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1. — GEÇEN TUTANAK ÖZETt 

Bulu Milletvekili •Turgut Çulha ve 13 ar
kadaşının 2 No. l.u Basın İlân Kuruunu tenki
line dair kanun teklifinin İçtüzüğün 36 <ncı 
maddesi gereğince gündeme alınımaısına dair 
önergesi okundu. Kcımii'-jyon 'Başkanı ve Maliye 
Balkanının verdiği 'izahattan sonra Turgut 
(Julılıa önergesini geri aldı. 

İçişleri Bakanı Orhan Öyjtrak'ın, 237 sayılı 
Taşıt Kanununda değişildik yapılmasa hak
kındaki kanun taısarısmm protokole ithal edil-
ıınek üzere diğer istere takdiımen öncelik ve ive
dilikle, 

'Geçit'! Komisyon Balkanı Hilmi İncosulu'-
ıııın, Otelcilik, motelcilik Türk Anonim Şir
keti kurulımaısı hakkındaki teklifin öncelik 
ve İvedilikle .görüşü lımesi yolundaki önergeleri 
okundu. Teklifler Başkanlıkça da arza şayan 
görüldüğü ibi İd iril erek oya sunuldu ve kaibül 
olund. 

Dilekçe Kanma Koiiniısıyonu 'Genel Kurulu
nun 1 . 7 . 1963 'tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kelsinleşmiş 'bulunan 
23 . 5 . 1903 üırih ve 374 numaralı kararına 
karşı Yüksek Hâkimler İv ur ulum un ittihaz ey
lediği 8 . 11 . 1963 tarih, esas 230 ve 281 nu-
ralı kararı ve 'Dilekçe Karıma Komisyonu Ge
nel. Kumlunun bu huısulstaiki raporu kabul 
«Mildi. 

•Dilekçe Karma Komisyonu Genel Kurulu
nun 1 . 7 .1963 tarihli Haftalık Karar Cetve
linde neşredilmiş ve kesinleşmiş (bulunan 
6 . 6 . 1963 tarih ve 391 numaralı Kararma 
karşı Yüksek Hakimler Kurulunun ittihaz ey
lediği 8 . 1 1 . 1963 (tarih, !esas 232 ve 283 nu-

ımaralı Kararı ve Dil ökçe Karına Komisyonu 
Genel Kurulunun bu husustaki raporu ile, 

Dilekçe Karma Komisyon Genel Kuru
lunun 1 . 7 . 1963 (tarihli Haftalık Karar Cet
velinde neşredilmiş ve kesinleşmiş bulunan 
1 3 . 6 . 1963 tarih ve 397 numaralı Kararma kar
şı Yüksdk Hâlki'mdıer Kurulunun ittihat eyle
diği 8 . 11 . 1963 tarih ,osas 231 ve 282 numa
ralı Kararı ve Dilekçe Karma Komisyonu Ge
nel Kurulunun ıbu husustaki raporu okunup 
üzerinde yapılan ^ görüşmelerden sonra rapor
lar reddedildi 

İstanbul Milletvekili Coşkun Kırca'nın, Di
lekçe Kanma Komisyonu Genel Kurulunun 
20 . 11 . 1963 tarihli Haftalık Karar Cetvelin
deki 962 sayılı Kararın Genel Kurulda görii-
şülımeısine dair önergesi ve Dilekçe Kanma Ko
misyonu raporu olduğu glıbi kaibul edildi. 

Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici Komis
yon raporunun tümü ürerinde ıgörüşmelcr ta-
ımamlanaralk ınıadddelere geçilmesi kabul olundu. 
Maddeler üzerinde verilmiş olan değiştirge 
önergeleri reddolunarak tüımü açık oya sunul
du ise de, yeter çoğunluk Isağlanaanadığından 
gülecek ıbirleşiınıde tekrar açık oya sunulacağı 
(bildirildi. 

30 . 6'. 1964 Sah günü yapılacak T. B. M. M. 
(Birleşiminden ısonra toplanmak üzere (saat 
]9.05) te birleşiıme son verildi. 
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2. — GELEN KÂĞITLAR 

Rapor 
1. — Damga Vergisi kanunu tasar us ma dair 

C. Senatosu [Başkanlığı tezkeresi ile C. Senato
sunca yapılan değişiklikler hakkında Millet 

(Meclisi (1) Numaralı Vergi Kefoımı Geçici Ko
misyonu raporu (M. Meclisi 1/394, C. Senatosu 
1/377) ('Gündeme) (M. ıMeclfei S. Sayısı : 288 e 
1 nci ek, C. Senatosu S. Sayisı : 449) 



B Î R Î N C Î OTURUM 
Açılma saati: 15,00 

BAŞKAN — Başkanvftkili MekM Keskin 
KATİPLER : Nurettin Akyurt (Malatya), îlyas Kılıç (Samsun) 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum. 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yokılıaımıa lotıom-altilk cıilhazla ya
pılacaktır. Lütfen kabul düğmtelerine işaret bu
yurunuz. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Toklama işlemi bitmiştir. Ekse

riyetimiz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

4. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Kütahya Milletvekili gadrettin Tosbi'-
nin tahsisli ve serbest mallar konusunda Ticaret 
Bakanlığında cereyan eden bir hâdise hakkında 
gündem dışı demeci ve Ticaret Bakanı Fennî îs-
limyeli'nin aynı konuya dair açıklaması 

BAŞKAN — Gündem dışı Sayın Tosbi, ne 
hakkında idi"? 

SADRETTÎN TOSBİ (Kütahya) — Ticaret 
Vekâletinde cereyan öden ve umumiyeti alâka
dar eden bir hâdise (hakkında. 

BAŞKAN — Buyurun. 
SABRETTİN TOSBİ (Kütahya) — Muh

terem arkadaşlar, büyük ölçüde suiistimallere se
bebiyet verecek, haksız iktisapları tahtı temine 
alacak, piyasa istikrarını bozacak ve Hükümet 
kararlarına itimadı sarsacak sakîm bir usulün 
yeniden hortladığını gördüğüm için Heyeti Âli-
yenize mâruzâtta bulunmak istiyorum. Hâdise 
şudur; biliyorsunuz, tahsisli mallar ve sterbest 
mallar denilen iki türlü ithalât rejimi vardır. 
Tahsisli mallar, isminden de anlaşılacağı üzere, 
muayyen miktarlarda ithali mümkün bulunan 
mallardır. Serbest olan yeni liberasyona dâhil 
bulunan mallar ise her ithalâtçının bankaya mü
racaat etmek ve formalitesini İkmal 'eylemek su
retiyle serbest olarak memlekete ithal eyliyebile-
ceği mallardır. 

Bu girizgâhı yaptıktan sonra çember denilten 
073 - 12 kota numarasında bulunan tahsisli mal
lar zümresinde ve birlikler elindeki bir mal gö
rülen lüzum üzerine serbest mallar listesine it

hal edilmiştir. Buna 'hiçbir diyecek yok. Ve Res
mî Gazetede karar çıkıyor, ilân ediliyor. Fakat 
5 gün sonra tekrar talbsisli mallar zümresine it
hal ediliyor. Bu 5 gün içinde bundan mâlûmat-
tar olan kimseler, bu imkâna sahibolan kimse
ler müracaatlarını yapıyorlar, 1 milyonun üze
rinde bir talepname mahdut sayıdaki firmalar 
tarafımdan veriliyor. Gerisi geç kaldığı için malı 
ithal edemiyor. Arkadaşlar, düşünün ki, bura
dan Erzurum'a Resmî Gazete beş günde gider, 
İzmir'e üç günde gider, İstanbul'a iki günde gi
der. Ve serbest mallar listesine ithal edilen bu 
malın tekrar tahdit vaziyeti olacağı kimsenin 
malûmu olmadığı için mahdut kimseler hariç, 
bunlar müracaat etmiyorlar, diğerleri müracaat 
ediyor. Ve bu suretle Servet yapma imkânını 
elde ediyorlar. Meseleyi huzurunuza getirmeden 
sabahleyin Vekil Beyi ziyaret ettim ve Meclisin 
vaktini almak şıkkı yerine kendisinden tatmin 
edecek izahat talebettim. önce malûmatları ol
madığından bahsettiler bu hâdiseden. Aşağıdan 
alâkalı memurları çağırdılar. Memurlar bunun 
bu suretle cereyan ettiğini söylediler. Bunun üze-
rin'e Vekil Bey, «Piyasa" ihtiyacını gördüğümüz 
için serbest bıraktık», dedi. «Peki niçin kalktı», 
dedim, «Döviz olmadığımı anladık, kaldırdık», 
dedi. (Bcn de kendisine cevaben, bir Hükümet ri
cali olmak itibariyle üç gün içinde dövizin bit
mediğine göre ve dövizin olmadığından da ma
lûmatları bulunduğuna nazaran bunu evvelden 
hesaplamak icabcdeceğiııi söyledim. O zaman de
di ki, «Bu bizim takdirimizdir, istediğimiz zaman 
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M. Meclisi B : 116 
sokarız istediğimiz zaman çıkarırız. Bu başkasını 
alâkadar etmez.»,, dedi. (Gülüşmeler) Ben ken
disiyle aynı kanaatte değilim. Milletvekili olarak 
bizi alâkadar ettiğine kaani olduğum için mese
leyi huzurunuza getirdim. Kimseye tariz veya 
itham etmek niyetinde değilim. Ama (bu usul böy
le devam ederse şüphesiz ki, çaibuk milyonerler 
yaratmak imkânı da doğacaktır. Ama bu usulün 
tatbiki kokmuş bir usul olması itibariyle şayanı 
tercih değildir. Başka usul tatbik edilirse daha 
muvafık olur. 

Hürmetlerimle. (Sağdan, alkışlar) 
BAŞKAN —• Buyurun Sayın Bakan. 
TİCARET BAKANI FENNÎ îıSLÎMYELÎ 

(Balıkesir) — Muhterem arkadaşlar; 'meselenin 
asıl zaviyesinden çıkartılıp da kendilerinin tak
dirleri istikametinde vaz'edilmesi şüphesiz sene
lerce eğitim sahasında hizmet etmiş olan bir ar
kadaşınızın kendisinin takdiri dâhilinde yapabi
leceği 'bir iştir. Ben bu istikamette kendilerine 
cevap vermek istemem. Yalnız kendileri saibahle-
yin bendenize geldiklerinde ve (ziyarette ıbulun- ; 
dukları zaman filhakika aramızda feu konuda 
bir görüşme geçmiştir. Ama, maalesef söylenen 
kelimeler biraz karikatürize edilmek, biraz da 
kendilerine mahsus olan ifade tarzı içine ve ka
lıbına sokulmak suretiyle nakledilmiştir. Ben bu 
kalıbın içinde şüphesiz cevap vermek durumun
da olan bir şahıs değilim. Bu itibarla beni mazur 
görmenizi rica ederim. 

Şimdi, sadece geçiyorum muhterem arkadaş
lar, mesele şudur : Kendileri yaptığı tetkikte bir 
ufak hataya düşmüş bulunuyorlar. Hakikatte 
7312 pozisyonlu olan demir veya çelikten şeritler 
tahsisli ithal malları listesinde değildir. Liberas
yon listesinde bulunmaktadır. Yani herkes iste
diği miktar kadar ithal etmek hakkına sahiptir. 
Yalnız karşısında 12 nci kotada bir kayıt düşül
müştür. O da «İhracatçı birlikleri ihtiyaç belge
siyle yalnız ihracatçılar için» demek ki, mesele 
mevzuu olan mal liberasyon mevzuu listesinde 
olan bir maldır. Tahsisli ithal malları kotasında 
değildir. Bunu da istikamette tesbittc isabet var
dır. 

Şimdi muhterem arkadaşlarım, ne olmuştur? 
Bize İzmir Ticaret ve Sanayi Odalari Birliğin
den bir telgraf gelmiş ve memleketin bu istika
metteki ihtiyacının münhasıran ihracatçılara terk 
edilmiş olması hakikatte pamuk müstahsilini ve 
avın zamanda bu istikamette çalışan fabrikatör-
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leri müşkül vaziyette bırakır yani meselenin çem
berlemenin ihracat anında değil, istihsal anında 
yapıldığı ifade edilmiş ve karşısındaki bu kay
dın çıkartılması istenmiştir. Yani ihracatçılara 
inhisar ettirilen inhisarcı kayıt çıkartılmak is
tenmiştir. Ve izmir Ticaret Odasından gelen bu 
telgraf üzerin ki, 6 ncı ayın 1 indedir, mesele 
mûtat üzere küçük komitede yani Ticaret ve Sa
nayi Odaları Birlikleri, Ticaret Bakanlığı ve Sa
nayi Bakanlığından müteşekkil bir komitede tet
kik edilmiş ve karşısındaki bu kayıt çıkartılmış
tır; yani münhasıran ihracatçıların inhisarında 
olan bir madde çırçır fabrikatörlerine ve müstah-
sıla veya müstahsil birliklerine de ithal etmek 
imkânını vermiştir. Mesele münhasıran bundan 
ibarettir. 

Şimdi şunu da ifade edeyim ki, bu tesbitin 
tarihi muhterem arkadaşlar, 13 . 9 tarihlidir. 
Bu Bakanlığım tarafından Başbakanlık vasıta-
siyle Devlet Matbaasına gönderilmiştir. İlgili 
kararname ayın 13 ünde çıkmıştır. Bilâhara 
Merkez Bankası tarafından yapılan bir müracaat 
üzerine memleketin döviz durumu ve aynı za
manda kotaların son günlerde, kendilerinin ga
yet yakinen bilecekleri bir istikamette speküla
tif bâzı maksatlarla kotalara vâki taleplerin art
tığı dikkate alınmak suretiyle ayın 19 unda libe
rasyonun durdurulması hakkında karar alınmış
tır. Şimdi iki hâdise arasında bir irtibat kurmak 
suretiyle bunu muayyen firmaların menfaatine 
has bir mevzu olarak burada takdim etmek şüp
hesiz ki, hüsnüniyetle kolayca telif edilemez. 

Muhterem arkadaşlarım, şunu ifade etmek is
terim ki, aym 19 unda çıkartılmış olan liberas
yonun durdurulması ile alâkalı kararname tek
rar mûtadı veçhile 4 Temmuzda meriyete girecek 
olan yeni kararname içinde tekrar libere edile
cek olan mallar arasındadır. Şu halde bu tarih
ten sonra da istiyen istediği miktarda ithal et
mek imkânına sahibolabilecektir. 

Şimdi bunun muayyen firmalara has veya 
onların menfaatini sağlıyacak bir istikamette tef
sir etmenin ne kadar hatalı olduğunu şüphesiz 
sizler de takdir etmiş olacaksınız. Liberasyonun 
durdurulması bir inkıtadan ibarettir. O tarih 
muayyen bir müddet on günlük bir müddetin bi
raz evvel arz ettiğim esbabı mucibesi içinde, Hü
kümet bunun inkıtaa uğramasına karar vermiş
tir. Fakat 4 Temmuzda tekrar liberasyon listesi 
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M. Meclisi B ; 116 
meriyete girecektir ve bu tarihte müracaat etmiş 
olan firmalar da 4 Temmuzdan itibaren gerekli 
olan tahsislerini elde etmiş olacaklardır. 

Meseleyi bu şekilde arz etmekle iktifa ediyo
rum, şüphesiz takdir Yüksek Heyetinizindir. 

Tekrar şunu ifade etmekte faide mülâhaza 
ederim; meselelerin ilgili hakanlarla görüşülme
sinde biraz sabırlı olmakta isabet vardır. Ben 
izahatımı tamamlamadan muhterem arkadaşım 
yanımdan benim anlıyamadığım bir jestle ayrıl
mıştır, benim için kâfidir, diye ayrılmıştır, ve 
yine o anda yanımda bulunan istanbul Ticaret 
Odası Başkanı Behçet Osmanoğlu kendileri he
sabına benden özür dilemiştir. Takdiri tekrar 
Yüksek Heyetinize tevdi ediyorum. (Ortadan, al
kışlar) 

2. — Tokat Milletvekili Zeyyat Kocamemi'-
nin, son günlerde cereyan eden otomobil kaçak
çılığı hakkında demeci 
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demiyorum - ve Gümrük Vergisinin verilmeden 
yurda sokulduğu anlaşılır ve bu arabalar hiç de 
hoş olmıyan bir tarzda bu vatandaşların elinden 
alınır. Şimdi 40 kadar olan bu araba sahipleri 
mahkeme neticesini beklemektedir. Netice ne ola
cak? Bu mahkemelerin neticesinde Gümrük İda
resi bu vatandaşlardan bu arabanın yalnız güm
rük parasını değil, bütün bedelini istemektedir. 
Yani arabanın kıymeti ne ise, «Bir kere de Dev
letten satın al» demektedir. 

BAŞKAN — Bir saniyenizi rica edeyim, Sa
yın Kocamemi. 

Muhterem arkadaşlar, salondan, lütfen ayrıl
mayın, açık oylama var. 

