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Bu Kanun ile ilgili tüzük için, "Tüzükler Külliyatı"nın kanunlara göre
düzenlenen nümerik fihristine bakınız.
*
* *
BĠRĠNCĠ BAP
Vakıfların idare uzuvları, kontrol mercileri ve bunların vazifeleri
BĠRĠNCĠ FASIL
Ġdare uzuvları ve kontrol mercileri
Madde 1 - (DeğiĢik: 28/6/1938-3513/1 md.)
4 birinci teĢrin 1926 tarihinden önce vücud bulmuĢ vakıflardan
A - Bu kanundan önce zabtedilmiĢ bulunan vakıflar,
B - Bu kanundan önce idaresi zabtedilmiĢ olan vakıflar,
C - Mütevelliği bir makama ĢartedilmiĢ olan vakıflar,
D - Kanunen veya fiilen hayri bir hizmeti kalmamıĢ olan vakıflar,
E - Mütevelliliği vakfedenlerin ferilerinden baĢkalarına Ģart edilmiĢ vakıflar,
Vakıflar Umum Müdürlüğünce idare olunur. Bunların hepsine birden (Mazbut
vakıflar) denir.
(DeğiĢik: 31/5/1949-5404/1 md.) Mütevelliliği vakfedenlerin fer'ilerine
Ģart
edilmiĢ vakıflara (Mülhak Vakıflar) denir. Bunlar mütevellileri tarafından
idare
olunur.
Mütevelliler Vakıflar Genel Müdürlüğünün ve Genel Müdürlük de Ġdare Meclisinin kontrolü altındadır.
(DeğiĢik: 24/3/1981-2437/1 md.) Cemaatlere ve esnafa mahsus vakıflar,
bunlar tarafından seçilen kiĢi veya kurullarca yönetilir. Ġlgili makamlarla
Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından teftiĢ edilir ve denetlenirler. TeftiĢ ve
denetlemenin usulleri ve nasıl yapılacağı ile sonuçları çıkarılacak yönetmelikle belirlenir.
---------------------(1) Bu kanunun 23/3/1950 tarih, 5625 sayılı ve 25/2/1952 tarih, 5887 sayılı
Kanunlara uymayan hükümleri yürürlükten kaldırılmıĢ, bilahare 5887 sayılı
Kanunda 2/7/1964 tarih ve 492 sayılı Kanunun 139 uncu maddesiyle
yürürlükten kaldırılmıĢtır.

(Ek: 24/3/1981-2437/2 md.) Cemaat vakıflarının Türk Kanunu Medenisinin 78
nci maddesi gereğince Vakıflar Genel Müdürlüğüne ödeyecekleri teftiĢ ve
denetleme masraflarına katılma payının, genel bütçeden karĢılanmasına Bakanlar
Kurulunca karar verilebilir. Bu karar anılan vakıfların teftiĢ ve denetimini
etkilemez.
ĠKĠNCĠ FASIL
Ġdare Meclisi, Umum Müdürlük ve vazifeleri
Madde 2 - 4 - (Mülga: 8/6/1984-KHK.227/33 md.)
Madde 5 - Vakıflar Umum Müdürlüğü mülhak bütçe ile idare olunur.
ĠKĠNCĠ BAP
Vakıfların hukuki ehliyeti, malları ve vakıf Ģartlarının değiĢtirilmesi
BĠRĠNCĠ FASIL
Hükmi Ģahsiyet
Madde 6 - Mülhak vakıflar, Vakıflar Umum Müdürlüğünce niyabeten idare
olunsa
bile ayrı ayrı birer hükmi Ģahsiyet sayılır. Bunlar kendi taahhüdlerile ilzam
olunur. Ve borçlarını kendi mallarından öderler.
Umum Müdürlüğün idare ve temsil ettiği vakıflar da bir kül halinde hükmi
Ģahsiyet sayılır.
Madde 7 - Vakıflar mahkeme veya vakıf kütüğüne kaydedilmiĢ olup
olmamaları
Ģahsiyetlerine halel getirmez.
ġimdiye kadar tescil edilmemiĢ olan mülhak ve mazbut vakıfların bu kanun
hükümleri yürümeğe baĢladığından itibaren beĢ yıl içinde vakıflar kütüğüne
kaydedilmeleri mecburidir. Bu müddet içinde kaydedilmemiĢ olanlar yine hükmi
Ģahsiyetlerini kaybetmezler. Ancak kayıt ile mükellef olanlar mesul olur ve mülhak
vakıflar hakkında 36 ncı madde tatbik olunur.
Kaydın nasıl yapılacağı nizamnamede gösterilir.
Kaydı yaptıranlar kaydettirdikleri Ģeklin hilafını iddia edemezler.
Madde 8 - Vakıfların doğrudan doğruya hayrattan olan gayrimenkulleri
rehne-

