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Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 6 arkada
şının, Devlet Demiryolları işletmesi Genel Müdürlüğü
işçilerine mesken yaptırılması için borç para verilme
sine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı
kanunlarla 1 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair
kanun teklifi ve Ulaştırma ve Bütçe komisyonları
raporları (2/57)
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
,; Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç para ve
rilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen 1 nci maddesinde.
değişiklik yapılmasına dair kanun teklifimiz gerekçesiyle birlikte sunulmuştur.
Gereğine müsaadelerinizi saygılarımızla riea ederiz.
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GEREKÇE
TODD İşletmesi Genel Müdürlüğü müseccel ve daimî işçilerini mesken sahibi yapmak gayesiyle '
23.6.1952 tarihinde yürürlüğe konulan 5954 sayılı Kanun gereğince adı geçen işletme işçilerine
TCDD İşçileri Emekli Sandığı tarafından 5 000 liraya kadar mesken kredisi ve sonradan bu paranın
kifayetsizliği dikkate alınarak kredi miktarı 24.7 . 1953 tarihinde yürürlüğe giren 6173 ve 121 sayılı
kanunlarla 15 000 liraya çıkarılmıştı.
Son yıllarda inşaat malzemesinin yüksek oluşu ve 6785 sayılı İmar Kanununun 36 ve 40 nci mad
deleri mucibince bütün belediye hizmetlerinin toplu mesken yapanlar tarafından karşılanması mes
kenlerin maliyetini yükseltmektedir.
Nitekim bu yüzden Eskişehir Demiryol işçilerinin kurmuş olduğu 3 No. lu Yapı Kooperatifi 209
aded evini tamamlama imkânını bulamamıştır.
• Halbuki İşçi Sigortaları Kurumu mesken kredisi olarak işçilerine 40 000 liraya kadar kredi sağla
maktadır. Demiryol müseccel işçilerinin sıhhi ve sağlam bir mesken sahibi olalbilmeleri için 5954 sayılı
Kanunun 6173 ve 121 sayılı kanunlarla muaddel 1 nci maddesinin son fıkrasında miktarı belirtilen
mesken kredisinin 20 000 liraya çıkarılması lüzumlu görülerek kanunun 1 nci maddesi teklif edilmiş
tir.
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Tasarının geçici maddesi kredi kifayetsizliği yüzünden yarım kalan meskenlerin inşasının tamam
lanmasını mümkün kılmak maksadiyle sevk edilmiştir.
3 ncü madde kanunun yürürlük tarihini, 4 neü madde de kanun hükümlerini yürütmeye memur
Bakanlıkları tesbit etmektedir.

Ulaştırma Komisyonu rapora
Millet Meclisi
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Yüksek Başkanlığa

Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve B arkadaşının, Devlet Demiryolları İşletmesi (îeım
Müdürlüğü işçilerine mesken yaptırılması için borç pana verilmesine dair olan 5954 sayılı Kanunun
6173 ve 121 sayılı kanunlarla 1 nci maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi ilgili
Bakanlık mümessilleri ve teklif sahipleri hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu :
Teklif sahiplerinin gerekçede vermiş oldukları .izahata göre, yapılan tadil .teklifinin Eskişehirde 3 numaralı Yapı Kooperatifi tarafından inşa edilmekte olan 209 işçi «meskeninin ikmaline ma
tuf bulunduğu anlaşıldı.
TCDD Yolları İşçileri Emekli Sandığının malî durumu hakkında ilgililerden .alınan izahat
sonunda adı geçen sandığın malî durumunun şimdiye kadar verdiği krediye ilâveten beher işçiye
ancak iki biner lira daha kredi vermeye müsait bulunduğu anlaşılmakla teklif metnindeki yirmi
bin liranın on yedi bin liraya indirilerek madde metninin bu yolda tadiline, diğer maddeleri*
aynen kabulüne komisyonumuzca karar verildi.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna sevk edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
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19 .3 . 1962
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Eskişehir Milletvekili Şevket Asbuzoğlu ve 6 arkadaşının, Devlet Demiryolları işçilerine borç
para verilmesi hakkındaki 5954, 6173 ve 121 sayılı kanunlarla değiştirilen birinci maddesinin
tadili hakkındaki kanun teklifi ve Ulaştırma Komisyonu raporu komisyonumuza havale edilmiş
olmakla ilgili Hükümet temsilcileri hazır oldukları halde incelenip görüşüldü.
M. Meclisi
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Kanun teklifi, Devlet Demiryolları ve Limanları İşletme Genel Müdürlüğü işçileri Emekli San
dığının, Eskişehir'deki bir yapı kooperatifine inşaatını tamamlaması için kredi vermesini ve
esasen beher mesken için sandıkça ödenen 15 000 liranın 20 000 liraya çıkarılmasını derpiş etmek
tedir.
Komisyonumuzda cereyan eden müzakerelerden ve alınan izahattan sonra Devlet Demiryolları
işçilerinin birer mesken sahibi olmaları için verilen kredinin artırılmasını teinin maksadiyle sevk
edilen teklif yerinde mütalâa edilerek maddelerin müzakeresine geçilmiştir.
Ulaştırma Komisyonunca ıtesbit edilen 17 000 liralık kredi bugünkü şartlar muvacehesinde ye
tersiz görüldüğünden bu miktarın 20 000 liraya çıkarılması uygun görülmüş ve buna göre birinci
madde değiştirilmiştir.
Geçici madde kelime değişikliğiyle, 2 ve 3 ncü maddeler ise aynen kabul edilmiştir.
Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
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ESKİŞEHİR MİLLETVEKİLİ
ŞEVKET ASBUZOĞLU VE 6
ARKADAŞININ TEKLlFİ