Buj'urunuz, Sayın Kocamemi. 
ZEYYAT KOCAMEMİ (Devamla) — Güm

rük Vergisini ödemiştir. Yani tâbiri mahsusla ka
çak malların müsadere edilerek, satılmış olması 
gayet tabiî bir şeydir. Kanun vâzıı bunu düşün
müştür. Fakat ve hâdise lalettayin bir alış - veriş 
değildir. Bitpazarına gitmiş ve şu adamın dük
kânından bir mal almamıştır, Devletin resmî kâ
ğıdına güvenerek bir mal almıştır. Bunların dik
kat nazarına alınması lâzımdır. Devlet bunda 
bir şey istiyecekse, akla en yakın gelen fon ve 
gümrük parasını vatandaştan istemeli, fakat ara
banın bedelini istememelidir. Bu; vatandaşın 
Devlete olan inancının cezası gibi bir şey olmak
tadır. Biz, vatandaşlar, Devletin resmî kâğıdına, 
ifadelerine de inanmazsak Türkiye'de Devlet ha
yatı, diye bir şey kalmaz arkadaşlar. Hâdise âdi 
bir mesele olduğu için huzurunuza getirdim, 
sözlü soru mevzuu yapmadım, çünkü sözlü soru
ların da encamı malûm, onun için 152 sayılı Ka
nunla nasıl bu arabalar kefalet mektubu ile mu
vakkaten sahiplerinin hizmetine verilmiş ise, çok 
acele olarak mahkeme neticesinden evvel bunla
rın kanundaki değişikliklerle vatandaşların bu 
zarardan kurtarılmasına inandığım için huzuru
nuzu işgal ettim. Bu hususta Hükümetin gayre
tini ve sizlerin de bu yolda beni desteklemelerini 
ayrıca rica ederim. Hürmetlerimle. (Alkışlar) 

3. — Sayın milletvekillerinden bâzılarına izin 
verilmesine dair Başkanlık tezkeresi (3/910) 

BAŞKAN — Arkadaşlarımızın izin talepleri 
var, okutuyorum. 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın milletvekillerinin 

BAŞKAN — Sayın Zeyyat Kocamemi, gün
dem dışı konuşmanız otomobil kaçakçılığı ile mi 
ilgilidir? 

ZEYYAT KOCAMEMİ (Tokat) — Evet. 
BAŞKAN — Buyurun. 
ZEYYATKOCAMEMt (Tokat) — Aziz Baş

kan, kıymetli arkadaşlarım; son günlerde yurdu
muzda bir hâdise cereyan etmekte birtakım hüs
nüniyet sahibi vatandaşlar Devlete inanmış ol

malarının cezasını çekmektedirler. Bir vatandaş 
bir araba almak ister, bir atomobil almak ister. 
Gezer, tozar ve otomobil parkı denilen yerlerde 
üzerinde satılıktır levhası bulunan bir araba gö
rür, sahibi ile görüşür fiyatında mutabık kalır, 
anlaşır ve satmalır. Bunun bir eksik tarafı var 
mıdır, yok mudur, diye Trafik Müdürlüğüne gi
der. Vesikaları ibraz eder. Meselâ Adana vilâ
yetinden alınmış vesikayı ibraz eder. Trafikten 
aldığı cevap şu olur : Bütün vesikaları tamam
dır, bunun şüpheyi celbedeeek hiçbir tarafı yok
tur. işte şu vilâyetimizin trafik müdürlüğünden, 
meselâ Adana'dan, şu tarihli yazı ile temiz kâ
ğıdı gelmiştir. Adı üstünde temiz kâğıdı; bu ara
banın hiçbir pürüzü bulunmadığına dair ve bu
na şahadet eden bir belge. Bunu da görürler, pa
rasını verir, üzerine geçirtir, plâkasını alır. Bu 
ilk sahibi de değildir. Bunun gibi birkaç satış 
geçirir. Arabayı alan bunu iki sene kullanır ve 
nihayet bir gün tesadüfi olarak bu arabaların 
kâğıtlarının usulsüz - dikkat buyurulsun sahte 
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hizalarında gösterilen müddetlerle izinleri Baş
kanlık Divanının" 29 . 6 . 1964 tarihli toplantı
sında kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet Yüce» tasviplerine arz olunur. 
Millet Meclisi Başkanı 

Fuad Sirmen 

Adıyaman Milletvekili Mehmet özbay, 15 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 6- . 1964 tarihinden iti
baren, 

Diyarbakır Milletvekili Şehmus Arslan, 10 
gün, mazeretine binaen, 29 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

Denizli Milletvekili Mehmet Çobanoğlu, 15 
gün, hastalığına binaen, 23 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 20 
gün, hastalığına binaen, 15 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, ' 

İstanbul Milletvekili Zekâi Dorman, 1 ay, 
hastalığına binaen,- 1 5 . 6 . 1964 tarihinden iti
baren, 

İstanbul Milletvekili Selim. Sarper,- 1 ay, has
talığına binaen, 1 9 . 6 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay, 21 
gün, hastalığına binaen, 25 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven, 15 
gün, mazeretine binaen, 25 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli, 15 
gün, mazeretine binaen, 24 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım. 

Adıyaman Milletvekili Mehmet özbay, .1.5 gün, 
mazeretine binaen, 25 . 6 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 
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Diyarbakır Milletvekili Şehmus Arslan, 10 

gün, mazeretine binaen, 29 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Denizli Milletvekili Mehmet Çobanoğlu, 15 
gün, hastalığına bina'en, 23 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Gaziantep Milletvekili Süleyman Ünlü, 20 
gün, hastalığına binaen, 15 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

istanbul Milletvekili Zekâi Dorman, 1 ay, 
hastalığına binaen, 15 . 6 . 1964 tarihinden iti
baren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

İstanbul Milletvekili Selim Sarper, 1 ay, has
talığına binaen, 19 . 6 . 1964 tarihinden itiba
ren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Kastamonu Milletvekili Fethi Doğançay, 21 
gün, hastalığına binaen, 25 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Selâhattin Güven, 15 
gün, mazeretine binaen, 25 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren, 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Trabzon Milletvekili Zeki Yağmurdereli, 15 
gün, mazeretine binaen, 24 . 6 . 1964 tarihinden 
itibaren. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — Tapulama kanunu tasarısı ve Geçici 
Komisyon raporu (1/563) (S. Sayısı : 705) 

BAŞKAN —- Muhterem arkadaşlar, dünkü 
birleşimde karar nisabı bulunamadığı için oyla
masının bugün tekrarlanacağını bildirdiğimiz 
Tapulama Kanununun açık oylamasına başlıyo

ruz. Kupalar sıralar arasında gezdirilecektir. 
Tapulama Kanununu açık oylarınıza sunuyorum. 

2. — Çanakkale Milletvekili Burhan Arat ve 
37 arkadaşının, Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin 
mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanu
nun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması 
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hakkındaki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten 
kaldırılması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin yeniden yürürlüğe konmasına dair ka
nun teklifi ve D-ışjşleri, Millî Eğitim ve İçişleri 
komisyonlarından seçilen 3 er üyeden kurulan 
Geçici Komisyon raporu (2/677) (S. Sayısı : 
707) (1) 

BAŞKAN — Bu kanun teklifinin görüşül
mesine başlıyoruz. Evvelâ Sayın Refet Sezgin 
arkadaşımızın bir önergesi var. Okutuyorum : 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 
Çanakkale Milletvekili Burhan Arat ve 37 

arkadaşının Bozcaada ve îmroz mahallî idareleri 
hakkındaki muaddel 5713 sayılı Kanunun yü
rürlükten kaldırılması ve 1151 sayılı Kanunun 
yeniden yürürlüğe konmasına dair kanun tek
lifi bugün gündemin öncelikle görüşülmesi mu
karrer işlerin 1 nci sırasındadır. Bu kanun tek
lifi tekliflerimizden bulunmakta ise de Ahiren 
vâki tetkikatımda emsali İstanbul'daki diğer 
okullara şümulü olmadığını ve bunlar hakkında 
böyle bir tedbir düşünülmediğini tesbit etmiş 
bulunduğumdan mezkûr kanun teklifindeki im
zamı geri aldığımı saygılarımla arz ederim. 

Çanakkale 
Refet Sezgin 

BAŞKAN — İmzası geriverilmiştir. 
Kanun teklifinin tümü üzerinde söz istiyen 

arkadaşımız var mı efendim?.. Yok. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Teklifte ivedilik istenilmektedir. İvediliği oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Kanunun maddelerini okutuyorum : 

Bozcaada ve îmroz nahiyelerinin mahallî idare
leri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkında
ki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırıl
ması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin 

yeniden yürürlüğe konmasına dair Kanun 
MADDE 1. — Bozcaada ve İmroz nahiyele

rinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 

(1) 707 S. Saydı basm,ayazı tutanağın sonunu. 
eklidir. • 
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Kanunun 14 ncü, maddesinin yürürlükten kaldı* 
rılması hakkındaki 5713 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldırılmış ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde tekrar yü* 
rürlüğe konulmuştur. 

Madde 14. — Her iki adada maarif umul' ve 
muamelâtı. Maarif teşkilâtı hakkındaki Kanun 
ile İlk Tedrisat Kanunu ahkâmına tevfikan tensik 
ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umumi, mec
cani ve ladinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisa
nını öğrettirmek istiyen veliler ehliyeti Hükü
metçe mıısaddak ve tedrisatı Hükümetin daimî 
teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri ta
rafından tesviye edilmek şartı ile hususi bir ho
caya, umumi mektep binaları dâhilinde tahsis 
edilecek dersanelerde program ve ders saatleri 
haricinde tâyin olunacak bir saatte din ve lisan 
derslerini okutabilirler. Her iki adada nahiye 
Maarif Encümeni tedrisatı iptidaiye meclisi sa
lâhiyetini haiz olmak üzere nahiye müdürünün 
riyaseti altında tedrisat müfettişi veya başmual-
lim. ve tabip ile nahiye meclisince kendi âzası 
içinden müntehap iki azadan terekkübeder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

BAŞKAN --- Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edil
miştir. 

Kanunun tümü üzerinde lehte, aleyhte konuş
mak istiyen arkadaşlarımız?.. Yok. Teklifin tü
münü oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et
miyenler... Kabul edilmiştir. 

Teklif Meclisimizce kabul edilmiştir. 

3. — Hariçte çalışan işçilere konut kredisi 
açılması ve ikrazda bulunulması hakkında kanun 
tasarısı, imar ve îskân, Af aliye ve Plân komis
yonları raporları (i/669) (S. Sayısı: 70R)' (1) 

(1) 708 S. Sayılı hasmayazı tutanağın sonun-
dadır. 
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BAŞKAN — Komisyonlar've Hükümet?.. Ta

sarının tümü hakkında söz istiyen?.. Buyurun 
Sayın Gülck. Başka söz istiyen var mı? 

KASIM GÜLEK (Adana) — Sayın arkadaş
larım, yurt dışında çalışan işçilere mesken sağ
lanması kanunu, üzerinde önemle durulacak bir 
konudur. Bunun önemi mesken bakımından daha 
ziyade, dışardaki işçilerin kazançlarından artır
dıklarını memlekete yollıyabilmeleri için iyi bir 
yol bulmak konusunda atılmış bir adım üzerinde 
durmaktadır. 

İşçi ihracı bir memleket için hem faydalı, 
hem zararlıdır. Nüfusumuz süratle artıyor. Ar
tan nüfusa kâfi iş bulamıyoruz. Dışarda bunları 
çalıştırmak bizim bir bakıma faydamızadır. işçi
lerin dış memleketlerde iş öğrenmeleri, oraların 
medeniyetini görmeleri faydamızadır. Ama, ye
tişmiş işçimizin dışarı çıkması elbette zararımı-
zadır. Gene unutmamak lâzımdır ki, dışarda ça
lışan bu işçiler günün birinde memleketimize 
döndükleri vakit önemli birtakım sosyal problem
lerle de karşıkarşıya kalacağız, tşçi orada gör
düklerini burada da tatbik etmek ve burada da 
bulmak istiyecektir. 

Aziz arkadaşlarım, dışarıya giden işçilerimiz 
küçümsenmiyecek kadar çok sayıdadır. 1960 se
nesinde dışarda çalışan 2 500 işçiye karşılık bu 
senenin sonunda dışarda 100 000 işçimizin ça
lışır halde olduğu tahmin edilmektedir. Muhtelif 
venik'lei'le Avrupa'nın muhtelif memleketlerin
de Türk işçisini .çalıştırmakta, 'olan müessese
ler ile temaslarda bulundum. Türk işçilerinden 
çok metanım okluklarını söyle'mişler ve 'her ve
sile ile Tü'rk işçilerini methetimişlerdir. Bana 
muhtelif yerlerde Türk' işçisi çalıştıran1 mües
sese sahipleri şunu söylemişlerdir : Türk işçi
sini hakikaten arzu ediyoruz. Çünkü Türk iş
çisi "onurludur, hırsızlık etmiyor, muntazam 
çal ışımakta ve çok vicdanlı olmaktadır. Bana 
büyük bir inşaat şirketinin sahibi /bir misal yer
di. inşaat işçisi lolarak igibmliş olan Türkler 
hakkında. (Sonbaharda, bitmek üzere oları bir 
(binada gece 'birdenbire don 'olmuş, takılmış ka
loriferlerin domıma tehlikesi meydana gelmiş. 
Türk işçileri uykusunu bırakmış, kalkmışlar, 
kaloriferleri kapatmışlar, pencereleri kapat-
muşlar ve kaloriferleri donmaktan kurtarmışlıar. 
Adam (gözleri yaşararak dedi ki : Bunu benim iş
çim yapmazdı, «neme lâzıım» derdi. 'Türk iş
çisine niye yaptın: diye sorduğum vakit, bura-
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sı 'benim ekmek kapım, bunu yapmak vicdan 
borcumdur, dedi. Adaım Türk işçisinin vicdanlı 
ve onurlu bir işçi olduğunu iftihar ederek söy
lemiştir. Bununla da hakikaten iftihar ettim. 
Türk işıçisi hırsızlık etmiyor, 'onurlu insandır, 
yalnız disipline biraz z»or 'geliyor, dedi. Şikâ
yetleri ondaudur. 

Aziz arkadaşlarını, Ajvrupa'da çalışan işçi
mizle ilgilenmek ızorundayîz. Orada bulunan 
kıonsolosluklarırmız bu kadar <ç'ok sayıda işiçiyi 
karşılıyacak duruımda değildir. Bunlarım1 iihti-
yaıçla.ri1 oradaki [bir iki memuırla fcarşıllamımaz. 
Yalnız İMünüh civarında 30 000 Türk işıçisi var
dır. Buna mukabil orada bulunan 3 kâtip, 
bir konsolos muavini ve bir konsolos bunların 
işine bakamaımafctadırlar. Bundan işçiler de 
mütemadiyen: şikâyet etmektedirler. Bunlara 
çare bulmak lâzım. Giden işçi Avrupa'yı bil
mez. Hakları nelerdir? Bunları da adamakıllı 
idrak edemiyor. Hastalıkları dolayıısiyle ne gi-
Ibi menfaatler tenıin edebilir? Çocuk: zammı ala
bilir mi, alamaz mı? Mukavelelerinde kendile
rine /ne 'gibi haklar tamaımiyle tanınımıştır ? 
Bunları 'bilmediği için Türk işçilerime fbu yol
ları gösterecek yardımcı 'göndermıek mecburi
yetindeyiz. Bunlara konsolioıslufclarıımi'za ve 
daiha doğrusu işçi ataşelikleri, çalışma ataşe
likleri tesis ederek, Avrupa'da işçilerimizin çok 
^mlundue-u merkezlere göndermek zorundayız. 
Avrupa'da çalışan işçilerimizi mânevi bakım
dan desteklemek zorundayız. Orada ne İstan
bul Radyosu, ne de Ankara Radyosu Avrupa 
şobirl erinden duyulmamaktadır. Bunu bilen 
birtakım Demirperde gerisi memleketleri, bu
gün Almanya'daki Türk işiçileri için 'hususi 
neşriyat yapıyor. Bu neşriyatın elbette bizim 
işçimizin babası hayrına: yapılmadığımı da tak
dir buyurursunuz. Bunlar ızararlı olmaktadır. 
Bunları bilmeli ve gerekiyorsa Avrupa radyola-
riyle anlaşarak orada muayyen saatlerde neş
riyat yapmalıyız. Kendi radyolarıımıız kâfi de
recede kuvvetli kale bemem 'getirebilmek imkâ
nı olmıaıdığına ıgiöre Avrupa ımieımleketleri ile 
bu şekilde aniaşmalaır yapimamız lâzıımdıır. Yur
dundan ayrılmış, henüz dil (öğrenemıenıiış Türk 
işçisi haklı olarak memlekett haberi dinlemek 
istiyor. Memleket haberini en iyi olarak rad
yodan alacaktır. Açıyor Anikara Radyosunu 
dinliyemiyor, açıyor İstanbul Radyosunu din-
liyeımiyor. Dinliyemeyin'ce, mecbur aluyor, Bu-
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dapeşte Radroysumu dinlemeye ve loradan da 
zehirlemiyor. 

