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Sayı; 3314/957 
Türkiye Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

1. Hâdise : Manisa'nın Muradiye Köyünde Îlya'dan metruk bağın aynı köy halkından muh* 
yisi Hakkı Çeviksoy namına tescili için yapılan talebin, adı geçenin 4753 sayılı Kanunun geçi
ci maddesinde yazılı altı aylık müddet zarfında ilgili makamlara ba§ vurmaması dolayısiyle, 
kabul edilmemesinden ibarettir. 

2. Dilekçe Komisyonu kararı : Dilekçinin evvelce müracaatı şebketmiş olmasına ve bu mü
racaat üzerine icabeden tetkik ve keşif yapılıp imar ve ihyanın da dilekçi tarafından yapılmış 
olmasına nazaran yeniden müracaat teklifinin kanunun ruhuna muvafık olamıyacağı cihetle 
ilk müracaat üzerine tescil işleminin yürütülmesi lâzımgeleceğine dairdir. 

3. İtiraz sebepleri: 
A) 4753 sayılı Kanunun geçici maddesinde (2644 sayılı Tapu Kanununun 6 ncı maddesi yü

rürlükte bulunduğu süre içinde Devletin özel mülkiyetinde veya hüküm ve tasarrufu altında 
bulunan ve belediye sınırları dışında ve kamu hizmetine ayrılmamış olan ham toprağı açanlar
la kamu hizmetine ayrılmamış olan araziyi kütük ve ağaç dikerek bağ ve bahçe haline getirmiş 
olanların bu kanunun yürürlüğe girmesi tarihinden başlıyarak 6 ay içinde o yerin en büyük 
mülkiye üstüne baş vurmaları şartiyle hükmü kaldırılan 6 ncı madde uyarınca ve iskân haddi 
içinde belli olacak hakları tanılır...) denilmekte olduğundan kanun vâzıı, ilgililerin evvelce mü
racaatları şebketmiş olsun olmasın 6 aylık süre içinde mutlak surette bu taleplerini yapmaları 
mecburiyetini koymuştur. Halbuki bu kimse böyle bir müracaatta bulunmamıştır. 

B) ihyaya mevzu teşkil eden yer, mübadil Rum îlya'dan metruktür ve 1771 sayılı Kanun 
mucibince mübadil Türklerin istihkaklarına kargılık tutulmuş bulunduğundan Hazineye ait gay
rimenkul mahiyetinde değildir. Bu nevi yerler ancak Çiftçiyi Topraklandırma Kanunundan mu
ahhar olan 4796 sayılı (Mübadil İşlerinin Kesin Tasfiyesine dair olan) Kanunla Hazinenin mülki
yetine geçmiş bulunmaktadır. 

Halbuki 4753 sayılı Kanunun 64 ncü maddesiyle hükmü kaldırılan 2644 sayılı Kanunun 6 
ncı maddesi gereğince imar ve ihyaya konu olan yerlerin Hazinenin özel mülkiyetinde veya 
hüküm tasarrufu altında bulunan yerlerden olması icabetmektedir. 

Bu itibarla da imar ve ihya iddiasının kabulüne imkân yoktur. 
Netice ve talep : Yukarda arzolunan kanuni sebepler dolayısiyle Dilekçe Komisyonu kararı

nın tashihi için gereğinin yapılmasına müsaade buyurulması saygı ile arzolunur. 
Kocaeli Milletvekili 

t. R. Aksal 



Dilekçe Komisyonu rapora 

T. B M. M. 
Dilekçe Komisyonu 
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25. YIl. İMİ 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi Manisa Mimar Sinan Mahallesinden 
Hakkı Çeviksoy 9 . I I . 1948 tarihli dilekçesiyle 
imar ve ihya ettiği 6 dönümlük tarlanın adına 
tescilini talep etmiştir. 

