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Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü Aksal'in, Dilekçe Komisyo
nunun 16.11 .1950 tarihli Haftalık Karar Cetvelindeki 2931 sayılı 
Kararın Kamutayda görüşülmesine dair önergesi ve Dilekçe Komis

yonu raporu (4 /24) 

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı Yüksek Kalana 
Dilekçe Komisyonunun 16 . II . 1950 tarih ve 37 sayılı karar cetvelinde mevcut İbrahim Ak-

çora hakkında ittihaz edilen 19 . I , 1949 gün ve 2931 sayılı kararının Mecliste müzakeresini 
dilerim. 

Saygılarımla. 16 . III . 1950 
Kocaeli Milletvekili 
îsmaü Rüştü Aksal 

Dilekçe Komisyonu Raporu 

T. B. M. M. 
Dilekçe Komisyonu ^ 31,VII. 1951 

Zat ve Kâğttiş No. 10629 
Dilekçe Ko. No. 9720 

Yüksek Başkanlığa 

Dilekçi ibrahim Akçora 2.İTE. 1949 tarihli 
dilekçesi ile, iskânına tahsis edilen gayrimen-
kulden artakalan kısmın borçlanma suretiyle 
adına tahsis ve tescil olunması kararlaştırıldığı 
ve borçlanma bedelini de peşinen Maliye vezne
sine ödemiş olduğu halde mezkûr arazinin be
lediye hududu dahilinde olduğundan bahsile 
işbu muamelenin Maliye Bakanlığı emriyle ve 
Seyhan Defterdarlığınca hükümsüz addedilme
sinden şikâyet etmiş bulunmaktadır. 

Bu konuda Maliye Bakanlığının alman ceva
bi mütâlâa ve işarında : 

1926 yılında Sazak Köyünde bir ev ve 74 
dekar toprak verilen dilekçiye 1941 yılında 
Toprak Tevzi Komisyonunca bu miktardan 43 
dekarının tefrik ve tahsis olunduğu, ancak bu
nun da tapuya tescil edilmemiş olmasına meb-
ni her nasılsa başkasına verilerek tapuya bağ
landığı anlaşılması üzerine valilikçe 1942 yı
lında 34 dekar toprak verildiği ve bundan baş
ka dilekçi tarafından 1944 yılında încirlikuyu 
mevkiinde 15 dekarlık bir yerin işçal ve imar 

olunarak adına tescil talebinde bulunulmakla 
Sağlık Bakanlığı ile yapılan muhabere sonun
da 9 dekarının istihkakına mahsuben, bakiyesi
nin de borçlanma suretiyle mumaileyh adına 
temlik muamelesine tevessül olunduğu ve borç
lanma bedeli de yatırıldığından muamele te
kemmül safhasına gelmiş iken defterdarlığın 
belediye hudutları dahilinde tahsis yapılamı-
yacağı mütalâası ile temlik ve tescil işlemine 
mütaallik bu muamelenin durdurulduğunun va
liliğe yazıldığı bildirilmiştir. 

İşarı vakıa üzerine komisyonca: iskân Ge
nel Müdürlüğünce tahsis ve borçlanmanın ka
bul edilerek ve borçlanma bedeli de vezneye ya
tırılarak tesciline gidilen bir yer hakkındaki 
muamelenin belediye hudutları dahilinde olması 
mülâhazası ile iptali cihetine gidilemiyeceği gi
bi bağ haline getirilmiş olması bakımından da 
kanuni çerçeve içerisinde cereyan eden mua
melenin ikmal ve dilekçi adına tescili lâzımge-
leceğine 19 . I . 1949 gün ve 2931 sayı ile karar 
verildiği görülmektedir. 



16 . II . 1950 gün ve 37 sayılı Haftalık Ka
rar cetvelinde yazılı bulunan mezkûr karara 
Kocaeli eski Milletvekili İsmail Rüştü Aksal ta
rafından ve mücerret Mecliste görüşülmesi tale
bini havi 16 . III . 1950 günlü tezkere ile itiraz
da bulunulduğundan bu konudaki dosya ve tefer
ruatı komisyonumuzca yeniden ele alınarak ya
pılan incelemede : 

2510 sayılı İskân Kanuniyle mülkiye âmir
lerine tanınan*bir hakkın istimali suretiyle Sey
han Valiliğince müstedi adına yapılan temlik 
muamelesinin sahibi arazi sıfatiyle Maliye Ba
kanlığınca durdurulmasından doğan ihtilâfın 
mahiyeti itibariyle kaza mercilerince halledil
mesi lâzımgelen mevaddan olduğu meydanda
dır. 

İçtüzüğün Dilekçe Komisyonunun vazife ve 
salâhiyetlerini tesbit eden 53 ncü maddesinin 
hükümleri, halli kaza mercilerine ait meselele
re el koymamayı âmir bulunmakta olduğu hal
de, mevzuubahis ihtilâfta komisyonun vazife 

noktasından reddetmek durumunda olduğu bir 
ihtilâfı ele alması ve dilekçi lehine 2931 numa
ralı bir karara bağlamış olması, İçtüzük hüküm
lerine tamamen aykırı görülmüş ve mezkûr ka
rarın kaldırılması lüzumuna 5.IV.1951 günün
de ittifakla karar verilerek işbu rapor tanzim 
kılınmış ve Kamutayın Yüksek tasvibine arz 

olunmuştur. 

Dilekçe Ko. Bşk. Sözcü Kâtip 
Erzurum Bursa 

Bahadır Dülger R. Aybar 
Afyon Karahisar Balıkesir Bilecik . 

B. Oynaganh M. Emiroğlu Talât Oran 
İmzada 

bulunmadı 
Bingöl Grümüşane Malatya 

Muhalifim Cevdet Baybura A. özbay 
M. N. Okçuoğlu 

Trabzon Urfa Yozgad 
S. E. Alperen C. öncel Y. Karshoğlu 

( S. Sayısı : 263 ) 