Aziz arkadaşlarıım, Avrupa'da çalışan Türk 
işçisinin en •büyük derdi, kazancını memlekete 
gönderebilnıektir. Avrupa'da bugün 60 - 70 ibin-
Türk isçisi çalışmaktadır. ıBu; miktar yakında 
1O0 İbin olacak. Ben hesahettim; ortalama bir 
işçi senede ibin mark tasarruf edebiliyor. '100 
bin işçinin bin .markı 100 milyon maafe eder 
arkadaşlar. 300 milyon. Türk lirası. Bizim dış 
yardım diye yalvara yalvara ele (geçirebildiği
miz 'miktarların hayli üzerinde. Yalnız bu pa
rayı iyi yollardan memlekete (getirebilmemiz lâ
zımdır. Buıgünikü dunum şudur -. Biz bankalar
da işçilerin ancak resmî kur ile parasını alabil
mekteyiz. Yani mark (başına ı225 kuruş verebi
liriz. Ama serbest piyasada üç liraya yakın 
para alır adam. Böyle olunca, işçi parasını se
nin banka ile elbette memlekete göndermez. 
Netice olarak şu olacaktır : Birtakımı açıkigöz-
ler müesseseler açmışlardır. Almanya'daki işçi
lerin Alman parasını alır ve bunlarım karşılığm-
daki parayı Türkiye'den öderim, der. Bâzan 
öder, bâzan ödemez. Bu suretle parasını kay
betmiş, ciğeri yanmış birçok işçilerimiz bana 
şahsan veya mektupla müracaat etmiştir, bu acı 
bir konudur. Birtakım dürüst müesseseler de 
var, ihracatçı müesseseler. Bunlar oradaki Türk 
vatandaşlarına yardım etmeye gayret etmek
tedirler. Fakat umumiyet itibariyle işçi zor 
durumdadır. Buna çare bulmak için tatilde 
Türkiye'ye gelirken birtakım mallar getiriyor 
ve bunları Türkiye'de satarak 225 in üstünde 
Türk parası ele' 'geçirmek istiyor. Maalesef bu 
gelen mallar memleketimizin işine yaramaz. 
Çok defa naylon, cıncık boncuk 'getirmektedir
ler. Kullanılmış .arabaları,, çarıık çürük ara
baları; memlekete getirmektedirler. Bu naylon 
cıncık 'boncuk eşyanın 'getirilişi sosyal bir prob
lem değil, ıgerekçede de söylendiği gibi doğ
rudan doğruya ekonomik bir problemdir. Adam 
parasını! hakiki değerimde memlekete .getire
memektedir. ISiz rayioolam Mark başıına 3 lira 
yerine İ22I5 kuruş verdikçe, adam elbette bunu 
size ıgetirip teslim etmez. Bulgun huzurunuza ge
len lâyiha, bu işçilere bir mesken kredisi açıl
masına) derpiş etmektedir. Bu yerindedir, gü
zeldir. Fakat, meseleyi halletmekten çok uzak
tır. Bu yoldan, bunu kullanarak işçilerin ta
sarruflarının memlekete ıgetirilmesi düşünülmek-
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tedir. Bunu bankaya yatıracak ve üç sene vâ
de ile parayı faizini peşin vermek suretiyle, 
avans alarak da bu parayı işçiye teslim etmek 
suretiyle, bir dereceye kadar resmî kurun da
ha üzerinde bir para temin letmefc imkânı hâ
sıl olabilir. Fakat bu dolamibaçlıı yolun doğru 
yol olmadığı kanaatindeyim. Paramızın kurunu 
değiştirenleyiz. 2125 kuruş yerine Ibiz bunlara 
nasıl 3 lira diyelim? Milletlerarası Para Fonu 
buna itiraz eder, derler. Kanaatimce çıkar yol1: 
Biz turist kuru diye bir kur kabul 'etmişizdir. 
Dışardan gelen yabancı turistlere 905 kuruş 
yerine dolar başına 13,5 lira veriyoruz. Dışar
da çalışan Türk işçileri de bir nevi turist sa
yılarak bunlara turist muamelesi ederek bunla
rın da parasına] normal kurdan, turist kurun
dan almanın yolu bulunabilir kanaatindeyim. 
Bunu, Milletlerarası Bara Fonu ile konuşarak, 
dışarda çalışan Türk işçisi turist addolunarak, 
bunlara da turist kuru temin ederek, dışarda 
bunların parasını herkes kaça alıyorsa, doğru
dan doğruya banka ve Hazine bunu alabilir. 
Küçük para değil, yüz milyon mark, üçyüz 
milyon Türk lirası bulgun heba 'olmaktadır. 
Cıncık boncuk suretiyle memlekete gelmekte 
ve birtakım kaçakçıların celbine 'girmektedir. 
Bu parayı doğrudan doğruya Hazineye getir
mek imkânı var kanaatindeyim. Bu da dışar-
daki işçileri turist saymak ve-turist kurunu 
onlara temin etmek yolu ile olur. Saygılarımı 
sunanım arkadaşlar. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katılmıyan ar
kadaşlarımız lütfen oylarını kullansınlar. Ste
nografların oturdukları yerlerde konulan yu
varlaklara arkadaşlar lütfen oylarını kullanısın-
lar. 

Buyurun Sayın Dizman. 
* H. ALİ DÎZMAN (Tokat) — Muhterem ar
kadaşlarım, hariçte çalışan işçilerimizin tasarru
funun döviz olarak memleketimize girmesini te
min yolunda atılacak her adımı şükranla karşıla
mak elbette ki, vazifemizdir. Bu kanun da, bu 
yolda bir adım olması itibariyle, ancak takdiri
mizi arz edebiliriz. Yalnız münferit gayelere 
ulaşırken umumi (gayelerimizi de tahakkuk ettir
mek yolunda bâzı gayretlerin sarf edilmesi lâ-
zımıgeld'iği kanaatindeyim. Bugün Türkiye'de 
mesken ıen cazip bir mevzudur. İşçilerimiz bakı
mından da bu cazip mevzuu öne almak' suretiyle 
tasarruflarının Türkiye'ye gelmesini temin et-
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meye çalışmak da iyidir. Ancak hep biliyoruz ki, 
mesken mevzuu Türkiye'de Plânlamanın, Hükü
metin biraz da şikâyetini mııcibolan bir mevzu
dur. Bunun yanısıra oraya giden işçilerimiz 
birçok sınai müesseselerde çalıştıklarından Tür-
kiyemize göre birçok mevzularda görgülerini, 
bilgilerini artırmış bulunuyorlar. Bunların için
de öyle zannederim ki, Türkiye'ye döndükleri 
zaman tasarruflarının üzerine bir miktar kredi 
koymak suretiyle mesken yapmak yerine orada 
gördüğü sınai teşekküllerin küçük veya büyük, 
gücünün yetebildiği örneğini Türkiye'de tesis 
etmek ist iyeb i Tirler. Eğer bu vatandaşlar böyle 
bir düşünceye sahip'değillerse bile onları böyle 
bir düşünceye sevk edecek çareleri bizim arayıp 
bulmamız lâzımgeldiği kanaatindeyim. 

Bunun içindir ki, bu kanunla tesis edilmiş 
bulunan ikraz fonu mesken kredisi (hesabına ilâ
veten bir de sanayi tesisleri kredisi diye bir 
hükmün koyulmasına mutlak bir zaruret olsa ge
rektir. Böylece oradaki işçi TürkiyeYle göirmedi
ği bâzı istihsal kollarının, bâzı cazip iş mevzula
rının iyice tetkikini yapabilir, içinde çalışmış 
olabilir. Artıracağı parayı burada hiç değilse 
mesken kredisi kadar bir tesis kredisi verebildi
ğimiz takdirde Türkiye'de yeni, yeni' iş kollarını 
kurma yollarına gidilebilir. Onun için derim ki, 
sadece döviz getirmeyi düşünmiyelim. Bunu ge
tirirken de dolayısiyle bâzı iyi neticeler elde-
edilmesine gayret edelim. Bunun içindir ki, Sa
yın Komisyondan ve bilhassa Hükümetten rica 
edelim, eğer bu 'kanun içerisine süratle ithali 
miimkün olmasa bile bu mevzuun da tetkik edi
lerek hariçte çalışan işçilerimizin görgü ve bil
gilerini de paralariylc birlikte Türkiye'ye geti
rip hemen icrai sahaya intikal ettirebil melerini 
temin yolunda bâzı tedbirlere tevessül edebil
sinler. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Açık oylamaya katıl mıyan ar
kadaşlarımız lütfen Oylarını kullansınlar. 

Sayın Pehlivanoğlu. 
ŞADI PEHhlVANOĞLU (Ordu) — Muh

terem arkadaşlarım, bilhassa büyük çoğunluk 
itibariyle Almanya'da bulunan ve kısmen İsviç
re ve Holânda'da bulunan altmış bini mütecaviz 
işçimizin ykĞ ellerde kazandıkları dövizlerin 
Anavatana aktar dm ası meselesi hakikaten millî ik
tisadiyatımızı ilgilendiren en mühim meseleler
den biridir. Bugün maliyemiz bütçesine şiddet-
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le takviye dövizleri arama çarelerine baş vurur' 
ken kendi işçilerimizin alınlarının teri ile kazan
dıkları dövizlerin yabancı memleketlerde heder 
olmasına göz yummak elbette ki isabetli bir ha
reket olmaz. Bizzat gittim gördüm, bütün Türk 
işçileri, Almanya'da çalışan Türk işçileri kazan
dıkları dövizin, paraların Türkiye'ye gönderilme 
çarelerini aramakta ve mâruz bulundukları güç
lükler dolayısiyle büyük ıstırap çekmektedirler. 
Maliye Bakanlığımızın daha ziyade bu dövizlerin 
Türkiye'ye aktarılmıasmı bizzat düşündüklerini 
gordülm ve yine tesbit ettim ki, gerek işçilerin 
kazandıkları dövizler Yunan Hükümetinin bütçe
sinin büyük bir kısmını temin etmektedirler. 

Durum şudur arkadaşlar; Alman bankaları 
Markı 2,85 ten bozmaktadır. İşçilerimiz Alman
ya'ya gitmeden evvel 'birtakım kimseler dalavere
cilik teşkilâtı kurmuşlar, ağlarını germişler. Yüz-
binleree lirayı bir çırpıda cebinden çıkaran 
eksportçıı firma namı altında çalışan hakikatte 
döviz kaçakçılığından başka bir işle meşgul olmı-
yan insanlar gördüm. Ve tesbit ettiğime göre Av
rupa'da külliyetli miktarda Türk parası var ar
kadaşlarım. Elbette ki, Hükümet bu meselenin 
esasını araştırmaktadır. Bu eksportçular, görü
nüşte eksportçıı olanlar hakikatte birçokları, 
hepsine teşmil etımiyorum, hakikatte döviz kavak
çılığı ile meşgul olan bu kimseler işçilerimizin 
kapandıkları paraları, markları 2,80 - 3 lira ara
sında değiştirmektedirler. Niçin bu yola başjvuru-
yoıiar, aldıkları markları ne yapıyorlar? Mesele, 
elbette Hükümeti, Maliye Vekâletini, Ticaret Ve
kâletini alâkadar eden bir husustur. Yalnız bir
çok kimseler, birçok işçilerimiz bu dalaverecile
rin oyunlarına mâruz kalmışlar ve paralarının 
heder olduğunu görmüşlerdir. 

Bunun üzerine işçilerimiz, zarflara, ayrı ayrı 
beş yüzer lira koymak suretiyle paralarını Tür
kiye'deki kendi ailelerine göndermek cihetine git
mişlerdir. Fakat maalesef, bu paralar, mektuplar 
ve içindeki paralar gönderildikleri adreslere vâ
sıl olmamıştır. Bunun üzerine işçilerimiz Türk 
parası getirmek istiyorlar, burada muhtaç ve aç 
olan ailelerini doyurmak istiyorlar. Gelen işçiler 
vasıtasiyle orada temin ettikleri markı bozdur
mak suretiyle temin ettikleri paraları Türkiye'ye 
gönderirken tabiî o zaman da gümrükçülerimiz 
yakalarına yapışmaktadır. Büyük bir güçlük 
çekmektedirler. Meselenin malî tarafının ehem
miyeti de meydandadır, arkadaşlarım. Şimdi bu 
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Mesken Kredisi kanunu tasarısı tammaiyle me
selenin esasına deva olmamakta ancak bir pal-
yatif tedbir mahiyetinde gözükmektedir, işçile
rimizin 'büyük bir kısmı, - takdir ederler ki -
köylü vatandaşlardır. Yabancı memleketlerde ça
lışan ve para kazanan bu işçi vatandaşlarımız 
hakikatte köylü vatandaşlarımız ön ihtiyaç ola
rak köylerinde mesken yapmak cihetine gitmiyor
lar-, böyle bir ihtiyacı hissetmiyorlar. Onların 
bütün maksadı, orada kazandıkları paraları ay
nen Türkiye'ye para olarak intikal ettirerek 
ailelerinin geçimlerini ve kendi istikballerini te
min etmek istiyorlar. 

Şimdi arkadaşlar, tasarıda bir madde var; 
deniyor ki, «eğer şu kadar miktarda mesken kre
disine, mesken fonuna, Emlâk" ve Kredi Bankası 
nczdindeki mesken fonuna para yatıran kimse 
isterse Türkiye'de üç senelik % 7 den faizini pe
şin olarak almak suretiyle parasını çekebilir.» 
Bu suretle hakikaten aradaki kur farkı kapanmış 
oluyor. Fakat arkadaşlar, Türkiye'nin realitesine 
göre kanunlarının tedvin edilmesi ieabeder. Bu 
hükmün Türkiye bakımından hiçbir pratik de
ğeri mevcut değildir. Misal arz edeyim, Köln'-
deki Ford Fabrikasında çalışan işçilerimiz bil
farz Sivas'ın Zağra kasabasının bir köyünden 
olan bir işçimiz hu köydeki ailesine, çoluk çocu
ğuna para göndermek işitiyor. Aradaki kur far
kından da istifade edebilmek için Emlâk Kredi 
Bankasının mesken fonuna parasını yatırıyor. 
Zağra'nm bilmem ne köyündeki ailesine yazacak, 

diyecek ki, «Sen Sivas'a git - Zağra'da'zaten Emlâk 
Kredi Bankasının şubesi bulunmaz - 'Sivas'ta da 
Emlâk Kredi Bankasının şubesi yoksa. En yakm 
şehrin Emlâk Kredi Bankasına git. Mesken fo
nuna para yatırmıştım, onu çek. Unutlma sakın 
haa... Şu kadar faizi, şu kadar senelik parayı da 
ilâve ederek al.» Bunun pratik bakımdan tatbik 
kabiliyetinin olmadığı ve esas derde bir deva 
olup olmıyacağı meydandadır arkadaşlarım. 
Ama, bu tasarının hiç mi kıymeti yok? Var ar
kadaşlar, bunu inkâr etmiyorum. Bilhassa istan
bul gibi, Ankara gibi, izmir gibi büyük şehirler
den gitmiş olan işçi vatandaşlarımız için mesken 
kredisi meselesi ön plânda bir ehemimiyet keşfet
mektedir. Ve ancak bu kimselerin bundan istifa
de edeceği muhakkaktır. Fakat umumi miktara 
nisbetle bunların sayısı çok azdır arkadaşlarım. 
Kasım Oülek arkadaşımız çok güzel ifade bu
yurdular; kendileri de bizzat gidip gördüler 
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zannediyorum. Hakikaten Almanya'daki işçileri
mizin en büyük problemi döviz farkının, işçinin 
kazandığı paranın aktarılması bakımından arz et
tiği güelüklerd'en ibarettir. 

Muhterem arkadaşlar, görülüyor ki Hüküme
tin getirmiş olduğu kanun tasarısı bu meselenin 
esasına deva olmaktan çok uzaktır. Almanya'da 
çalışan işçilerimizin durmadan, sabahtan akşa
ma kadar hiç nefes almadan çalışıp da, çılgınca 
çalışıp da kazandıkları bu paraları Türkiye'ye 
kolaylıkla aktaramayınca, - ki bu güçlükler onu 
arz edeyim, ne ispanyol işçilerinde, ne italyan 
ne de Yunan işçilerinde mevcuttur. Yalnız bu
gün Türk işçilerinde mevcuttur - Holânda ve 
Belçika'dan menşe şahadetnameleri tamamen 
sahte fakat gösterişi^ gayet zarif ve mükellef olan 
arabalar almakta, teypler almaktadır. Ford Fab
rikasının önüne gittiğinizde Türk işçilerinin ika
met ettiği yurdun etrafında otomobil mezbelesi
nin ve mezarlığının teşekkül ettiğini görürsünüz. 
Bu durumu Ford'un idarecilerine sorduğumda 
aldığım cevap şu oldu : Türk işçilerinin yine üç 
ay evvel bu otomobil hurdalarından müteşekkil 
bir mezarlık teşekkül etmişti. Bizzat Ford cebin
den para vermek suretiyle, kendi masraf etmek 
suretiyle onları oradan attırmış üç ay içerisinde 
yeniden Ford'un yurdu etrafında bir otomobil 
mezarlığı teşekkül etmiş. Şu durulmun, arz etti
ğim şu manzaranın, asgari % 70 vebali şu döviz 
meselesinin Türkiye'ye rahatlıkla aktarılmasına 
mâni olan kimselerin üzerindedir. Buna muhakkak 
surette bir çare bulmak lâzımdır. Bu kanun ta
sarısının müzakeresi esnasında, şu hususu da 
Yüksek Heyetinize ara etmek istiyorum. Alman
ya ve diğer yabancı memleketlere giden işçileri
mizin mühim bir gailesi daha var. Zannediyorum 
ki, bir arkadaşımız demin bunu ifade ettiler. 
Türkiye'ye döndükleri zaman kendi hayatları ne 
olacak? tsti'ldballeri ne olacak? Meselesi ile karşı 
karşıyadırlar. Onun için aralarında bir düşün
ceye, bir teşebbüse saplanmış vaziyettedirler. 

Bu da şudur arkadaşlarım : Almanya'da ve 
yabancı memleketlerde kazandıkları paralarla 
Türkiye'de komple fabrikalar kurmak istiyorlar. 
En asgarisi olarak tornacı ise, Türkiye'ye bir tor
na tetfgâbı ile dönmek istiyorlar. Bilhassa bu hu
susa dikkat nazarlarınızı çekmek istiyorum. Böy
lelikle teypmiş, efendim, radyo imiş, hurda ara-
balarmış, bunların .memlekette girmesinden ziyade 
istihsal vasıtalarının, fabrikaların,, tezgâhların 
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memlekete girmesi elbette ki, millî iktisadiyatımız 
bakımından çok daha mühimdir, zannediyorum. 