Maliye Bakanlığından bu konuda alınan mü
talâa ve cevabi işarda : 

Mumaileyhin imar ve ihya iddiasiyle tescili 
talebini havi 3 . V . 1937 tarihli müracaatı üze
rine mahalline gönderilen memuru mahsusu tara
fından tescil mevzuu olan yerin haritasının ya
pılmasına lüzum gösterilerek keyfiyetin ilgili ta
pu dairesine yazılmış olduğu ancak takipsizlik 
neticesi muamelenin geri kaldığı bu sırada yürür
lüğe giren 4753 sayılı Kanunla bu kabîl talep
lerin bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten iti
baren altı ay içerisinde yapılmış olması mecburi
yeti konulmuş ve müstedinin de bu yolda bir mü
racaatı vâki olmadığından talep veçhile tescile 
imkân bulunmadığı bildirûıuekt *.iir. 

Komisyonca tezekkür olunan dosya üzerinde: 
Dilekçinin evvelce müracaatı sepketmis ve mevkii 
muameleye de konulmuş olmasına keza imar ve 
ihyanın da mumaileyh tarafından yapılmış ol
masına göre 4753 sayılı Kanundan bahsile yeni 
bir müracaat teklifinin ruhu kanuna muvafık ola
mayacağından önceki müracaatı veçhile tescilin 
yapılmasına 23 . XII . 1948 tarihinde karar ve
rildiği anlaşılmıştır. 

9 . V . 1949 tarih ve 28 sayılı Haftalık Karar 
cetvelinde yazılı bulunan 2124 sayılı mezkûr 
karara Kocaeli eski Milletvekili Rüştü Aksal 
tarafndan, 

a) Dilekçi tarafından imar ve ihya olun
duğu iddia olunan yerin mübadil rumlardan 
îlya'dan metruk olması itibariyle 1771 sayılı 
Kanuna göre mübadil Türklerin istihkakına 
karşılık tutulduğu ve Hazineye ait gayrimen
kul mahiyetinde bulunmadığı ancak imar ve 
ihya dolayısiyle tescile mütedair 2644 sayılı Ta
pu Kanununun 6 nçı maddesini kaldıran 4753 
sayılı Kanundan sonra yürürlüğe giren müba

dil işlerinin kesin tasfiyesine dair olan 4796 
sayılı Kanunla Hazineye intikal etmiş bulunan 
yerlerden olduğu, 

b) 4753 sayılı Kanunun geçici maddesiyle 
kaldırılan Tapu Kanununun mezkûr maddesine 
göre yapılacak tescil taleplerinin (bu yerlerin 
Devlet özel mülkiyetine veya hüküm ve tasar
rufu altında bulunup kamu hizmetine tahsis 
edilmemiş yerlerden bulunması kaydiyle) bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay zarfında yapılmış olması mecburiyeti 
konulmuş olmasına ve dilekçinin böyle bir mü
racaatı da bulunmamış olmasına göre eski ta
lebi üzerine tescil yapılamayacağı mütalâası ile 
mezkûr kararın düzeltilmesi için itirazda bu
lunulduğundan komisyonumuzca hâdise yeni
den incelenmiş ve: 

İtiraza mevzu olan kararın taallûk ettiği 
meselenin fertle idare arasında tahaddüs eden 
bir ihtilâftan ibaret olması ve tetkik merciinin 
de 3546 sayılı Dannıştay Kanununun 23 ncü 
maddesiyle tâyin ve tesbit olunan bir kaza mer
ciine aidiyeti dolayısiyle içtüzüğün komisyonun 
vazifelerini tâyin eden 53 ncü maddesindeki vazi
fe ciheti nazarı itibara alınmaksızın verildiği an
laşılan 2124 sayılı mezkûr kararın bu kanun ve 
Tüzüğe mugayereti sebebiyle kaldırılmasına itti
fakla karar verilmiştir. Keyfiyet Kamutayın 
yüksek takdir ve tasvibine arzölunur. 
Dilekçe Komisyonu Başkanı Bu Rapor Sözcüsü 

Erzurum M. V. Igel M. T. 
B. Dülger §. Tol î 

Bu Rapor Kâtibi 
Bolu M. V. Bilecik M. V. 

/. Gülez T. Oran 
Kayseri M. V. Malatya M. V. 
Y. Z. Turgut N. Ocakctoğlu 

Trabzon M. V. Urfa M. V. 
8. E. Alperen C. öncel 

Yozgad M. V. 
T. Karsltoğlu ' 
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