dilemezler. Bunlardan mülkiyet ve irtifak hakkı için iktisap müruru zaman
iĢlemez ve bu kanunun gösterdiği haller dıĢında satılamazlar. Bu gayrimenkuller
Vakıflar Ġdaresinin istemesi üzerine vakıflar adına tapuca tescil olunurlar. Bu
tescilde hiç bir resim ve harc aranmaz.
Madde 9 - Yukarki maddede yazılan gayrimenkuller Devlet malları
imtiyazından
faydalanırlar.
Madde 10 - Tahsis edildikleri maksada göre kullanılmaları kanuna veya
amme
intizamına uygun olmıyan veyahut iĢe yaramaz bir hale gelen hayrat vakıflar,
idare meclisinin teklifi ve Bakanlar Heyetinin kararı ile mümkün mertebe
gayece
aynı olan diğer hayrata tahsis edilebileceği gibi bu kabil hayrat ayın veya
para
ile değiĢtirilerek elde edilecek ayın veya para dahi aynı suretle diğer
hayrata
tahsis olunabilir.
Mimari ve tarihi değeri olan eserler satılamaz.
Madde 11 - Vakıf paralarla vakıfların akar nevinden olan
gayrimenkullerinde,
hususi mülkiyet hükümleri cereyan eder.

Madde 12 - Mevkilerine ve temin ettikleri menfaate göre kalmaları gerekli
görülmiyen mazbut ve mülhak vakıflara ait akar ve toprakları idare meclisinin
kararı ile satmağa veya baĢka gayrimenkulle değiĢtirmeğe Umum Müdürlük
selahiyetlidir. Bu satıĢlarla elde edilecek paralar tercihan mahallerinde akar
satın
almağa veya yaptırmağa veya o vakfın mevcut akarının tamirine sarfolunur.
Mülhak vakıflarda, idare meclisi, karar vermeden evvel o vakıf
mütevellisinin mütalaasını alır.
Madde 13 - 10 uncu ve 12 nci maddelere göre satılacak mallardan ele
geçecek
paranın bu maddelerde gösterilen yerlere sarfedilinciye kadar
nemalandırılması
mecburidir.
Madde 14 - Gerek satıĢ bedelleri ile gerek değiĢme ile alınacak veya