Binaenaleyh, bu gümrük meselelerinde lü
zumsuz §u «Atı alan daima Üsküdar'ı geçer» 
sözünü batırlıyarak, lüzumsuz birtakım formali
telerle millî iktisadiyatımız bakımından çok 
ehemmiyetli olan bu hususu temin edecek tedbir
lerin biran evvel alınması icabeder kanaatinde
yim. İşçi vatandaşlarımız, eğer diyorlar, T'ürk 
Hükümeti bizden 2,60 - 2,75 arasında ımarkımızı 
alırlarsa biz ne teyp alırız, ne araba alırız, para
mızın tamamını Türkiye'ye getiririz, diyorlar. 
Bunları yalnız arkadaşlarım bir - iki kişiden de
ğil, yüzlerce, binlerce işçi vatandaşlarımızdan 
bizzat dinledim. Binaenaleyh, benim istirbamum 
şudur : Bu kanun tasarısının getirdiği hüküm 
tamamen palyatif bir tedbirden ibarettir. Müm
kün ise, Hükümet ve Komisyon bu kanun tekli
fini geri alsın. Ve derdin esasına 'deva olacak 
mâhiyette maddeler ilâve etmek suretiyle biran 
evvel getirsin. Çünkü, ber geçen gün millî ikti
sadiyatımız bakımından birçok zararlar tevlidet-
mektodir. Biran evvel mütekâmil bir kanun ta
sarısı şeklinde Yüksek Heyetinize getiril/mesini 
arzu ederim, temenni ederim. Hepinizi hürmetle 
selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu, üç arkadaşı
mız daha var, onları bekler misiniz, yoksa ko
nuşmak istiyor musunuz ? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALİ SA
KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Konuşmak is
tiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ SA

KİR AĞANOĞLU (Trabzon) — Sayın Başkan, 
muhterem arkadaşlar; yüksek huzurunuza ge
tirilmiş olan kanun 'tasarısı bir Hükümet tasa
rısıdır. İmar, İskân ve Maliye komisyonların
dan geçtikten sonra Bütçe, Plân Encümenine 
getirilmiş ve bu encümende son şeklini almış 
bıılun'maktadır. Tasarının gerçekleştirmek istediği 
gaye kısaca şudur: Yabancı memleketlerde bulu
nan işçilerimizi daha çok tasarrufa teşvik etmek 
ve bu tasarrufları tediye bilançomuzda aktife 
mal etmek, yabancı dövizler olarak aktifimize 
maletmek istiyoruz. Harice giden işçilerimizin 
büyük bir çoğunluğu köy çocuklarıdır. Fa'kat 
yabancı ülkelerde bunların büyük bir çoğunlu
ğu sanayi, bölgelerinde ve bir kısmı da maden-
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lerde çalışmaktadırlar. O halde ziraatten sana
yi'e intikal etmiş bulunuyorlar, orada bir ihti
sas kazanıyorlar. Yurda döndükten sonra bu 
işçilerimizin büyük bir çoğunluğu şehirlerde, 
sanayii bölgelerinde oturacaklar ve kendi sana-
yiimizde iş alacaklardır. Şehirlerimizde, sana
yi bölgelerimizde işçi meskenleri bir problem
dir. O halde yarın yurda dönecek olan bu işçi 
zümresinin, yarın yurda döndükten sonra bir 
mesken saihibi olması hususu onlar için şimdiden 
düşünülen bir mesele olduğu gibi, bizce de şim
diden düşünülmesi gereken bir husustur. 

Kanun tasarısında mesken fonu diye bir hu
susa yer verilmiş olması bilhassa bu maksattan
dır. Diğer tarafatn, Milletlerarası Para Fonu 
Anlaşmasına göre bngun resmıî kurla, serbest 
kur arasında Türk parasının diğer paralarla 
olan münasebetinde mevcudolan farkı bir prim 
vererek telâfi etmeğe imkân yoktur. Bunun 
kanun tasarısında kurulacak bir fonda faiz 
farklariyle karşılanması düşünülmüştür. Fakat 
bu fonla işçilerimizi daha çok tasarrufa teşvik 
ederek, paralarını toplarken, yapacakları tasar
rufları yarın mutlaka memlekette bina için kul
lanmaları da şart değildir. Yine bu fondan yapı
lacak ikrazlarla, istihsâl vasıtaları tezgâh, ta
kım ve saire gibi, yarın millî ekonomimize fay
dalı olacak hususlarda kullanmaları da ısağlan-
mış bulunmaktadır. Bu kanun kabul buyurul-
cluğu takdirde, tatbik mevkiine konulurken 
asıl faydalı olacak ve işçilerimizi teşvik edecek 
husus çoğu Almanya'da bulunan işçilerimizin 
kesif bulundukları bölgelerde millî bankalarımız
dan ezcümle Emlâk Kredi Bankasının şube 
açmak durumunda olması, ,bu şubeler vasıta-
siyle işçilerimizin tasarruflarını kolaylıkla top
lama durumunun hâsıl olması keyfiyetidir. 

Bu itibarla- daha evvel konuşmuş olan muh
terem a rkadaşlarımızm kanunda gerçekleştiril
mesi arzu edilen hususlar diye belirttikleri hu
susların hepsi düşünülmüştür. Kanun müzake
resinden sonra kabul buyurulduğu takdirde, 
faydalı neticeler verecek bir kanun tasarısıdır, 
arz ederim efendim, saygılarımla. • 

BAŞKAN — Sayın Altınsoy. 
MEHMET ALTINSOY (Niğde) — Muhte

rem arkadaşlarım, son siyasi faaliyetlerde iç 
politikanın da mevzuu olan Almanya'ya gönde
rilen işçi meselesinin lehinde ve aleyhinde Türk 
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siyasi 'hayatında bir çok sözler söylendi. Şahsan 
bölgesinden Almanya'ya en çok işçi giden bir 
milletvekili sıfatiyle, dışarıya giden işçilerin 
memlekete temin ettikleri muhassenatı idrak 
eden bir arkadaşınız olarak konuşacağım. Al
manya'ya giden işçilerin büyük bir ekseriyetini 
burada geçiminden âciz, ekmeğini değerlendir
meye imkân bulamıyan, iş sahası temin ede-
miyece'k güçlü, kuvvetli vatan evlâtları teşkil 
eder. Yüzde 1 - 2 nisbetini geçmiyen macarape-
rcst serserileri çıkarsanız hemen, hemen hepsi 
burada çoluk çocuğuna temin edeceği infak, 
iaşenin derdiyle oralara düşmüştür. Hal böyle 
plunca daha ziyade büyük şehirlerde oturan in
sanların <müstefidolacağı mesken kredisi yoluy
la Almanya 'daki işçilere bir şey temin edilece
ğine ve bundan büyük faydalar temin edilece
ğine kaani olmadığımı peşinen arz etmek iste
rim. Hazırlanıp huzurunuza getirilen kanun 
teklifinin asıl maksadı, işçilere bir mesken te
min etmek, mesken sahibi yapmaktan ziyade, 
kanaatim odur ki, •maliyeye döviz temin etmek, 
döviz akıtmak amacını gütmektedir. Ama, 
'bu kanunun bu haliyle ibu gayeyi tahakkuk et
tireceğine de ben şahsan kaani değilim. Onun 
için her şeyden evvel % 5 - 10 netice vermiye-
cek bu gibi yan tedbirleri bırakıp meselenin as
lına rücu etmek, aslına parmak basmak lâzım-
gelir. Dışardaki işçiler memleketlerine döner
ken aslında gömlek dahi almak istemiyorlar. 
Ama dövizdeki kur farkı dolayısiyle parayı ge
tirip 222 'kuruşa vermemek için orada ya Exs-
port - tmport şirketlerinin elinde oyuncak olu
yorlar. Veyahutta bir takım cıncık boncukla 
paralarını değişmek zorunda kalıyorlar. Ama 
maalesef getirdikleri eşyaların büyük ekseriye
ti de getirdikleri zaman evlerinde kullanma im
kânı olmıyan şeylerdir. Çünkü Almanya'da 
satılan eşya ile Almanya'da çalışan Türklerin 
'büyük ekseriyetinin yaşayış tarzı arasında bu 
eşyaların % 99,5 unu kullanmak imkânı yoktur. 
Hal böyle olunca muhterem Hükümetten istir
hamımız şu olacaktır. : 

Bu kanun bu hali ile memlekete döviz temin 
etmekte büyük bir netice veremiyecektir. Çün
kü, bir takımı iğvicaçlı, dolambaçlı yollara baş
vurup; ;kredi temin etmek için 3 sene beklemek, 
'bilmem şu kadar para yatırmak resmî kurlar
dan. falan olmak, filân olmak yollarını getiriyor. 
Kaldı ki, giden işçilerin büyük bir ekseriyetinin 
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bu kadar dolambaçlı yollara aslında aklı da 
ermez. Bütün bunları birtarafa bırak-p doğru-
dandoğruya Türkiye'ye direkt yoldan döviz 
gelmesini sağlıyacak bir yol bulmak lâzım. 
Bu yolda kanaatimce dövizlerin kur farkını or
tadan kaldıracak muayyen 'bir pirim tanımak
tır. Bugün 80 küsur bin işçi dışardadır. 1960 ile 
1964 arasındaki inkişafı naızarı itibara alırsak, 
en geç 1966 senes!i( sonunda işçi nisbeti iki yüzbi-
nin üzerinde olacaktır. Vasati 'olarak iki yüdb'in-
den hesaibett iğimiz takdirde 'bir senede 480 mil
yon -mark rahatlıkla Türkiye'ye girebilecektir.. 
Asgari 480 milyon markın girmesi için sadece' 
yüzde 25 nisbet'inde kur farkı, tanımak, prim 
tanımak kâfi gelecektir. Yüzde 25 tanındığı tak
dirde 2.80 e çıkmaktadır. Normal olarak 3 lira
ya satılanı hattâ 2,75 ten almak istediği zaman 
orada çalışan işçiler rahatlıkla ve kolaylıkla her 
hangi bir tehlikesi olmadığı için resmî yoldan 
Devlet eliyle aktarmayı temin Edeceklerdir. Bu 
kadar mühim bir kaynağı temin7 etmek için mali
yenin biraz fedakârlıkta bulunması evleviyetle 
şarttır. Bunun için her hangi bir mevzuatın mü-
saidolmaması mevzuuibahis değildir. Şayet iktiza 
ediyorsa bütçeye koyup bu işi halletmek, 20 - 30 
miçonu gözden çıkarmak, temin edilecek men
faat bakımından haydi haydi mümkün olabilir. 
Bu vesileyle İtalya'dan tıpkı bizde şimdi üzerin
de durduğumuz gibi cereyan eden bir meseleyi 
misal olarak vermek istiyorum. 1963 te İtalya 
mühim bir malî kriz geçirmiştir. Bu krizi ko
lay atlatmayı temin etmek için dışarıda çalışan 
işçilerin işçi tasarruflarına muayyen bir prim 
tanımak suretiyle Almanya'da çalışan İtalyan 
işçileri vasıtası ile 2,5 milyar dolarlık döviz te
min etmek suretiyle büyük krizini atlatmıştır. 
önümüzde hu misal de varken bu yiola gitmemek 
için hiçbir sebebolmadığı kanaatindeyim. Bu ka
nunu vesile ittihaz ederek muihterem Maliye Ve
kâletinden istirham ederiz, kanun teklifini lüt
fen geri alsınlar, bu dolambaçlı yolları bırakıp 
direkt yoldan hem memlekete, hem de dışarıda 
çalışan vatandaşlara daha faydalı olacak imkân
ları getirsinler. Bu da arz ettiğimiz gibi muay
yen % 25 prim tanımak suretiyle Türkiye'de 
doğrudan doğruya dövizin girmesini temin et
mektir. 

Hürmetlerimle. 
BAŞKAN — Açık oylamaya katılmıyan ar

kadaşlar lütfen oylarını kullansınlar. 
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BAŞKAN — Sayın Çulha. ' I 
TURGUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem Baş

kan, muhterem arkadaşlar, efendim bendeniz faz
la konuşmayacağım, Diğer bütün arkadaşlarımın 
üzerinde ısrarla durdukları prim meselesi var. 
Prim ki, hu kur farkından doğuyor malû'muâli-
niz, primin verilmesi, biraz evvel Komisyon Söz
cüsü arkadaşımızın da ifade buyurdukları gibi, 
Beynelmilel Para Fonu'nun prensiplerine uy
gun düşmüyor. Çünkü, biz bir prim verdiğimiz 
takdirde paramızın değerinde her hangi bir de
ğişiklik yapmış addediliyoruz. Ve buna göre bü
tün dış ticari münasebetlerimiz değişiyor. Bun
ların formülleri başka şekillere bürünüyor. Şim
di bu prim doğrudan doğruya verilemez ama baş
ka şekilde verilefoiliı. Nitekim bir Mlci seriye gi
bi bir usulle ve dolambaçlı bir ylolla demin de 
Komisyon Sözcüsünün ifade ettiği gibi faiz ver
mek suretiyle primin karşılanması cihetine gidil
miş oluyor. Fakat Hükümet bu tasarıyı getir
mekle beraber esas gayeyi tahakkuk ettirmek 
mecburiyetindedir. O da dış ve iç para kıymet
lerimizin aynı olmasına çalışmaktır. Bu mümkün 
olamayınca diğer bâzı çarelere başvurmak gere
kir. Bendeniz 11)62 de Belçika'da ve Köln'de Türk 
işçileri hakkında yaptığım, tetkikat neticesinde 
bâzı kanaatlere sabiboldum. İtalyan, ispanyol ve 
diğer bâzı memleket işçileri paralarını kolaylık
la kendi memleketlerine transfer edebiliyorlardı. 
Sebebi de, pek fazla bir kur, döviz farkı yoktu. 
Fakat Yunan işçilerinin Yunanistan'a tamamen 
aktarılmış olan dövizleri oradaki işçi mümessili- I 
mizin de dikkatini çekmiş, bana dedi ki, «Her ay j 
burada maaşlarımız], haftalıklarını aldıkları za
man elinde çanta olan bâzı Yunan memurları ge
lir ve dış piyasadan daha fazla bir kıymetle Yu
nanlıların paralarını alır giderler.», «Bunun no 
şekilde olabileceğini» sordum; dedi ki, «Bizim 
kanaatimize göre bir kurye ile geliniyor, fakat 
Yunan Hükümeti bunu ne şekilde formüle etmiş
tir, bilmiyoruz.» Elbette böyle ıgayrikanuni, gay-
rinizami bir teklifi Hükümetten temenni ödeme
yiz. Ama, bunun başka çıkar yolu da yoktur. Hü
kümet şu kanun ayarında, buna benzer diğer bir
çok kanunlar getirerek, oradaki işçilerimizin dö
vizlerini Türkiye'ye aktarmak imkânına sahiıbola-
bilir. Bu bakımdan kanunun tamamen, faydasız 
olduğunu iddia etmiyoceğim. Faydalıdır, para
mızın değeri kıymetlendikçe bu kanun yürüyecek 
ve bu fona para yatıran işçilerimizin adedini artı
racaktır. Fakat paramızın kıymeti düştüğü tak- '» 
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dirde elbette ki, döviz sahibi olan aradaki işçi 
kardeşlerimiz, vatandaşlarımız da paralarını daha 
iyi kıymetlendirmek yolları seçecekler ve bu ka
nunun işlemesi imkânsız hale ıgeleeektir. Tasarı
nın bir de birinci maddesine değineceğim. Sade
ce îş ve işçi Bulma Kurumu aracılığıyla yaban
cı memleketlere giden işçilere bu hak tanınmıştır. 
Bunda Hükümet haklıdır. Fakat bundan evvel 
pek çok işçiler, işçi vatandaşlarımız dış memle
ketlere gitmişler ve orada işlerini yoluna koymuş
lar, normal statüye geçmişlerdir. Bunların yekû
nunu bilmiyorum ama her halde bir hayli para 
kazanan işçiler vardır. Ve aradan geçen zaman 
zarfında dıem mesleklerini ilerletmişler ve hem 
de ücretleri artmış durumdadır. Binaenaleyh.' 
kanunun bu bilinci maddesine, «Şimdiye kadar 
gitmiş olanlar hariç», şeklinde bir ifade konul
ması. çok yerinde olacaktır. 

Mâruzâtım bundan ibarettir. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Dermana. 
YAHYA DUK-MANC! (içel) — Çok muh

terem. arkadaşlar; Hükümetin getirmiş olduğu 
bu tasarıyı, büyük bir dâvanın halli yolunda 
atılmış 'ilk adım olarak telâkki ediyorum Ve Hü
kümeti tebrik ediyorum. 

Kıymetli arkadaşlar burada konuştular, ko
nuşan kimselere şöyle bir baktım; meslek itiba
riyle, üçü hukukçu, biri eczacı, biri hekim, bir 
de diplomat konuşlu. Bu çok teknik bir mev
zudur. Bu memleketin temel meselesini alâka
dar ediyor. Bu temel meselede hakikaten fikir 
sahibi olan, bu mevzuu tam mâııasiyle kavramış 
arkadaşların Hükümete ışık tutması ve bu te
mel meseleyi halletmelerini can ve gönülden is
terdik. Ama, bizler milletvekili olarak memle
keti tamamen gezmekteyiz. Çeşitli iş adamları 
bu sahadaki şikâyetlerini ve tutulması icabeden 
yolun ne şekilde ele alınmasını bize acı acı an-
latmaktalar. Bizim bu duyduğumuz şeyler yan
lış olabilir, belki gerçeklere temas etmiyebilir, 
belki arka niyeti olan bâzı kimseler milletvekil
lerine yanlış bilgi de verebilirler. Biz bunla
rın savunucusu değiliz. Fakat büyük bir me
selenin üzerindeyiz. "Memleketimizin ekonomik 
bünyesinin hasta oluşunu, dövize muhtaç bulu
nuşumuzu ve fakrii zaruretin memleketimiz için
deki sosyal bünyenin sızıltılarını bu şekilde 
meydana getirdiğini bildikten sonra, biz bu t e-
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mel dâvayı nasıl halledeceğiz, ekonomik du
rumu bu hastalıktan nasıl kurtaracağız diye 
gayret göstermekteyiz. Elbette ki hiçbirimiz 
Erhard değiliz, ama bu memlekette samimiyet
le çalışacak ve bu meselenin, bu teknik işin er
babı olan pek çok Erhard'ların bulunacağına 
ben şahsan kaaniim. Ama neden bu mesele 
ele alınmamış şimdiye kadar? Üç seneden beri 
çalışılıyor. Bu meseleler görüşülmedi de Hü
kümetin şimdi getirdiği tasarıyla mesele anla
şılmış bulunuyor. Üzerinde durmak lâzım. Sa
yın Evren'in burada bir konuşmasını hatırlıyo
rum, bunu her halde bu şekilde telâkki etmek 
ieabeder diye kendim de bir hükme varıyorum; 
bir Meclis ki, bir Hükümet ki başında bir Baş
bakan var, maratona çıkmış, mütemadiyen ko
şuyor ve koşturuyor, ama koşucularının yatak
ları kızmış, artık randıman alınamıyor... Mec
lise bakıyoruz; neden kimse yok? Üç senedir 
tatile girmeden gece - gündüz çalışan komisyon
lar ve Meclis elbette bugün bu şekilde çok mü-
tevazi bir manzara alıyor. j 

Muhterem arkadaşlar, bu daimî çalışmala
rın dışında da memlekette bu meseleleri hallede
cek Erhard'lar bulunabildiğini söylüyorum. Ne
den Hükümet bu şekilde bu mesele i!e ilgili kim
seleri, iş adamlarını bir araya getirip de şimdi 
parmak koyduğu bu mevzuu etraflı bir şekilde 
kavramıyor ve halletmiyor? Niçin onları çağı
rıp toplamıyor ve fikirlerini almıyor? 

