirilmiştir:
Umum müdürün Reisliği altında, merkezde biri Tapu komisyonu ve diğeri Me
murin intihap komisyonu olmak üzere iki komisyon teşkil olunur.
Tapu komisyonunda teftiş heyeti reisi ile Muamele ve Kadastro tapu sicilleri mü
dürleri ve Kadastronun fenne müteallik işlerinde fen müşaviri ve teşkilâta ait iş
lerde de zatişleri ve levazım müdürü âza olarak bulunurlar. Bu komisyon, Umum
müdürlük tarafından havale edilen işlerle kendisine tevdi olunan kanun ve nizam
name lâyihalarını ve talimatnameleri tetkik ve kadastronun nerelerde yapılması
uygun olacağı hakkında mütalâa beyan etmek ve tapu sicil müdürleri tarafından
akit ve tescil taleplerinin reddine dair verilen kararlar aleyhine vukubulan itiraz
ları tetkik ederek karara bağlamak vazif eleriyle mükelleftir.
Memurin intihap komisyonunda, Teftiş heyeti reisi ile Muamele, Kadastro ve
Tapu sicilleri müdürleri, fen müşaviri, zatişleri ve levazım müdürü âza olarak bu
lunurlar. Bu komisyon Tapu ve kadastro memur ve müstahdemlerinin intihap, ter
fi ve tahvil işlerini görür.
Memurin intihap komisyonu, aynı zamanda vekâlet inzibat komisyonu vazife
ve salâhiyetini haiz olup inzibat işlerine de bakmakla mükelleftir.
İ K İ N C İ MADDE — Bu kanun neşri tarihinden mer'idir.
•

tîÇTÎNCÜ MADDE — Bu kanunun hükmünü icraya Adliye vekili memurdur.
18 Mayıs 1943
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