yeniden
yaptırılacak gayrimenkuller evvelki vakıfların adını alırlar ve vakıflar
idaresince kayıtlarına bu suretle iĢaret edilir, tapuya da böylece tescil
ettirilir.
Yeni gayrimenkulde baĢka baĢka vakıflar alakalı iseler gayrimenkuller en
büyük hisseyi vermiĢ olan vakfın adını taĢımakla beraber öteki vakıfların da
isimleri yazılır.
Madde 15 - Ġdare Meclisi, bir milyon lira oluncaya kadar her yıl Umum
Müdürlüğün bütçesinden yirmi bin liradan aĢağı olmamak üzere para ayıracak ve bunu
nemalandıracaktır. Bu para vakıflara ait binalarda yalnız yangından doğacak
zararları kapamağa karĢılık tutulacaktır. Böyle zararlar yüzünden eksilen
miktar
aynı suretle yerine konur.
Bu suretle toplanacak paralar mülhak vakıfların da mallarını sigorta
etmeğe
yetecek miktara varınca, o mallarda Umum Müdürlük tarafından sigorta edilir.
Bu
miktarı, idare meclisi tayin eder. O vakte kadar idare meclisince tayin
olunacak
mülhak vakıflar mallarını bir kumpanyaya sigorta ettirmeğe ve iĢi her yıl
mahallindeki vakıflar idaresine bildirmeğe mecburdurlar.
ĠKĠNCĠ FASIL
Vazife ve Ģartların değiĢtirilmesi
Madde 16 - Umum Müdürlükçe idare olunan vakıfların hayratından varidatı
idaresine yetiĢmiyenlerin yaĢatılmasına idare meclisi karar verirse sönmüĢ veya
hayır iĢlerinin yerine getirilmesi imkansız kalmıĢ vakıflar hasılatından veya
Ģartları müsait olan mamur vakıflar gelirlerinden ayrılacak paralarla o
vakıfları yaĢatmağa Umum Müdürlük selahiyetlidir.
Madde 17 - Vazife ve Ģartlarının yerine getirilmesine maddeten imkan
kalmıyan vakıflarda bu vazife ve Ģartları değiĢtirmede Ġdare Meclisinin kararı ile
Umum Müdürlük selahiyetlidir.
Mülhak vakıflarda Ġdare Meclisi karar vermeden evvel mütevellilerin
mütalaasını alır.
ÜÇÜNCÜ BAP
Mütevelliler ve vazifeleri
BĠRĠNCĠ FASIL
Ehliyet ve tevcih

Madde 18 - (DeğiĢik: 28/6/1938-3513/2 md.)
Birinci maddede zikredilen mülhak vakıfların tevliyetleri bu kanun
hükümleri
dairesinde Umum Müdürlükçe tevcih olunur.

Milli sınırlar dıĢında kalan vakıfların mütevellilikleri vakfiyetlerine
göre
tevcih olunur.
Madde 19 - Umum Müdürlükçe tevcih yapılmadan, mütevelli vakfa el koyamaz.
Nizami vasıf ve Ģartları taĢımadıklarından dolayı kendilerine
mütevellilik
verilmiyenler bu vasıf ve Ģartları elde edinciye ve küçüklerle mahcurlar
Ģahsi
ehliyetlerini kazanıncaya kadar vakıf iĢleri bunlara niyabeten vakıflar Umum
Müdürlüğünce idare olunur.
Bu gibilerin mütevellilik maaĢ ve hakları mahfuzdur.
Madde 20 - Azledilen mütevellilerin yerine vakfedenlerin Ģartlarına ve bu
kanun hükümlerine göre mütevelli olması lazımgelenler varsa onlara tevcih
yapılır.
Madde 21 - BoĢ kalan mütevellilik, yenisine verilinceye kadar, vakıf
iĢlerine Umum Müdürlük bakar.
Mütevelli olması lazımgelenlerden kimse sağ kalmamıĢsa o vakıf mazbut
vakıflar arasına alınır.
Madde 22 - Bu kanun hükümleri yürümeğe baĢladıktan sonra vakıflara cihet
olarak cabi, katip ve nazır adıyle kimse tayin olunamaz. Ancak büyük
vakıflarda
Umum Müdürlüğün izni katip ve tahsildar kullanılabilir. Eskiden tayin edilmiĢ
nazırlar varsa vazifelerine son verilir.
Madde 23 - Mütevelliler vakıflarının mümessilidirler. Bu sıfatla:
A - Vakfın hayrat ve akarları görüp gözetirler;
B - Tahsili kendilerine bırakılan gelirleri toplarlar;
C - Ġzinli oldukları masrafları yaparlar;
Ç - Vakıfta vazifeli olanları kontrol ederler;
D - Her mali yıl baĢından bir ay önce gelecek yıl bütçesini ve altı ay
içinde de geçmiĢ yılın kati hesabını bağlı oldukları vakıflar idaresine verirler.
E - Ġzinli oldukları baĢka vazifeleri de yaparlar.
Mütevelliler yalnız akarlara mahsus olmak üzere borç para alabilirler. Bu
da
idare meclisinin iznine bağlıdır. Yukarda sayılan vazifelerin nasıl
yapılacağı
nizamnamede gösterilir.
Madde 24 - (Mülga: 31/5/1949 - 5404/2 md.)