Bir mesele arz edeyim arkadaşlarım. Dı
şarıda dövizlerimiz cok, Türkiye'nin meselesini 
halletmek için büyük bir çabaya da ihtiyaç yok
tur. Bir işçi dâvasında, harice gönderdiğimiz 
bu memleketin enerjisinin, emekçisinin gönde
receği dövizler bu memleketin borçlarını birkaç; 
senede öd ivecek durumdadır. Turizm dâvasını 
hallettiğimiz zamanda o başlı başına bu meseleyi 
halledecektir. Yine bu memleketin serbest ti
caret rejimi şekliyle harice akıttığı milyarlarca 
dövizin akmaması için bir tedbirin alınması bu 
işi başlı başına halledecektir. Tüccarlarla ko
nuştum, şöyle diyorlar: Bugün 600 milyon 
dolarlık bir ithalât, fakat 300 milyon dolarlık 
bir ihracat var. Ama Hükümet şu dolar sis
teminde, döviz sisteminde yine bir açık rejime 
tutsun, serbest piyasayı, dünya borsasını naza
ra alsın. Ben bugün yine liberasyonda serbest 
ihracat rejiminde on liraya aldığım bir canlı | 
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malı, kilosunu onJİraya aldığım bir canlı malı 
dışarıya bir liraya satıyorum ve kambiyodan 
bunu resmen geçirtiyorum. Bunun dokuz lira
sı nerede kalıyor? Hariçte kalıyor. Kimlerde 
kalıyor? İtimat ettiği kimselerde milyarlar te
raküm ediyor, bir gün üstüne yatıyorlar. 
Mersin'de bir iki tüccar arkadaşın intihar etti
ğini gördük. Selanik Bankasının oradaki kısmı 
hemen hemen büyük bir sarsıntı içinde. 

Benim bildiğim bu, Sayın Turgut Çulha'nın 
söylediği kurye meselesi var. Komşu memleket
lerden birinin fahrî olarak konsolosluğunu al
mış üzerine, Mersin'de çalışan böyle bir komşu 
memleketin fahrî konsolosluğunu yapan bir za
tın ticarethanesi vardır. Çalışır. Elinde bavu
lu ile mütemadiyen gider gelir. Bu nasıl bir 
muameledir? Neler götürür, neler getirir? Bu
nu aklımız almaz. Ama aklımızın erdiği ve bil
diği bir şey var ki, hariçte hakikaten balyalarla 
Türk parası vardır. Hariçte altınlarımız var. 
Biz sıkıntı içindeyiz. Muhterem arkadaşlar bu 
memlekette bir Erhard olmıya lüzum yok. He
kimler, eczacılar, hukukçular bu işe el koyuyor 
da, bu memleketin ekonomik sahasında emek 
vermiş insanlar neden bu meseleye bir çözüm 
çaresi bulamıyorlar? Samimiyetle muhterem ar
kadaşlarını hiçbir niyetleri olmadan şurada çok 
güzel şeyler söylediler. Onları dinlediğimiz za
man da heıısi bu memleketin sahibi ve bu mem
leketin hayrını istiyen insanlar olarak bu ka
nun münasebetiyle hakikaten çok güzel emekler 
verdiler. Onları tebrik ederim. Ama bu mem
leketin meselesini biz bu sahada nasıl alıyorsak, 
diğer sahada da hiçbir niyet taşımadan hiçbir 
kırgınlık göstermeden birbirimize, Hükümete 
ve bu hususta emek veren teknik adamlara eli
mizden geldiği kadar yardım gösterecek olursak 
bu memleketin bir kuruşunu kimse çalamıyacak. 
bu memleketin emeğini kimse israf edemiye-
cek, hariçteki bütün toplanmış olan dövizleri
miz de kollarını sallıya sallıya burada bir iti
mat vardır diye gelecek. 

Muhterem, arkadaşlarım, Hükümeti, komis
yonun da şurada vermiş olduğu güzel izahları 
dinledikten sonra, tebrik ediyorum. Bu bir 
müjde olsun. Bu bir adım olsun. Bunu kabul 
edelim, ama bu hakikaten yan tesirlerle bu 
memleketin ekonomik durumunu tedavi etmek 
istiyen bir tasarıdır. Biz yan tesirlerden değil; 
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doğrudan doğruya krom ozonlarına isabet eden 
tedbirlerin alınmasını istiyoruz. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. 

BAŞKAN — Sayın Melen, Aydm Bolak ar
kadaşımız; da konuşmak ister.. 

MALİYE BAKANI FERÎD MELEN (C. 
Senatosu Van Üyesi) -— Konuşsun, ondan sonra 
konuşurum. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

Muhterem arkadaşlarım; huzurunuzda bir nok
taya temas etmek için- söz istirham ettim. Sayın 
Bakana arzı şükran ederim. 

İktisadi kanunlar, hukukî kanunlara daima 
tefevvuk ediyor, ne kadar güzel sözlerle - süs-
lerseniz süsleyiniz; bir hukukî düzeni iktisadın, 
aıklım icabı lolan kanunlarının dışında kurarsa
nız >o kanun lölü. doğmaya niıaıhkûm oluyor. Bu 
kanun tasarısı !bir zaruretin ifadesidir. Bu (za
rurette iş gücü, iş ihracının, Türkiye'deki iş 
gücü ihracının karşılığında döviz ithalini te
min 'ötmek. Tasarının asıl gayesi bu. (Sayı gön
deriyorum, nakit döviz olarak ithal edeyim ve 
bunu da naşı] yapayım1? Millî 'bankalarımdan 
olan Emlâk Kredi Bankasını tavzif edeyim. 
Onun nezdinde bir 'fon tesis edeyim. Bu f>ona 
hariçteki çalışan güç, ıkazamdığı parayı tevdi 

etisin ve 'böylece memlekete cazip bir 'halde ge
lebilsin. Cazibesini nasıl temin ediyorum? EV-
siziınine ev yapmak imkânı talhassul edecektir, 
h'öyldce diyorum., .gurhet eldeki «âyinin kıarışılı-
ğında anıa vatanda bir ev yapabileceksin, bir; 
kredi imkânı sağlanacak sana, iki. Binaenaleyh 
sen (bir eğitim maksadiyle >gidem bir işçiysen, 
oradaki kaızancınıın muayyen Ibir miktarını top
lamış isen bir eğitim gören kimse' olarak Ana
vatana döndüğünde sana kredi imlkânını da sağ
lıyorum. Bu'bakımdan kanun uzun vadeli eko
nomik düşüncelere alışan milletlerin tab'ına 
uyîguını 'bir kanun. Fakat kanunlarım bünyesi
ne uyması lâzımlgelen millet haleti ruhiyesine 
uygunluğunu ısıÖylemek mümkün değil. Begîbiıı 
mark, yani lonibim lira. Bir tasarrufumu. Emlâk 
Kredi Bankasının resmî kur üzerinden trans
ferini temin edecek ve memlekete (geldiği za
man cari kur üzerinden transferleri yapılmış 
bu paranın karşılığı alarak kırkbin lira para 
buluyor ve yüzde altıbuçuk faizle «bu parayı 
temin etmiş olacaktır. Asigari (had beşbin lira. 
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Şimdi burada lütfen açı<k konuşalım, mev

zuun sıhhati bakımından. 
Türk Milletinin tab'ınıda mündemiç olan 

zafiyet, şu uzun. vadeli iktisadi meselelere il-
tifatkâr değil. Yani Almanya'da kazanılan pa
halarını resmî kur üzerinden ıgönderaiın ve böy
lece üç sene sonra memlekete döndüğü zaman 
uzun vadeli bir kredi, 2'0 sene vadeli 'bir -mes
ken kredisini 'bir kişi temin etmiş olsun. Otur
muş ve piyasasında yüzde '6,5 faiz, en yüksek 
faiz 'olan, bir mübalâğalı faiz 'haddi olan mem'-
löket ve milletlerde çok ıgüzel ekonomik (bir 
plân. Ama piyasasında yüzde 30 faiz alıışılatgcl-
miş 'bir faiz olan ve piyasasında kaçakçılık te
mayülleri alabildiğine yer a'lmıış bulunan bir 
vatan sathının çocuğunu böyle ekonomik bir 
plâna irca etmek güç olur. Siz kendisine diye
ceksiniz k i ; çalış, kazan, milletinin sana, temin 
ettiği cari kur üzerinden paranı vatana gön
der. Sen vatanın ihariçte döviz kazanan elçisi-
sin. Yanına kaçakçı yaklaşacak, «Bırak bu 
uzun vadeli işi, 'bugün mark 2,25 ten muamele 
görüyor, ben bunları 12,80 e satınalırım.» Ya
kın vadeli bir hesap: Buna o işçi iltifat edecek
tir, vakıa .budur. Şimdi bu vakıayı telâfi et
mek mümkündür. Ook sayın komisyon sözcü
sünün 'beyanından ve bilelbildiğim ölçüde bu va
kıanın beynelmilel .anlaşmalar içinde çözül
mesi güç görülmektedir. Bu nakımdan tasarı 
Ibu kaıbîl para sahiplerime Ibir taviz vermiştir. 
En yüksek faiz haddi tavizi,, kredi imkânları 
tavizi ve aldığı kredide en düşük faiz tavizi. 
Ama; ölçülerimize igöre, yaptığım 'ölçütlere >göre 
kaçakçının tavizi çalışan ikişiye en yüksek ta
vizdir. 

Şimdi burada çok ıSayın Melen'den bende
nizin istirhamımı ışudur : Bu çalışan, iıhracedil-
miş sâyiin, gücüm karşıliığında miiılletin hakkı 
•olan dövizi memlekete ithalini temin edecek 
şöyle (bir çare mümkün olamaz mü? Türk pa
rasının kıymetinin korunması hakkındaki Ka
nuna göre, veya 'Türk parasının kıymetinin 
korunması hakkındaki Kanuna dayanılarak 
neşredilen kararnameler 'muvacehesinde işçile
rin bu paralarını resmî kurun tesbitiride, yani 
Türk parasının diğer yalbancı paralar muvace
hesinde kıymetinin tesbitinde, Sayın Oülek'in 
dediği ,giM bir istisnai tarife tatbiki mümkün 
olamaz mı? Eğer bu mümkün 'olmuyorsa Mer
kez Bankasının dış muhabirlerine bu paraların 
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mevduat olarak kabulü hailinde yüksek düaiz 
tavizleriyle topflanması mümkün olmaz mı? İki. 

Üç; "bu çalışan 'kişilerin muayyen standartta 
ve sanayi âletleri olarak ithal edebilecekleri 
eşyaların' yurda itûıalleri mümkün kılınmak 
suretiyle bu paraların (gayriiktisadi sarfına (bir 
mania tesis edilip, daha iktisadi 'sahalara, sevk 
edilmesi mümkün olmaz mı? En basit (bir tah
minle, 00 bin işçinin' bir aylık 'Türkiye'ye ih-
raeedebileceği hariçten dolar itibariyle döviz 
tutanını iki dolar kalbul edecek olursak aylık 
Türkiye'ye ihraçları T20 bin dolar olur. Bu 
da Lüksemburg Devletiyle, Türk Hüküme
tinin konsorsiyum anlaşması içinde temin etti
ği-ve uzum 'meşakkatler pahasına temin ettiği 
dış yardım olur. Ve 'bu çalışan 'Türk .gücünün 
kazandığı bir m akit 'olması 'sebebiyle faydalı 
olur. 

'Sayjgı değer Gülek arfcadaşımi'z dış memle
ketlerdeki işçilerimizden işverenlerin memnun 
kaldığı hakkında beyanda bulundu. Bir yıl
lanmış politikacı, tecrübeli bir politikacı için 
gerçekten isabetli sözdür. Ama bir noktayı arz 
etmeme müsaade buyurumuz. 'Türk işıçisinin, 
Türkiye'den ıgönderilen işçilerin dış memleket
lerde suç istatistiğinde de yeri mühimdir, bil
hassa asayişi muhil suçlarda işgal ettiği yor 
mühimdir. (Bunu bir tarafa itmek mümkün! de
ğildir. Niçin böyle almıalktadır? Bu kanuni ci
het ve imkânsızlığın ahlâki redaeti temin et
mesi (sebebiyle böyle olmaktadır. 

Kazanan kişilerim kazançlarını anasına, ba-
(basıına, çoluğuna, çocuğuna göndertemezseniz 
ve kazanan kişinin kazancını cari parası ile, 
geçer akçesi ile alamazsanız, bu kişilerin bu 
paraları iyi yollardan (harcaması mümkün ol
mazsa, iyi olmıyan yollardan harcaması gayet 
mümkündür. 

ıSiz tasavvur buyurunuz, ben insafınıza mü
racaat edeyim. Kapıda .çıkıyorsunuz, cebiniz-
deki 5 liraya Hükümet 5 lira veriyor. Fakat 
Hükümetin dışında bir kişi 7 lira veri
yor. Teşıriî Heyetin muhterem azalan: dahi 
7 lira verene parasını satacaktır. &ıırf pazusu ile 
çalışan kişilerin burada vatan, ımiilet, memleket 
.gibi (gayet mükemmel, şahane bir takım ede
biyatın sonunda parasını almak mümkün de
ğildir. (Siyasetin alın teri ve işçinin alın teri 
mukayese edilirse, işçinin alın teri çok pahalı 
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bir alın teridir. Bunu resmî kur üzerinden satın 
almak mümkün değildir. Bendeniz, muhteva
sı itibariyi-3, ana fikri itibariyle çok isabetli bir 
(görüşün mahsulü olmakla beraber, Sayın Ferid 
Melen'im bu tasarı üzerindeki taviz imkânları 
bakımından bir miktar daha gayretli olması za
ruretine inanmaktayım. (Tahmin ediyorum ki, 
meslekî vukufu ve dış .münasebetlerde son se
nelerde çektiği yük bakımından 'Türk Milleti
ne böyle bir kazancı temin etmek imkân ve şe
refi ISayın 'Melen'e nasibolur ve Meclisiniz de 
böyle muitlu bir kanuna oy verdiği için kendi
sini ba'htiyar addeder, ikinci maddede bu isti
kamette bir teklif yapmak hakkım mahfuz (kal
mak şartiyle heyetinizden, bu istikametteki 
çalışmalarda Hükümeti gayretli olmaya teşvik 
etmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Maliye Bakanı Sayın Melen. 
MALÎYE BAKANI FERİD MELEN (C. Se

natosu Van Üyesi) — Sayın Başkan, muhterem 
arkadaşlar, hakikaten biraz da ıstırap konusu oları 
bir mevzu üzerinde bulunuyoruz. Birkaç yıldan 
beri işçilerimiz dışarılda, yur t dışında çalışma 
imkânları bulmuş ve gün geçtikçe artan nis-
bette dışarıya işçi ihraeetmey'e başlamış bulu
nuyoruz. Elde edilen rakamlara göre bu anda 
yalnız Avrupa'da 69 000 i mütecaviz işçimiz 
bulunmaktadır. Yalnız 1964 Mayıs 'ayı sonun
da 26 bin işçi gitmiştir. 

Muhterem arkadaşlar, muhtelif tetkikler
den de anlaşıldığıma ıgöre, dışarıda bulunan iş
çilerimiz ayda en azından 100 - 200 Mark civa
rında bir tasarruf yapabilm'ekte ve bunu mem
lekete göndermek imkânını elde etmektedir
ler. Maalesef, bu kadar dışarıda işçi bulun
masına ve bu miktarda döviz tasarrufu elide 
edilmiş olmasına rağmen döviz olarak fiilen 
faraza bu yıl içerisinde sadece bir milyon 
dolar civarında bir para gelmiştir. Nazari 
olarak bunun 20 milyon dolara ulaşması gerek
mekte iken. 

Arkadaşlarımız da izah ettiler, bunun baş
lıca Mbeibi ide Ibkiım resmî (kurlarımızla, por-
best piyasa kuru arasındaki farktan doğmak
tadır. Resmî kurumuz, bir Marka 225 kuruş 
vermektedir. Halbuki serbest piyasada bir Al
man Maıfa 260 - 270 - 285 ve hattâ 290 kuruşa 
çıkmaktadır. Şunu memnuniyetle kaydetmek lâ
zımdır ki, resmî kur ile serbest piyasa kura 
arasındaki marj, gün geçtikçe azalmaktadır. 
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Serbest piyasa kuru, resmî kura doğru gel
mek istikametindedir. Dış ticaret rejimimiz 
ve tediye muvazenemiz böyle devam ederse, 
ümidediyoruz ki, birkaç sene menisinde bu fark 
daha da hissedilir nisbette azalacaktır. Yal
nız şunu arz edeyim muhterem arkadaşlarım, 
resmî 'kur ile 'serbest kur arasındaki marjım gün 
geçtikçe daralmasının başlıca sebebi de işçi 
dövizleridir. îşçi dövizleri döviz olarak gelmek 
imkânını bulamayınca, gelmeyince veyahut 
gelemeyiuce, serbest piyasamızı beslemekte 
ve bu sayededir ki, serbest piyasanın rant resi 
çoğaldığı, için marj da azalmaktadır. Bugüne 
kadar işçi dövizlerimiz iki kanalla gjlmefete-
dir. Arz ettiğim gibi bir serbest piyasayı bes
lemektedir, yani Ikaçalkeılılk yollarından fayda
lanmakta ve Türkiye'ye bu jolla gelmektedir. 
İkincisi de bilindiği gibi bedelsiz ithal rejimi
mizden isifade ederek gelmektedir. 