ULAŞTIRMA KOMİSYONU İ BÜTÇE KOMİSYONUNUN
NUN DEĞİŞTİRİCİ
i
DEaiŞTlRlŞl

< Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü işçilerine
mesken yaptırılması için borç
para verilmesine dair olan 5954
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1
nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi

Devlet Demiryolları İşletmesi
Genel Müdürlüğü işçilerine
mesken yaptırılması için borç
para verilmesine dair olan 5954
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1
nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi

Devlet Demiryolları işletmesi
Genel Müdürlüğü işçilerine
mesken yaptırılması için borç
para verilmesine dair olan 5954
sayılı Kanunun 6173 ve 121 sa
yılı kanunlarla değiştirilen 1
nci maddesinde değişiklik ya
pılmasına dair kanun teklifi

MADDE 1. — 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nei mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

MADDE 1. — 5954 sayılı Ka
nunun 6173 ve 121 sayılı ka
nunlarla değiştirilen 1 nci mad
desi aşağıdaki şekilde değiştiril
miştir.

Madde 1. — Devlet Demir
yolları ve Limanları İşletme Ge
nel Müdürlüğü İşçileri Emekli
Sandığı sermayesinin % 50 ye
kadarı 5616 sayılı Kanuna bağlı
2 sayılı cetvelde (gösterilenler
den (çıraklar hariç) müseccel
hizmeti 8 yılı doldurmuş bulu
nanlara mesken yaptırmak şar
tiyle borç olarak verilebilir.
Her yıl bu işe tahsis edilecek
sermaye Sandık Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye
verüecek borç para miktarı arsa
bedeli dâhil olmak üzere 20 000
liradan fazla olamaz..

Madde 1. — Devlet Demir
yolları ve Limanlan İşletme Ge
nel Müdürlüğü işçileri Emekli
ıSandığı sermayesinin % 50 ye
kadarı 5616 sayılı Kanuna bağlı
2 sayılı cetvelde gösterilenler
den (çıraklar hariç) müseccel
hizmeti 8 yılı doldurmuş bulu
nanlara mesken yaptırmak şartiyle borç olarak verilebilir.
Her yıl bu işe tahsis edilecek
sermaye Sandık Yönetim Kuru
lunca tesbit edilir. Bir kişiye
verilecek borç para miktarı arsa
bedeli dâhil olmak üzere 17 000
liradan fazla olamaz.

i MADDE 1. — 5954 sayılı Kaj nunun 6173 ve 121 sayılı kaI nunlarla değiştirilen 1 nci madj desi aşağıdaki şekilde değiştiril| mistir.
i
j «Madde 1. — Devlet Demirj yolları ve Limanları İşletme Gej nel Müdürlüğü işçileri Emekli
1 Sandığı sermayesinin % 50 ye"
i kadarı 5616 sayılı Kanuna bağlı
Ş 2 sayılı cetvelde gösterilenler
den (çıraklar hariç) müseccel
hizmeti 8 yılı doldurmuş bulu
nanlara mesken yaptırmak şartiyle bir kişiye arsa bedeli dâhil
olmak üzere 20 000 lira borç ola
rak verilebilir. Her yıl bu işe
j tahsis edilecek sermaye sandık
yönetim kurulunca tesbit edi! lir.»

GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te yapı kooperatiflerine iştirak
etmek suretiyle inşaata başlamış
• olup, meskenleri henüz tamam
lanmamış olanların da kredileri
lüzumuna göre bu kanunla tes
bit edilen miktara yükseltilebi
lir.

GEÇlCl MADDE — Tekli
fin geçici maddesi aynen.kabul
edilmiştir.

MADDE 2. — Bu kanun ya
yımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 2. — Teklifin 2 uci
maddesi aynen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanun hü
kümlerini Maliye ve Ulaştırma
Bakanları yürütür.

- MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
MADDE 3. — Teklifin 3 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir. j maddesi aynen kabul edilmiştir.
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GEÇİCİ MADDE — Bu ka
nunun yürürlüğe girdiği tarih
te yapı kooperatiflerine iştirak
etmek suretiyle inşaata başlamış
olup meskenleri henüz tamam
lanmamış olanların kredileri de
lüzumuna göre bu kanunla tes
bit edilen miktara yükseltilebi
lir.
1

MADDE 2. — Teklifin 2 nei
maddesi aynen kabul edilmiştir.