Madde 25 - Mütevelliler muamelelerinden dolayı cezaen ve hukuken
mesüldürler.
DÖRDÜNCÜ BAP
Mukataalı ve icareteynli vakıf mallar
BĠRĠNCĠ FASIL
Tasfiye
Madde 26 - Bu kanunun neĢrinden sonra vakıf mallar mukataaya ve
icareteyne
bağlanamaz.
Madde 27 - (DeğiĢik:4/4/1995 - 4103/1 md.) Vakfın türüne göre ayırım
yapılmaksızın (sahih,gayrisahih,tahsisat kabilinden v.b.) mevcut mukataalı
toprakların veya icareteynli gayrimenkullerin mülkiyetleri bu gayrimenkul hakkında,
illerde defterdarlık, ilçelerde malmüdürlüğü kıymet takdir komisyonunca
takdir
edilecek rayiç bedelinin yüzde elli oranında hesap edilecek taviz
karĢılığında
mutasarrıfına geçirilir. Taviz bedeli ödenmeden ortaklığın giderilmesi veya
cebri icra yoluyla satıĢı yapılacak gayrimenkullerin taviz bedellerinin
hesaplanmasında satıĢ bedeli esas alınır.

ĠKĠNCĠ FASIL
Taviz bedellerinin ödenmesi, faiz, tasfiye müddeti
Madde 28 - (DeğiĢik:4/4/1995 - 4103/2 md.) Yukarıdaki maddede yazılı
tavizler toptan ödendiği takdirde gayrimenkulün mülkiyeti mutasarrıfı adına tapuda
tescil olunur. Bu tavizin yarısı peĢin ve geri kalanı üç yılda üç müsavi
taksitle de ödenebilir.Bu takdirde mülkiyet mutasarrıfı adına tescil edilmekle
beraber
gayrimenkulün tamamı geri kalan taksitler için birinci derecede ve birinci
sırada ipotek sayılarak tapuya böylece kaydolunur.Taksitler için kanuni faiz
yürütülür.Bu taksit zamanında ödenmezse geri kalan taksitlerin tamamı muaccel olur.
Mülkiyetin mutasarrıfı adına tescilinden itibaren mukataa ve icare alınmaz.