"Muhterem arkadaşlar, Türkiye'nin senede 
5 000 oloımobil ithal edilmesine ihtiyacı^ 
vardır. Bugün biz bu otomobillerin tamamını 
bedelsiz ithal rejimi ile sağlamaktayız. Y'ani bu
nun için doViz 'vermemekteyiz, ancak dışarı
da tasarruf edilen - ki, işçi dövizleri bu me-
yandadır - paraların kargılığında gelmekte
dir. Yine bedelsiz it/hal rejimi ile sion za
manlarda traktör, v. s. ziraat aletlei, makina-
ları, yine işçinin kullandığı tezgâhlar gelmek
tedir. Ama bütün bunlar hiç, 'şüphesiz ki, tat
min edici değildir. (Bunun en iyisi işçi döviz
lerini. d işarda elde edilen bu dövizler döviz 
olarak memlekete getirmek 've ondan sonra 
plânımızın, dış ticaret rejimim izin, programı
mızın emrettiği şekilde daha rantabl olarak 
kullanmaktır. Bundan 'hem memleketin fay
dası vardır, 've hem de bizatihi işçin in fay
dası vardır. Çünkü işçi de serbest piyasa ıe-
j im i nden veyahut ka raborsada n dol a mlbaçl ı 
yollardan ayrıca zarara uğramaktadır. 

Muhterem arkadamlarım, bunun çaresi ne
dir? Hiç şüplhesiz evvelâ akla gelen - ki, bü
tün arkdaşları'mız da 'bunu taıvsiye etmişler
dir - serbest piyasa kuru ile resmî kur ara
sındaki farkı Devlet bir yolla işçiye vermeli. 
Hiç. şüphesiz en pratiği budur, en müessiri 
budur. Fakat hemen arz edeyim ki, girmiş 
olduğumuz milletlerarası anlaşmalar maale
sef bu imkânı vermemekte ve bu farkı acık-
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tan prim olarak işçiye temin etmeye müsaade 
etmemektedir. 

Tekrar hatırlatmama belki ihtiyaç yok
tur; 1958 den evvel memleketimizde çeşitli kur
lar tatbik edilirdi, paramızda. Deblokaj kuru 
mevcut idi, bâzı ihracata prdm verilirdi va 
haitltâ ihracatın nev'ine göre. Girdiğimiz: yeni bir 
rejimle istikrar tedbirleri aldık, 1958 de bu 
istikrar tedbirleri ile bir • devalüasyon yaptık 
ve paramızı Para Fonuna tescil etitirdik, tek 
bir kur kabul ettik. Şimdi işçi dövizini ayrı 
bir kur ile veya ihracı mümkün olmıyan mal
ları temin için bir prim veya buna bir de ge-

üen turistlerin dövizinin başka bir kurla alınmasını 
kabul etmek bütün bunlar, bizi 1958 den ev
velki rejime götürür. Bu rejiım'e götüreceği 
içindir ki, muhtelif kanallarda yapılan son
dajlarda, Para Fonu aulaşmasiyle bağlı ol
duğumuz ibugünikü Para Fonu da rıza göster
memiştir. Muhterem :aııkadaşlar bu sebeple işçi 
dövizine prim vermek veya ayrı uçuktan 
bir kur tatbik etmek yolu bizim için maalesef 
kapalıdır. Belki maalesef demek 'de değmez. Çün
kü nihayet bir istikrar tedbirine girmiş bir 
memleketiz. Bu istikrar tedbirinden memleket 
olarak büyük fayda bekliyoruz. Binaenaleyh, 
kapalıdır bu yol. Kaldı ki, böyle bir yolu aç-
sak dahi muhterem arkadaşlarım, hemen arz 
edeyim ki; derhal 3 ncü bir kur doğacaktır. 
Bugün işçi dövizine beher mark için 50 kuııış 
verdiğimiz zaman artık serbest piyasadaki 
Alman Mark'ı 285 kuruş değil, belki 325 ku
ruş olacaktır. Bu defa 50 'kuruşu o nisbette 
artırmağa mecbur olacağız. Artırdığınız zaman 
bir 4 ncü , ve bir 5 nci fiyat doğacaktır ki is
tikrar tedbirlerine asıl sadakat bu sebeple doğ
rudur. Çünkü bu başa çıkılmaz bir yoldur. 
Bu bir dairoi fâsite girmektir. Ve bu sebeple 
bunda fayda görülmez. Bundan dolayı muhte
rem arkadaşlarım, ayrı kur tatbikini düşünme
dik ve bu yola gitmedik. Dövizi getirmek için 
çeşitli şeyler akla gelebilir. Faraza bir arka
daşımız Yunan kuryelerinden bahsetti. Biz 
bunu yapamayız arkadaşlarım. Yani Devlet bu 
türlü resmî kaçakçılık yapamaz. Hem Para 
Fonuna hem bütün dünyaya söz vereceksiniz, 
anlaşma ile bağlanacaksınız, ondan sonra me
murlarınızın eline çantayı verip götürüp döviz 
toplatacaksınız. Bunda gelen menfaat, kaybe
dilen büyük haysiyet ve menfaatten daha üstün 
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değildir arkadaşlarını. Bu sebeple bu yolu da 
'biz düşünmedik. 

Başka ne yapılabilir? Bize ..teklif edenler 
olmuştu. Faraza geçen bir 'kaç ay evvel bir 
dekape sac buhranı geçirdik. Dediler ki bize 
bâzı tüccarlar, «bize müsaade edin, topladığı
mız dövizle dekape sac getirelim.» Muhterem 
arkadaşlar, bunun delâlet ettiği mâna şudur : 
Getireceğimiz dekape sacları o nisbette yüksek 
fiyatla satalım. Yani bunu Türk müstehlikine 
aksettirelim. Ne nisbette? Artık bu da onların 
insafına kalmış, insafına terkedilmiştir. O va
kit 50 kuruşla iktifa etmez. Bir imtiyaz, bir 
inhisar verdiğiniz için belki 250 kuruşluk bir 
fark ile memleketin sırtına yü'kliyeceklerdir. 
Binaenaleyh, bu anormal yolların bu sebeple hiç
birisini tercih etmedik. 

Muhterem arkadaşlar, biz yine istenilen far
kı resmî olarak, mazbut olarak getirdiğimiz ta
sarıda koyduğumuz sistemle işçiye sağlamayı 
düşündük. 

Muhterem arkadaşlar, tasarının esaslarından 
birisi de şudur : Tasarıda 2 müessese vardır. 
Birisi i'kraz fonu koyuyoruz. Bu ik»m fonu 
işçinin tasarruf ettiği dövizleri, Emlâk Bankası 
vasıtasiyle Avrupada muhabirler açtıracağız, 
şubeler açtıracağız, karneler bastıracağız; işçi. 
getirip yatıracak, kendisine bir hesap açılacak
tır. 3 senelik faizini - ki bu faiz bu farkı telâfi 
edecektir - peşin olara'k bu banka hesabedip, 
kendi yatırdığı meblâğa ilâve edecektir. Para 
yatırıldıkça otomatikman. bu işliyecektir. Aile
sinin paraya ihtiyacı olduğu zaman hesaptan 
faizsiz para çekecektir. Bu 'böyle bir mekaniz
ma olarak işliyecektir ki, karaborsa farkını da
ima izale edecek, karaborsa marjını izale ede-
eek bir fark vermek imkânına sahibolacaktır. 
Belki bizim işçimiz bidayette bankaya alışı'k 
değildir, bu muameleye rağbet etmiyecektir. 
Ama ümidediyoruz ki, bilhassa Çalışma Bakan
lığı, Maliye Bakanlığı ve 'bankalarımız elbirliği 
ile kısa. zamanda işçimizi bu sisteme alıştı
ra 'Caklardır. Ve daha bugünden zaten dışarıda 
olmama verdiği mecburiyetle oradaki banka
larda muamele yapmaya işçilerimiz alışmakta
dır. Hatta Belçika'da sendikaların da yardı-
nıiyle işçimiz ,bu 'muameleyi benimsemişlerdir. 
Bunlar işçilerimizi (bankalara, sigortaya, tasar
ruf sendikalarına alıştırmak için çeşitli broşür-
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ler yapmışlar ve hepsinden birçok işçilerimiz 
faydalanmaya başlamışlardır. Biz bu sistemin 
işliyeceğinc kaaniiz. Bunlar .olmazsa, yine bu
nun yanıbaşında ayrıca işçilere mesken kredisi 
vermek imkânını bahşediyoruz. İsterse ikraz 
hesabına parasını yatıracak, isterse ileride mes
ken kredisi almak üzere yine bir hesap açtıra
bilecektir. Muhterem arkadaşlar, bu paralar 
ile faraza işçilerimiz ileride gelip de istihsâl 
vasıtaları gibi tezgâhlar alara'k, imalâthaneler 
kurmak isterse, yine bu hesaplarda biriken gerek 
mesken kredisinde - çünkü mesken kredisinde 
biriken parasını isterse öteki hesaplara da ak
tarma imkânına sahiptirler - bu paralar ile 'bu 
gibi tesisleri kurma imkânına da sahiptirler. 
Aynı zamanda kendisi için de bir tasarruf olur. 

Muhterem arkadaşlarını arz ettiğim gibi, bu 
sistemin biz kı'sa zamanda alışılması mümkün ve 
doğru bir 'sistem olacağına, mevcut imkânlar ara
sında en 'doğrusu ve en az zararlısı olacağına 
kaaniiz. Ve bu yola müracaat ettiğimiz takdirde 
bu bizim ahdî anlaşmalarımıza da bir halel ge
tirmez. Bunun dışında alacağımız ber 'tedbir ev
velâ bizi Para Fonu ile ve OECÜ ile bu uçlar
da 'bağlı olduğumuz müesseseler ile çatışına hali
ne götürür. Halbuki bu (hem pratiktir, hem ka
çakçılığa müsait değildir 'veyahut daha az ka
çakçılığa müsaittir. Ve hem de arz ettiğim gibi 
bizi selâmetti Tür yola götürür. 

Muhterem arkadaşlarım 'bir noktaya daha işa
ret etmek mecburiyetindeyim. Sayın Ahmet Ay
dın Bolak arkadaşımızın söyledikleri doğrudur. 
iktisat kanunlarına, hukuk kanunları daima te-
favuk eder. Ama îkti'sat kanunlarına da irade 
ile yol değiştirmek imkânı da vardır. Bunun 
'mümkün olduğu artık açıkça anlaşılmıştır. Sayın 
arkadaşımız istisnai tarife tatbikini istiyorlar. 
Arz ettiğiıîı sebeplerle istisnai tarife mümkün 
olmaz. Merkez Bankasının dış muhabirlerine 
mevduat olarak kabulü halinde yüksek faiz. Bu 
bizim kabul ettiğimiz şey. Sadece banka adı de
ğişmektedir. Sayın arkadaşımız da buna imkân 
görüyorlar, biz Merkez Bankası yerine başka bir 
bankaya yaptırıyoruz. Fark ondan ibarettir. 

Muhterem arkadaşlarım, arz ettiğim sebepler
le ilk bakışta biraz yeterli görülmemekle beraber 
bugünkü şartlar içerisinde bu tedibiri en uygun 
Hükümet tedbiri olarak mütalâa edilmektedir. 

Değerli arkadaşlarım buna başka bir yol bu-
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hırlarsa elbette ki, irşatlarından memnun ve 
m'imıettar oluruz, hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) — 

Muhterem arkadaşlarım, önümüze gelen tasarı 
esas 'itibariyle Türk ekonomisine bir fayda sağ-
lıyaeak pratik bir formül getirmektedir. En az 
zararlı daha çok faydayı nasıl ısağlıyabiliriz pren
sibinden 'hareket edilerek, bu tasarı hazırlanmış
tır. Bendeniz de bu tasarının hazırlanmasında 
Plân, Bütçe Komisyonunda raportör olarak 'bu
lundum. Arkadaşlarımla Iberaiber Türk ekonomi
sine zarar vermeden bu imkânı, «Türk ekonomi
sine nasıl faydalı kılabiliriz.» üzerinde uzun uzun 
düşündük ve münakaşasını yaptık. Muhterem ar
kadaşlarım, lütfen kaibul 'buyurunuz ki, bugün 
için 'belki daha iyi hal çareleri vardır, ama fon 
yolda daiha bulunulan şartlar muvacehesinde 'da
ha pratik hal çaresinin olduğunu bendeniz kaibul 
edemiyorum. Bu tasarının esası ev yaptırmak 
değildir arkadaşlarım, esası >ev yaptırmak değil
dir. Bu tasarının esası Türk işçisini korumak, 
dışarıda, gurbette para kazanan Türk işçisini, 

onun kazancını korumak ki, 'bu kanun evvelâ bu
nu 'sağlamaktadır. İkincisi de yine bu çalışan in
sanların dışarıda sağladığı dövizi memleket eko-
nomisiıre teveccüh ettirmek. Bunun ev yaptırma 
şeklinde gösterilmesi basit bir 'banker muamele
sinin yapılmasını temine 'matuftur. Demin arka
daşlarım ve Sayın Maliye Vekili ifade .ettiler, 
Türkiye para anlaşması ile, beynelmilel para an
laşması ile bâzı kaideleri, prensipleri peşinen 
kabul etmiş bulunmaktadır. Bu şartlar içerisin
de daha başka türlü bir tedbirin düşünülemiye-
eeğini de kabul buyurmanızı rica ederim. Bu ban
ker muamelesi esasında arkadaşlarımın direkt 
yoldan ve serbestçe bunu kıymetlendirelim be
yanına ve ihtiyacına tamamiyle takabbül etmek
tedir. Ve buna mesken yapılması şeklinin veril
mesi yani bir sosyal ihtiyacın sevkı ile bu ka
nunun hazırlanmış olması Para Fonunu bu işde 
vâki olacak itirazını önlemeye matuftur. Kanun 
bir sosyal ihtiyacı temin maksadiyle getirilmiş 
oluyor. Zahirde bu sosyal ihtiyacı temine matuf, 
fakat 'hakikatte sosyal ihtiyacı temine matuf de
ğildir. Yani kasdettiğim, ev yaptırmaktır, mes
ken sahibi kılmaktır; bunu temine matuf değil
dir, esas itibariyle, prensibi İtibariyle. Arz ettim, 
dışarıda Türk emeğinin sağladığı dövizi Türk 
ekonomisine faydalı hale getirmeye matuftur. 
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Arkadaşlarım direkt yoldan faiz olarak prim ve
relim, yani Türk parasının değerini aşağı indi
relim ve dolambaçlı yollara gitmeden bunu hal
ledelim diye düşünebilirler. Muhterem arkadaş
larım, mevzuun kârla zararını hesaba katmak lâ-
zımgelir. Prim vermek esasında bir devalüasyon
dur. Ama bu devalüasyonun Türk ekonomisinde 
yapacağı menfi reperküsyonları da peşinen ka
bul etmek lâzımgelir. Biz Türk ekonomisinde böy
le büyük reperküsyonları göze alamadığımız için 
daha küçük zararlarla büyük menfaatleri bu ta
sarı ile sağlamayı düşünmüş olmamız bu muame
leyi Maliye Bakanlığımızın değerli eksperlerinin 
dehasının ortaya koymuş -olmasına bendeniz de 
şahsan yerinde 'bulmaktayım. Prim verilsin veya 
Türk parasının değeri serbest piyasadaki yani 
dünyada ve Türkiye'de namı diğer karaborsa 
dövizine göre ayarlansın. Arkada»şlarım bunun 
avakibıne katlanacak mıyız? Demin Maliye Veki
linin de söylediği gibi, Türkiye'de bu devalüas-
yonla Türk parasının yeniden değerinin düşürül
mesi, arkasından mütaakıp değer düşürmelerini 
de davet edeceğini peşinen kabul etmek lâzım
dır. Türk ekonomisi hakkında karar verecek Yük
sek Heyetiniz, buna şüphesiz ki, razı olamaz. 

Değerli arkadaşlarım, bu ihtiyacı Avru
pa'da seyahat etmiş arkadaşlarımızın hepsi de 
müşahadc etmişlerdir. Türk işçileri de istemek
tedir. Bu talep, bu kanuna mesncdolan espri 
dışarıdan Türk işçilerinden gelmiştir. Ve ben
deniz de Plân ve Bütçe Komisyonunda bu ka
nuna esas olan fikrî hazırlıklarda hissesi olan 
bir arkadaşınızım. Bu bakımdan tasarı hemen 
alelacele sevk edilmiş bir metin değildir. Tasa
rı dışarıda ve içeride zannediyorum ki, uzun 
tetkiklere, araştırmalara dayanarak meydana 
getirilmiş bir tertiptir. Türkiye'nin serbest 
dövizle diğer dövizlerin kıymetlendirilmesi, ya
ni Türk parasının dünya kuruna göre serbest 
alışverişinin sağlanması idealdir, arkadaşlarım. 
Hattâ Türk parasının değerini korumak için 
alman son tedbirlerde de Türkiye'de dövizin 
serbestçe alışverişinin şart olduğu ileri sürü
lür. Ama, bu esasında ideal ve nazaridir. Tür
kiye'de döviz alış - verişi tanı ve kâmil mânada 
serbest olamaz arkadaşlarım. Türkiye'de ne za
man ki tediye muvazenesi mümkün mertebe ile
ri memleketler seviyesine gelir, bu ideal o gün 
gerçekleşir. Fakat bugün için Türkiye'de dö
vize şiddetle ihtiyaç olan bir safhada döviz alış. 
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verişinin bütün teferruatiyle, detayı ile serbest 
bırakılması Türkiye ekonomisinin lehine değil, 
aleyhinedir. Türkiye'de tediye muvazenesi açık 
verdiği müddetçe bu arzu edilen para rejimi 
Türkiye'de kurulamaz. Ne zaman Türkiye'nin 
tediye muvazenesi ideal safhayı idrak eder, o 
zaman kemaliyle arkadaşların haklı olarak arzu 
ettikleri döviz rejimi kurulur. 

Muhterem arkadaşlarım, bu tasarıda asıl 
eksik değil de, bendenizin bir müşkülât olarak 
gördüğüm ciheti arkadaşlar da şüphesiz düşün
müşlerdir. Şimdi Almanya'dan parasını orada
ki banka ajanları ile veya şubesi vasıtasiyle 
Türkiye'ye gönderecek bir kimsenin, bir Türk 
işçisinin bu imkânı nasıl bulacağını bir aralık 
düşündüm. Bunun masrafının da acaba Türk 
işçisine ağır geleceğini, yine buna ilâveten me
selâ Siirt'in Eruh kazasının her hangi bir köyü
ne bu parayı nasıl göndereceğini, hangi masraf
larla göndereceğini, bir anda bir müşkülât ola
rak düşündüm. Bunun halli de acaba Maliye 
Bakanı Beyefendi tarafından (Her halde o da 
düşünmüştür) nasıl organize edilecektir? Gün
kü bu da büyük bir meseledir. Bir köye Al
manya'dan veyahut da Belçika'dan para gön
dermek kolay bir iş değildir. Bunun da bir ko
layını bulmak, bilhassa pratik çarelerle bunun 
da hallinin bu tasarının yürümesi bakımından 
faydalı olacağı kanaatini taşımaktayım. Teşek
kür ederim. 

BAŞKAN — Yeterlik önergelerini okutu
yorum. 

Sayın Riyasete 
(Görüşülmekte olan dışarıdaki Türk işçilerine 

Konut Kanunu üzerinde kâfi derecede gö
rüşüldü. 

Kifayeti rica ederim. 
İstanbul 

Naci ökteın 

Millet Meclisi Sayın Başkanlığına 
Konu aydınlanmıştır. Tümü üzerindeki 

konuşmaların yeterliğini arz ve teklif ederim. 

İstanbul 
Zeki Zeren 

BAŞKAN — Yeterlik önergesini oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 
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Tümü üzerindeki görüşmeleı bu şekilde ik 

mal edilmiştir. 
Maddelere geçilmesini oylarınıza sunuyorum. 

Kabul„edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 
ivedilik teklifi vardır. İvedilikle görüşül

mesini oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Maddeleri okutuyorum. 

Hariçte çalışan işçilere Konut Kredisi açılması 
ve ikrazda bulunulması hakkında Kanun 

Fon tesisi : 
MADDE 1. — İş ve İşçi Bulma Kurumu 

aracılığı ile yabancı memleketlere çalışmaya gi
den işçilerin, hariçteki tasarruflarından Türki
ye'de bulunan yakınlarına yapacakları yardım
ları ve bunlardan istiyenlerin yurda avdetlerin
de konut sahibi olmalarını teşvik maksadiyle 
Türkiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde (Ha
riçte çalışan işçiler için ikraz ve konut kredisi 
fonu) adı altında bir fon tesis edilmiştir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
buyurun Sayın Dizman. 

ALİ DİZMAN (Tokat) — Efendim, tümü 
hakkında konuşurken arz etmişdim, bunun sa
dece bir ikraz fonu ve mesken kredisi hesabı ola
rak kalmaması, onların orada işçilerimizin sa
nayide ilerlemiş memleketlerde artan bilgi ve 
görgülerinin de aynı zamanda kıymetlendirmek 
ve belki de bunlar içerisinden yurda dönüşle
rinde bir mesken değil, orada gördüklerini, mes
leklerine uygun olan sanayi işletmelerini Tür
kiye'de de tesis etmelerini temin için, Türki
ye'de bir küçük sanat kredisi sahibi olabilmele
rini temin edecek çalışmaları dilemiştim, öy
le anlaşılıyor ki, bu mevzu ilgililer nezdinde hâ
lâ bir itibar görmemiş durumdadır. Bunun 
için birinci maddeyi tadil eden bir teklif tak
dim edeceğim, bu teklifimle üç fonun açılma
sını talebetmekteyim. 

Birincisi; tasarıda olduğu gibi, ikraz fonu 
hesabı, yatırılacak paraların bir miktarının faizi 
peşin verilmek suretiyle kıymetlendirilmesi. 

İkincisi, yine tasarının belirttiği gibi, bir 
mesken kredisiyle, hariçteki parasını bugün 
Türkiye'de en cazip bir saha olan meskene çe
virmek istiyen mesken tesisi kredisi. Ve nihayet 
üçüncüsü, de mesken veya ondan daha fazla 
bir arzu halinde oradaki gördüğü bâzı sanat 
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kollarını Türkiye'de yapmak istiyenler olacak- j 
tır. Bunlara küçük sanat kredisi verilince böy
lece bir taşla iki kuş vurmuş olacağız. Hem ha- I 
riçteki dövizleri Türkiye'ye getirmiş olacağız ve 
hem de oranın ileri tekniğinden, bilgisinden, gör
güsünden memleketimizi istifade ettirmiş olaca
ğız. Küçük sanatlar alanında ileri teknik icap
larım yurdumuza kolaylıkla getirmiş olacağız. 
Bunları cihetteki Halk Bankası yolu ile kolay
lıkla yapmak mümkündür. Yapacağımız mua
mele mesken kredisinde ne ise bunda da aynı
dır. Bunları temin etmek üzere bir takrir tak
dim edeceğim, iltifatlarınıza mazhar olmasını J 
temenni ederim. 

Hürmetlerimle. 

' B AŞK AN — Sayın Pehlivanoğlu. 
SADİ PEHLİVANOHLU (Ordu) . - Muhte

rem arkadaşlar, Alı Dizman arkadaşımızın tek
lifini destekli em ek üzere söz almış bulunuyorum. 
Bütün maksat Almanya'deki işçilerimizin bi
riktirdiği paraları Türkiye'ye getirilmesi için 
cazip hale sokmaktan ibarettir. Muhterem ve
kil beyefendinin de arz ettikleri gibi Yüksek 
Heyetinize, Al manya VI a 00 000 civarında işçi
miz mevcut. Yapılan hesaplara tahminlere gö
re sene sonuna kadar 100 000 e vasıl olacaktır. ı 
(İ0 000 olarak kabul edersek ayda yüz marktan 
400 marka kadar biriktiren işçilerimiz var; 
ortalama, iki yüz olarak kaimi edersek ayda 
VI milyon DM oluyor. Muazzam hir para oldu
ğu görülüyor. Bu paranın yalnız mesken kre- j 
dişi ile değil, buna bir unsur daha ilâve etmek j 
suretiyle, hattâ Ali Dizman arkadaşımın ifade 
ettiğine göre, yeni bir unsurda ilâve etmek 
suretiyle daha cazip kılınmasında fayda var
dır. Ve tasarının esas ruhuna uygundur kana
atindeyim. Almanya'daki işçilerimizin Türkiye'
ye döndükleri zaman millî sanayimiz bakımın- i 
dan getirecekleri mühim olan bir unsuru arz | 
etmek istiyorum. O da Alman sanayiinin iş ! 
ahlâkını, iş disiplinini Türkiye'ye getirecekler
dir. Ve görenler şuna kanaat getireceklerdir ki, 
şunu teshil edeceklerdir ki, gerek tspanyol işçi- j 
1 erinden, gerek Yunan işçilerinden, gerekse ttal- j 
yan işçilerinden Türk işçileri Alman sanayiinin j 
iş alâkasına daha çok intibak ediyorlar. Bu se- j 
hepten Alman sanayicileri Yunan işçilerine yol j 
veriyorlar ve Türk işçilerini tercih ediyorlar, J 
arkadaşlar. Falkat, bendeniz bir misal ile bir j 
noktaya işaret etmek istiyorum. Frankfurt'ta bir j 
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havayolları şubemiz var. Bu havayollarında bir 
Alman hanım çalışıyor. Alman.. Hanım Alman.. 
Almanya'da çalışan bir kimse, her Alman sa
bahtan akşama kadar durmadan çalışır. Fakat 
bizim iş yerimizde çalışan Alman hanımı bize 
benzemiş. Bu Türk olmak, Alman olmak mese
lesi de değil. Demek ki, iş ahlâkını, iş disiplini
ni Türkiye'mizdeki sanayiimize de ikâme etmek 
meselesiyle karşı karşıyayız. Şimdi eğer bu iş
çilerimiz Türkiye'ye gelip de Türk iş yerinde 
(bozulmadan, küçük sanatlarda olsa dahi kendi
lerini iş yeri sahibi haline sokarsak, küçük iş 
yeri sahibi, hem çalışacak, hem de iş yerinin 
sahibi olacak. O zaman, müstakbel Türk sana
yii için çok ehemmiyetli olan iş ahlâkının, iş 
disiplininin de Türkiye'ye dövizle birlikte ak
tarılması sağlanmış olacaktır. Bu bakımdan ko
misyon zannediyorum ki, bu işe fazla mümanaat 
etmiyoceklerdir. Esasen kendilerinin ve Maliye 
Vekilinin ifade ettiklerine göre tasarının esas 
esprisine uygundur. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Çulha birinci 
•madde hakkında, 

TUKÜUT ÇULHA (Bolu) — Muhterem ar
kadaşlar, kanundan maksat dışarıda çalışanla
rın döviz olarak kazandıkları paraların Türki
ye'ye ithali meselesidir. 

Şimdi, bunun şümulünü genişletmek için 
yalnız işçilere değil, diğer çalışanlara da bu 
hak tanınırsa çok isabetli olur. Sadece 4 bin 
doktorun dışarıda çalışmakta olduğunu pek kı
sa bir zaman evvel Sayın Sağlık Bakanı bu kür
süden ifade buyurmuşlardı. Bunun gibi kendi 
arzulariyle muhtelif mesleklerde dışarda ça
lışanlar, para kazananlar ve bunları Türkiye'
ye getirmek istiyenler vardır. Tabiî iktisadi 
kaidelerin kendilerine sağlıyacağı menfaat mu
kabilinde. Bu bakımdan (bendenizin teklifi şu
dur: birinci madde de «Hariçte çalışan işçiler 
için konut kredisi ve ikraz fonu» cümlesinin 
«Hariçte çalışan Türk uyruklular için» şeklin
de değiştirilmesini arz ve teklif ediyorum. Ko
misyon katılırsa bu hususta bir de önergem ola
caktır. Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Önergenizi çabuk veriniz. Şim
diye kadar hazırlamanız lâzım idi Sayın Çul
ha. 

Madde hakkında başka söz istiyen?... Yok. 
Ali Dizman arkadaşımızın bir önergesi var, oku
tuyorum. 
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Yüksek Başkanlığa 

1 nci maddenin sözlü olarak arz ettiğini ge
rekçeye müsteniden aşağıdaki şekilde değiştiril
mesini arz ve teklif ederim. 

Tokat 
Ali Dizman 

«MADDE 1. — İş ve işçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yabancı memleketlere çaiışmıya gi
den işçilerin, hariçteki tasarruflarından Türki
ye'de bulunan yakınlarına yapacakları yardım
ları vo bunlardan istiyenlerin yurda avdetlerin
de konut ve küçük sanat işletmesi sahibi olma
larını teşvik maksadiylo Türkiye Emlâk Kredi 
vo Halk Bankası nezdinde (hariçte çalışan işçi
ler için ikraz, konut vo küçük sanat işletmesi 
kredisi fonu) adı altında bir fon tesis edilmiş
tir.» 

BAŞKAN*— Komisyon katılıyor mu? 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ ALİ 

ŞAK IH AĞANOfiLU (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Nazara 
alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul eden
ler... Kabul Etmiyenler... Bir daha sayalım, 
efendim. Ali Dizman arkadaşımızın önergesine 
komisyon katılmıyor. («Komisyon neden katıl
madığını izah etsin» sesleri) Komisyon izah et
ti. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kfen
dim Ali Dizman arkadaşımızın önergeleri ka
bul edilmiştir. Nazara alınmasına komisyon fil-
hal katılıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALl 
SAKİR * AGANOĞLU (Trabzon) —Katılıyo
ruz. 

BAŞKAN — Şimdi ikinci önergeyi okutu
yorum. Çulha arkadaşımızın önergesi. 

Sayın Başkanlığa, 
Birinci maddede ki, (hariçteki çalışan isçi

ler) tabirinin Türk uyruklular şeklinde değişti
rilmesini arz ve teklif ederim. 

Bolu 
Turgut Çulha 

BAŞKAN — Komisyon bu önergeye katılı
yorum? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALİ 
ŞAKÎR AĞANOflLU (Trabzon) — Katılmı
yoruz. 
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BAŞKAN — Nazara alınmasını oylarınıza 

sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Kabul edilmemiştir. 

Komisyon biraz evvel Ali Dizman arkadaşı
mızın önergesi Meclisçe nazara alınması kabul 
edildiğine göre filhal katılıyor mu? 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANİ ALİ 
SAKİR AGANOĞLU (Trabzon) — Filhal ka
tılıyoruz. 

BAŞKAN — Filhal katılıyorsunuz. Ali Diz
man arkadaşımızın önergesi Yüksek Heyetiniz
ce kabul edildiğine göre maddeyi kabul buyur
duğunuz önerge ile birlikte oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmiyenlei'... Kabul 
edilmiştir. 

Fonun kaynaklan : 
MADDE 2. — Fonun kaynakları şunlardır : 
a) Hariçte çalışan işçilerin gönderecekleri 

dövizlerin cari resmî kur üzerinden hesaplana
cak Türk lirası tutarı, 

b) Bu kanunun yükliyeceği her çeşit malî 
külfetleri ve konut kredisi taleplerini karşıla
mak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe her yıl yeteri kadar konu-
1 acak ödenek, 

c) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu 
kanuna göre açacağı konut kredisinden tahsil 
edeceği taksit faizler, 

d) Fonda biriken paraların faizleri ve sah' 
gelirler, 

BAŞKAN — ikinci madde hakkında söz is-
tiyen arkadaşımız var mı? 

ALI DİZMAN (Tokat) — 1 nei madde kar
şısında bu maddenin de değiştirilmesi icabedi-
yor. 

BAŞKAN — 2 nci madde hakkında konu
şun, önergeniz varsa verin. 

ALI DlZMAN (Tokat) — Muhterem arka 
daşlar, önergem yok. Zira biraz evvel iltifat im
za ma/har olan önergem karşısında, bu kanu
nun birçok maddelerinin ona göre ayarlanması 
icabetmektedir. Onun için komisyonun 2 - 3 ve 
mütaakıp maddelerini önergemin ışığı altında 
değiştirmesi için geri alması gerekmektedir. 
Bunları tadil etmek istersek çok zaman alacak
tır, bunu hatırlatmak istiyorum. 

BAŞKAN —• Komisyon. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALt 

ŞAKIR AGANOĞLU (Trabzon) — Geri istiyo
ruz. 
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BAŞKAN — Komisyon geri istiyorlar. Sa

yın Ağanoğlıı, tasarıyı toptan mı istiyorsunuz?. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALİ 

SAKİR AĞANOÖLU (Trabzon) — Hayır yal
nız ikinci maddeyi istiyoruz. 

BAŞKAN — İkinci maddeyi istiyorlar. İkin
ci maddeyi geri verelim. Galiba bu ikinci mad
de ile ilgili Aydın Bolak arkadaşımızın da bir 
önergesi var. Bu önerge ile birlikte ikinci mad
de komisyona geri verildi. 

İkraz hesabı 
MADDE 3. — Hariçte çalışan işçilerden ik

raz hesabı açtırmak istiyenlerin fona göndere
cekleri paralar bankaca 3 yıl vadeli olarak bu 
hesaba nakledilir ve bu hesaptaki paralara va
deli mevduata verilen en yüksek faiz nisbetin-
den az olmamak; üzere Maliye Bakanlığınca tes
ti it olunacak nisbet üzerinden faiz verilir ve Ibu 
faizler 3 yıl vâdeye göre peşin olarak tahakkuk 
ettirilerek ilgililerin hesabına alacak kaydedi
lir. 

işçilere diledikleri takdirde ikraz hesapların
daki mevcut miktar ve vâdeleri geçmemek üze
re bankaca faizsiz olarak ödünç para verilir. 
Vâdelerinde ödenmiyen paralar ilgilinin ikraz 
hesabından mahsup yapılmak suretiyle borçlu 
hesap kapatılır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Komisyondan soru sorabilir miyim Sayın Baş
kan? 

BAŞKAN — Buraya gelin de; komisyon kür
süde değil. Sorunuzu sorun, sonra komisyonu 
davet edelim. Hem konuşmuş olursunuz, zevkle 
dinleriz. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Muhterem arkadaşlar; esasen biraz evvel Sayın 
Melen'in isabetli olarak mütalâa ettiği kanun 
içindeki mekanizmanın çalışma maddesi, yani bu 
kanun eğer hayatiyet kesbedecekse, bir fayda ge
tirecekse bu madde ile getirecek. Şimdi bu mad
denin tatbikatında hariçte çalışan işçilerin ikraz 
hesabı açtırma arzusunu ihraz edenleri fona bir 
para gönderecek ve bankaca bu paralara üç yıl
lık âzami had üzerinden hesaplanacak faizle bir
likte işçinin alacaklı hesabına kaydedilecek. 
Bendenizin sormak istediğim husus şudur : işçi-
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ler toplu olarak bâzı merkezlerde bulunmakla be
raber Avrupa'da çok dağınık olarak çalışmakta
dırlar. 