Madde 29 - (DeğiĢik: 22/9/1983-2888/2 md.)
On yıl içinde bu Kanun hükümlerine göre taviz vermek yolu ile icareteyn
veya
mukataa kayıtları terkin edilmemiĢ olan gayrimenkullerin mülkiyeti on yıl
sonunda kendiliğinden mutasarrıflarına geçer ve vakfın hakkı da ivaza dönerek
gayrimenkulün tamamı bu ivaz karĢılığında birinci derece ve birinci sırada ipotek
sayılır. Genel Müdürlük o yıl tahakkuk ettirilen icare veya mukataa üzerinden
hesaplanabilecek olan bu tavizlerle vaktinde ödenmeyen taksitleri mutasarrıfın
baĢka mallarına müracaat yolu ile ve Amme Alacaklarının Tahsil Usulü
Hakkındaki
Kanuna göre tahsile dahi yetkilidir.
Bu madde gereğince mülkiyeti mutasarrıflarına geçmiĢ olan
gayrimenkullerde
maliklerin Hazineden baĢka varis bırakmadan ölümleri halinde, mülkiyet
mahlulen
vakfına rücu eder. Bu Kanunun yayımı tarihine kadar maliklerinin ölümleri
üzerine son mirasçı sıfatıyla Hazineye Ġntikal edip de bu husus tapu kaydına
iĢlenmemiĢ bulunan gayrimenkullerde yukarıdaki fıkra hükmüne tabidir.
Madde 30 - Bu kanun hükümleri yürümeğe baĢladıktan sonra mukataalı veya
icareteynli gayrimenkullerin tavizleri tamamen vakfa verilmiĢ olmadıkça o mallar
üzerindeki temliki tasarruflar tapu dairelerince tescil olunamaz.
Madde 31 - 28 ve 29 uncu maddeler hükümlerine göre yapılacak ipotek ve
mülk
olarak tescil muamelelerinden hiç bir resim ve harç aranmaz.
Madde 32 - (DeğiĢik: 5/7/1939 - 3668/1 md.)
Bu babın içinde yazılı hükümlere göre Vakıflar Ġdaresinin eline geçecek
taviz bedelleri muhafaza edilerek en faydalı Ģekilde nemalandırılır.
Ġdare meclisinin vereceği karar üzerine bu taviz bedelleriyle akar inĢa
veya
iĢtira da olunabilir.

BEġĠNCĠ BAP
Müeyyideler ve müteferrik hükümler
BĠRĠNCĠ FASIL
Müeyyideler
Madde 33 - AĢağıda yazılı sebepler mütevellilerin azlini mucipdir;
A - Vakfında mülkiyet iddia edipte mahkemece sabit olmaması;
B - Vakfına maddi zarar veren kavli veya fiili hareketlerde bulunması;
C - Vakfın gelirlerini vakfiyedeki Ģartlar ve muayyen salahiyetler
dıĢında
sarfetmesi;
Ç - Yapılması vakıflar idaresinin iznine bağlı iĢleri kendiliğinden
yapması;
D - Bütçesini ve hesaplarını kabule değer bir mazereti olmadığı halde
vaktinde vermemesi;
E - Bu kanun hükümlerine göre vakfını kütüğe kaydettirmemesi
F - Haysiyet ve Ģerefi bozan suçlardan biri ile veya ağır hapis veya altı
aydan fazla hapis ile mahküm olması;
G - Vakfına zarar verecek yolda vazifesinde kayıtsızlığı görülmesi.
Azline karar verilen mütevelli kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde
yazı ile idare meclisine itiraz edebilir.
Madde 34 - Azli kat'ileĢen mütevelli baĢka bir vakfın da mütevellisi ise
ondan da azledilmiĢ sayılacağı gibi bir daha mütevelli de olamaz.
Madde 35 - Mütevellinin azledilmiĢ olması, hakkında ayrıca takip
yapılmasına
mani olmaz.
Ceza Kanununun tatbikında vazifelerinden doğan suçlardan dolayı mütevelli
memur sayılır.
Madde 36 - Müddeti içinde kısmen veya tamamen kütüğe kaydettirilmiyen
vakıflar mazbut vakıflar arasına alınır.
Madde 37 - 13 üncü ve 32 nci maddelerde yazılı paraları nemasız
bırakanlara
bunların faizi ve bu paraları bu kanunda gösterilen yerlerden baĢka yerlere
sarfedenlere ve sarfını emredenlere yerlerine konuncaya kadar zıyaa uğrıyan
faizleri tazmin ettirilir.

ĠKĠNCĠ FASIL
Müteferrik hükümler
Madde 38 - (Mülga: 28/6/1938 - 3513/3 md.)
Madde 39 - Bu kanunun birinci maddesinde Umum Müdürlük tarafından idare
edileceği gösterilen ve bu kanunun neĢri tarihine kadar mazbutiyet altına
alınmıĢ
olan vakıfların mazbutiyetleri kaldırılmaz. On senedenberi mütevelliliği
kimseye
tevcih edilmemiĢ olan vakıflarda artık tevcih yapılmaz.
Ancak alakalıların vakfiyeye göre intifa hakları mahfuzdur.
Madde 40 - Mülhak vakıflarda mütevelliliğe ve vakıftan intifa veya
mülkiyet
iddiasına ait davalarda mütevellilerle vakıflar idaresi birlikte hasım
tutulmak
lazımdır.
Madde 41 - Kanunu Medenideki müruruzaman hükümleri vakıf mallar hakkında
da
tatbik olunur. Ancak vakfın rakabesine ait olup Ģimdiye kadar tamam olmamıĢ
bulunan eski 36 yıllık müruruzaman, bu kanun hükümleri yürümeğe baĢla-

dıktan itibaren beĢ yıl geçmedikçe tamam olmuĢ sayılmaz.Bununla beraber
müddetlerin mecmuu 36 yılı geçemez.
Madde 42 - Bu Kanunun hükümleri yürümeğe baĢlamazdan evvel vukua gelen
hadiselerin hukuki hükümleri o hadiselerin vaki olduğu zamanda mer'i esaslara
tabi
kalır.Bu kanunun hükümleri yürümeğe baĢladıktan sonraki hadiseler de bu kanun
ve sarahat olmıyan ahvalde mer'i kanunların hükümleri tatbik olunur.
Madde 43 - Bu kanunun neĢrinden evvel vakfiyeleri hilafına bir vakıftan
diğer vakıflara veya aynı vakfın diğer hayratına yapılmıĢ olan daimi masraf
mahiyetindeki yardımlar tahsis sayılır ve sarflarına devam olunur.
Madde 44 - Bu kanunun neĢri tarihinden en az on beĢ yıl evvelindenberi
vakıf
olarak tasarruf edildikleri vergi kayıtları icar konturatları ve eĢhası
hükmiyenin gayrimenkule tasarruflarına dair olan 16 ġubat 1328 tarihli kanunun

neĢrinden sonra tapuya verilmiĢ defterler ve müesseselerin hesap defterleri
ve
buna benzer vesikalarla anlaĢılacak olan yerler o suretle vakıf kütüğüne
kaydolunurlar.Bu kayıt vakıflar idaresinin istemesi üzerine tapuca o
gayrimenkullerin
kayıtlarına iĢaret ve keyfiyet münasip vasıtalarla ilan olunur.Ġlan
tarihinden
itibaren iki yıl içinde dava yolu ile bir güna itiraz olunmadığı takdirde o
malların vakıf olarak kati tescilleri yapılır,ve tapuları verilir.Tapu
kayıdlarına
iĢaret edilecek gayrimenkullere ait davalarda vakıflar idaresi ve varsa
mütevelli de birlikte hasım olur.
Bundan baĢka,vakıflar idaresinin 1515 sayılı kanun hükümlerinden istifade
hakkı mahfuzdur.
Geçici Madde 1 - (2762 sayılı Kanunun kendi numarasız Muvakkat maddesi
olup
teselsül için numaralandırılmıĢtır.)
A - ġimdiye kadar vakıflar idaresine hesap vermemiĢ olan bütün
mütevelliler
veya mütevelli heyetleri bu kanunun hükümleri yürümeğe baĢladığı günden
itibaren
üç ay içinde idare ettikleri vakıfların mahiyetlerini,varidat menbalarını ve
bunların sarf ve tahsis mahallerini,geçmiĢ son senenin varidat ve
masraflarının
miktar ve nevilerinin ve mütevelliliği hangi selahiyetli merciin intihap veya
kararına müsteniden ve hangi tarihtenberi yaptıklarını gösterir bir beyanname
tanzimine ve mensup oldukları vakıflar dairesine vermeğe mecburdurlar.
B - Yukarki fıkra mucibince beyanname vermiĢ olan mütevellilere bir
makbuz
ilmühaberi verilir.Bu ilmühaberi hamil olan kimseler bu kanun dairesinde
vakıflarının idaresine devam ederler.
C - Birinci fıkrada yazılı müddet içinde beyanname vermemiĢ olanlar
vakıflarında tasarruf edemezler.Gecikme haklı bir sebebe müstenit değilse veya
verdikleri beyanname hakikate uygun bulunmazsa mütevellilikten derhal azlolunurlar.
Ç - Vakıflar idaresine verilecek beyannamelerin verildikleri tarihten
itibaren,altı ay içinde tetkik ve tasdikı mecburidir.Bu müddet içinde tasdik
edilmediği takdirde yalnız mukannen masraflar tasdik edilmiĢ sayılır.
D - Beyannameler muhteviyatının vesika ve taamüllere müstenit olması ve
bu
vesika veya taamüllerin bu kanunun neĢrinden evvel mevcut ve mer'i bulunması
Ģarttır.
E - Bu kanun hükümleri yürümeğe baĢladığı zaman mevcut olan ferilerden
gayri
mütevellilerle Vakıflar Umum Müdürlüğünce mütevellisi olmadığından veya
mütevellisi mevcut olduğu halde vakfı bizzat idare edemediklerinden dolayı idare
kendi-

lerine tevdi edilmiĢ olan kaymakamlar Ģimdiye kadar olduğu gibi vakıfları
idareye devam ederler.Azil veya her hangi bir suretle inhilal vukuunda bu kanun
hükümleri tatbik olunur.

Madde 45 - Bu kanunun hükümleri neĢri tarihinden altı ay sonra yürümeğe
baĢlar.
Madde 46 -

Bu kanun hükümlerini Bakanlar Heyeti yerine getirir.
*
* *

5/6/1935 TARĠHLĠ VE 2762 SAYILI ANA KANUNA ĠġLENEMEYEN HÜKÜMLER
1) 24/3/1981 tarihli ve 2437 sayılı Kanunun geçici maddesi:
Geçici Madde - 2762 sayılı Vakıflar Kanununun birinci maddesine eklenen
fıkra uyarınca,teftiĢ ve denetleme masraflarına katılma payının genel bütçeden
karĢılanmasına Bakanlar Kurulunca karar verilen vakıfların,bu Kanunun yürürlüğe
girdiği tarihe kadar ödenmemiĢ borçları tahsil edilmez.Tahsil edilmiĢ olanlar
geri verilmez.

2762 SAYILI KANUNDA EK VE DEĞĠġĠKLĠK YAPAN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜKTEN KALDIRDIĞI KANUN VE HÜKÜMLERĠ GÖSTERĠR LĠSTE
Yürürlükten Kaldırılan
Kanun veya Kanun Hükümleri
---------------------------------2762 sayılı Kanunun;
- 38 inci maddesi
- 24 üncü maddesi
- 2, 3 ve 4 üncü maddeleri

Yürürlükten Kaldıran Mevzuatın
------------------------------Tarihi
Sayısı
Maddesi
---------- --------- --------28/6/1938
31/5/1949
8/6/1984

3513
5404
KHK/227

3
2
33

2762 SAYILI KANUNA EK VE DEĞĠġĠKLĠK GETĠREN MEVZUATIN
YÜRÜRLÜĞE GĠRĠġ TARĠHĠNĠ GÖSTERĠR LĠSTE
Kanun

Yürürlüğe

No.
Farklı tarihte yürürlüğe giren maddeler
giriĢ tarihi
----------- ------------------------------------------- --------------3513
--14/7/1938
3668
--11/7/1939
5404
--4/6/1949
5982
--28/6/1952
2437
--26/3/1981
2888
--24/9/1983
KHK/227
--18/6/1984
4103
--18/4/1995
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