BAŞKAN — Dikkat edin, soru şeklinde sor
maktadır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Devamla) — Da
ğınık olarak çalışan bu işçilerin tesis edilecek 
fona para gönderme muameleleri iki tarzda ola
bilir. Birincisi, orada Emlâk Kredi Bankasının 
şubesini açmak suretiyle, ikincisi, Emlâk Kredi 
Bankasiyle muhabir bankalar arasında yapıla
cak anlaşmalar suretiyle. Şimdi muhabir banka
lar suretiyle yapılacak anlaşmaları birinci fıkra
da yürütmek mümkündür. Muhabir bankaya Em
lâk Kredi Bankasına malûmat verecektir. Faiz 
nisbetini tesbit edecektir. Üç yıllık peşin faizini 
mevduata mevzu olan parası üzerinden muhabir 
banka hesaplayıp işçinin alacaklı hesabına kay
dedecektir. Bunu yapmak mümkün'blabilir. Ama 
ikinci bankada yapılacak muamele var ki, bunu 
muhabir bankalarla yürütmek güç olur. Veya bu 
hususta komisyonun veya Hükümetin düşündüğü 
bir sureti hal vardır. O da işçinin yatırdığı ve 
üç yıllık peşin faizi hesaplanarak namına alacak 
kaydedildiği hesaptan para istikrazı veya bu he
saptan talimatı suretiyle tediyeler yaptırması ha
lidir. Yani diyelim ki, Ştutgart'ta çalışıyordu bu 
adam. 5 000 T. L. tutarındaki Alman Markını 
yatırdı, 3 yıllık faizi peşin olarak hesaplandı, 
hesabına alacak kaydedildi. Bunu da muhabir 
banka yaptı. Şimdi bu işçi meselâ Türkiye'de 
Erzurum'un filân mahallesinde oturan annesine 
para göndermek istiyor ve bunu havale etmek 
istiyor, bunu muhabir banka ile yapacak ve bu 
işin muhabir banka ile yapılması mümkün olabi
lecek midir? Yoksa bu büyük merkezde kurula
cak şubeler vasıtasiyle mi yapılacaktır? Anlıya-
madığım mekanizma olarak çalışmasında büyük 
müşkülât gördüğüm T nci nokta bu. Eğer komis
yon bu hususta bizi vuzuha kavuşturursa mem
nun olurum, 

2 nci nokta, en yüksek faiz nisbetinden az ol
mamak üzere Maliye Bakanlığınca tesbit oluna
cak faiz hususudur. Böylece Maliye Bakanlığı 
resmî kurla gayriresmî piyasa fiyatı arasındaki 
farkı 3 yıllık peşin faiz olarak hesaplıyacak ve 
hesapta muvazene temin ederek karaborsaya 
kaymasını önliyecektir. Hâkim olan düşünce bu
dur. Bu para piyasasındaki tahavvüller süratle 
olduğu nisbette Maliye Bakanlığı da bu sürate 
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intibak edemezse bu madde yine çalışmaz. Maliye 
Bakanlığı böylece kambiyo muamelelerini resmî 
ve gayriresmî olarak devamlı takiple mükellef ol
malı. Ve bunda gayretli olmalıdır. Kendisine bü
tün külfeti yüklediğimiz Emlâk Kredi Bankasına 
bir banka hizmeti olarak ve bir banka anlayışı 
içinde piyasa takipçisi olarak böyle bir vazife ve
riyoruz, dış piyasaya gönderiyoruz, muhabir gön
deriyoruz, şube açtırıyoruz. Bu hizmetin görül
mesinde Maliye Bakanlığı ile bankacılık hizmet
leri bakımından bir koordinasyonu yüksek ko
misyon Heyetinize tavsiye etmez mi? Aksi halde 
Maliye Bakanlığının kendi dış istihbarat kay-
naklariyle yapacağı istihbaratın sonunda piyasa 
hareketlerini takibctmesi neticesine müncer olur. 
Halbuki banka hizmetlerinde, banka muhabirleri 
daima istihbaratlarını günü gününe piyasadan 
takibederler ve her halde bir devlet çarkının işle
yişi, bir bakanlık kararının ısdarından çok daha 
süratli malûmat toplayabilirler. Bu bakımdan 
komisyon tenvir ederse tavazzuh edecektir. 

BAŞKAN — Sayın Ağanoğlu. 
BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ ŞA-

KÎR AĞANOĞLU (Trabzon) — Muhterem ar
kadaşlar; Sayın Aydın Bolak arkadaşımızın sor
dukları sorulara cevap arz ediyorum. Evvelâ bu 
rayiç üzerinden döviz almak mekanizmaismm na
sıl işi iveceğini arz edeyim. Diyelim ki, 30 Hazi
ran 1964 günü Frankfurt'ta bulunan bir Türk 
işçisi biriktirdiği 100 markı bir banka şubesine 
götürüyor ve o günkü markın piyasa rayici 3 li
radır. Ve resmî kur 225 kuruştur; aradaki 75 
kuruşu nasıl hesaplıyacağız ve işçinin günün ra
yicine göre markını değerlendirmiş olmasını 
sağlıyacağız? Tasarının ikinci maddesindeki 
hüküm şöy^e işliyeccktir. Üç senelik peşin faiz 
hesaplanarak hesabına işlenecektir. Yani 225 ku
ruşa yüzde 10 dan faiz 'hesapladığımız takdirde 
22,5 kuruş, bir yıllık faiz. 3 yıllığı 66 kuruş. Bu
nu 225 e ilâve etmek suretiyle, yahut yüzde 
10 un üzerinde bir yıllık faizini 25 kuruş, üç yıl
lığı 75 kuruşa iblâğ 'etmek suretiyle 226, üç yıl
lık peşin faiz 75 kuruş, üç lira. O gün yani bu
günkü tarihle işçi yüz markını 300 Türk Lirası 
olarak hesabına kaydettirmiş olacak. Ve dışarıda 
satacağı yerde bankaya tevdi etmek suretiyle dö
vizini tasarruf etmiş memlekete aktarmış olacak
tır. Şimdi bu muameleyi bir muhabir banka ya
pabilir. Orada açılacak bir Türk bankasının, Em
lâk Kredi Bankasının bir şubesi yapılabilir. Eli- I 
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ne verilecek bir belgede, bir tasarruf cüzdanın
da bu rakam, bu tasarruf miktarı işlenmiş ola
caktır. 

Şimdi Türk işçisi bu tasarrufundan Erzu
rum'un H&sankale ilçesinin filân köyündeki aile
sine para göndermek isterse bu havaleyi nasıl 
yapacaktır? Bankacılık tekniğinde bu gayet ko
lay, basit bir muameledir. Orada havale etmek 
istediği adrtesi bankaya bildirnuek suretiyle ve 
havale ettirmek istediği para miktarını kaydet
tirmek suretiyle - ki bu tabiatiyle T.L. üzerin
den olacak - bankaya talimat verir ve banka bu 
talimatı telgrafla, uçakla ve âdi mektupla Tür
kiye'deki asli bankaya, o bankanın ilgili adres
teki şubesine bildirir. Emlâk Kredi Bankasının 
Erzurum'da şubesi var, Erzurum şubesine 
Frankfurt'tan gelecek bir havale mektubuna gö
re şube ilgilileri köye bir ihbarname gönderir; 
köyden ilgili şahıs bankaya müracaait eder, para
sını alır. Türkiye'de bankaların (hepsinin kasaba
lara kadar şubeli olanlar yoktur. Yalnız Ziraat 
Bankasının bütün kasaba merkezlerinde şubesi 
vardır. Bir kısım bankalar Ziraat Bankasından 
faydalanmak suretiyle küçük yerlere havale gön
derirler. Eğer, faraza, İğdır'da bir aileye havale 
göndermek isteniyorsa, İğdır'da Emlâk Kredi 
Bankasının şubesi yoksa Ziraat Bankasından 
faydalanarak bu havaleyi çıkarabilir. Bu banka
lar arasında kesretle yapılmakta olan normal bir 
bankacılık işlemidir. Bir güçlüğü yoktur. Dün
yanın her hangi bir yerinden Türkiye'de her 
hangi bir köye havale gönderebilir. 

Bu havale o köyün bağlı bulunduğu kasaba
daki asgari Ziraat Bankası ajansı vasıtasiyle 
sahibine tediye edilebilir, gönderilebilir. Her 
miktarda havale gönderilebilir. Diğer bir husus 
Almanya'da tasarrufunu biriktirmiş olan bir işçi 
elindeki belgesiyle Türkiye'ye geldiği zaman üç 
senelik vâdeye göre bütün hesapları yapılacak
tır. Fakait üç seneden evvel hattâ Almanya'da iki 
ay evvel parasını yatırmış olan bir işçi vatan
daş Türkiye'ye gelip iki aydan sonra parasını 
almak isterse tamamına kadar parasını alabile
cektir. Biriktirdiği bin markın karşılığı olan üç 
bin liranın tamamımı iki ay sonra Türkiye'de 
alabilecektir. Onun için kanunla verilmiş olan 
şekil büyük kolaylık sağlıyaeak ve tatbikatı ko
laylıkla yürüyebilecektir. Arz ederim. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Soru sorabilir miyim? 
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BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Bulak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 

2 nci fıkradaki hüküm, mevduatı veren işçinin 
Türkiye'ye gelmesi halinde mi tatbik edilecek
tir? 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devamla) — Ha
yır efendim. Onun vereceği direktife göre ha
vale edilebilir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — . 
Bu muhabir bankalarla 'bu muamele yapılabilir 
mi? 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devanda) — 
Yapılabilir, muhabir bankalarla tamaımen yapı
labilir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Yani muihabir banka ikraz talimatını alıp nak
ledecek veya kendisine orada ikraz edecek. 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devamla) — 
Şimdi ma'hallindc kendisine ikraz cd'eccği niha
yet dövizdir. Bugün dahi bir Alman bankasın- , 
da, bir Türk işçisi marklarını biriktirebilir ve is
tediği zaman da mark olarak geriye alabilir. Bi
zim kastımız, bu kanunla gerçekleşmesini arzu 
ettiğimiz husus, orada biriktirip Türkiye'de Türk 
parası olarak almasıdır ki, dövizleri millî eko-
nomilmizin döviz aktifine kaydedelim. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Sarili olarak Almanya'daki işçi misalimizi yinte 
verelim, Almanya-da muhabir bankaya verdiği 
bu fona göndereceği paraya karşılık Almanya'
daki bu bankadan borç alamaz. Almanya'da iken 
bu bankadan borç alamaz. 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devamla) — 
Almanya'da »kendi yatırdığı parayı geriye ala
bilir. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Bu fona gönderdiği paradan parayı karşılık 
göstererek borç alamaz. 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devamla) — 
Alamaz, almlaıması lâzımdır. 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Binaenaleyih, ikinci madde muhabir bankalar için 
işlemiyecektir. 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devamla) — 
Mulıalbir banka... 

AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir) — 
Almanya için işlemiyecekse muhabir banka için 
de işlemiyecektir. J 
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ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devamla) — 

Şimdi Almanya'da muhabir bankaya mark ola
rak yatırdığı parasını mark olarak geri alabilir. 
Almanya'da muhabir Ibankaya ımarfc olarak ya
tırdığı parasını Türkiye'de Türk parası olarak 
geri alacaktır. Burada fon tahsis etmekten kasıt 
tasarruflarını Türkiye'ye aktarmasıdır. Yoksa 
Almanya'da biriktirdiği parasını Almanya'da 
kullanacaksa böyle bir kanunu çıkarmamıza lü
zum yoktur. 

BAŞKAN — Başka soru var mı efendim? 
SABAHATTÎN SAVACI (Gümüşane) — 

Efendim, acaba parasız göndermek imkânı var 
mı, caizip kılmak için? 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devamla) — 
Bu çalıştırılacak bankanın yönetmeliğinde düşü
nülecek bir üıu'sustur. 

SABAHATTİN' SAVACI (Gümüşane) — 
Tasarının 5 nci ımaddesine bu konabilir mi? 

ALÎ ŞAKÎR AĞANOĞLÜ (Devamla) — 
Bu yönetmeliğe konabilir. Asgari ücret alınabi
lir. Sadece muhabere masrafı alınabilir. Ama bu 
kanunla halledilecek bir husus değildir. 

BAŞKAN — Tapulama Kanununun açılk oy
lamasına ka'tılmıyan arkadaşlar vars'a oylarını 
kullansınlar. 

Madde hakkında başka söz isti yen arkadaşı
mız!.. Buyurun efendim. 

KEMAL OK YAY (Kars) — Muhterem ar
kadaşlarını; dışarıya hizmet ihracı bedellerinin 
tam olarak yurda dönmesini 'sağlamak için bu 'ka
nunla taviz veriyoruz, bu kanunla prim veriyo
ruz ve bu kanunla imtiyazlar tanıyoruz. Bu im
tiyazları tanıyan maddelerden bir tanesi de 
üçüncü maddedir. 

Üçüncü madde diyor ki; «Vadeli mevduata 
verilen en yüksek faiz nisbetinden az olmamak 
üzere Maliye Bakanlığınca tesbit olunacak nisbet 
üzerinden faiz verilir.» Demek ki, Türkiye'de va
deli mevduata verilen en yüksek faizden daha 
yüksek faiz Maliye Bakanlığınca verilebilecektir. 
Sonra üç yıllık faiz tutarını, yatırılan mevduatın 
üç yıllık faiz tutarını ıhasabederek peşinen hesa
bına işliyebileeektir. Demin Sayın Maliye Vekili 
'bâzı sorulara cevap verirken direkt olarak dıişar-
dalki bu dövizlerin yurda dönmesi için açıktan 
prim ödenmesine beynelmilel para anlaşmaları 
mânidir demişlerdi. Yunanlıların yaptığı gibi 
kuryelerle bu paraları Türkiye'ye aktarmak 
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beynelmilel ahlâka da sığmaz ve bunun faydadan 
çok zararlarını görürüz, ekonomimize de büyük 
zararları olabilir, demişlerdi. Şimdi burada ben 
kendilerinden öğrenmek istiyorum. Kanunla, bu 
3 ncü madde ile dolaylı yoldan prim veriyor. is
tediğimiz faizi vereceğiz. Üç yıllık faiz tutarını 
peşin ödiycceğiz. Ondan sonra beynelmilel para 
andlaşmalarmı yapan devletlerin karşısına çıkıp, 
biz dışarda çalışanların, hizmet ihracımızın 
büyük bir kısmının bedellerinin yurda dönmesi 
için prim vermiyoruz, iddiasında nasıl buluna
cağız? Onları nasıl ikna edeceğiz? Bu ımadde, bu 
tavizler, bu primler nasıl izah edilecektir? Ve bu 
madde beynelmilel andlaşmalarımıza aykırı düş-
miyccek midir? 

Bunu Sayın Eerid Mel en'den dinlemek işiti
yorum. Hürmetlerimle. 

BALKAN — Madde üzerinde başka söz isti-
yon?.. Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Ka'bııl et m iyeni er... Kailini edil
miştir. 

Konut kredisi hesabı 
MADDE 4. — Hariçte çalışan işçilerden ko

nut kredisi almak istiyenlerin fona gönderecek
leri paralar, bankaca, (Konut kredisi hesaibı) 
na nakledilir ve bu paralara vadeli mevduata 
tatlbik olunan en yüksek nisbet üzerinden faiz 
yürütülür. 

Konut kredisi hesabına döviz karşılığında 
Türk parası birikmiş olan işçilere Türkkiye Em
lâk Kredi Bankasının cari usulleri dairesinde 
40 000 liradan fazla olmamak ve halk tipi ko
nut maş etmek üzere hesaplarındaki paranın 4 
katına kadar birinci maddede tesis olunan fondan 
konut kredisi verilir. 

Konut kredisinden istifade etmek için işçinin 
yurda avdet ettiği tarihte konut 'kredisi hesabın
da en az 5,000, lira birikmiş bulunması şarttır. 

Konut kredisinin vâde'si 20 (yirmi) yıl ve 
faizi yılda % 2 (yüzde iki) dir. Ana para ve 
faizler ikraz tarihinden itibaren iki yıl sonra 
başlamak üzere aylık taksitler halinde bankaca 
tahsil olunur. 

Bu kanuna göre her işçiye ancak bir defaya 
mahsus olmak üzere konut kredisi verilebilir. Bu 
kredilerle temin edilen toonutlarm başkalarına 
satış veya her hangi bir şekil ve suretle devri, 
borçlu hesabın tamam iyi e tasfiyesine bağlıdır. 
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Yurda dönüşlerinde hesabında döviz karşılığı 

asgari 5 000 (Beş bin) lirası bulunmı^an işçi
lerle kredi almaktan vazgeçenlerin hesaplarında
ki mevcut paraları hakkında 3 ncü madde hüküm
leri uygulanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz ist iyen?.. 
Komisyon buyurunuz. 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALÎ ŞA-
KlR AĞANOĞLU (Trabzon) — Bu maddeyi 
2 nci maddedeki değişikliğe muvazi olarak değiş
tirmek üzere geri işitiyoruz. 

BAŞKAN — Komisyon 2 nci maddedeki deği
şikliğe muvazi olarak değiştirmek üzere maddeyi 
geri istiyor. Madde geri verilmiştir. 

Yönetmelik 
MADDE 5. — Fonun işleyiş tarzı, fon ile 

ilgili hesapların açılması, ilkrazata ait esaslar, 
hesap .sahiplerinin vecibeleri, bu kanunla ban
kaya verilen görevler ve sair hususlar Maliye, 
Çalışma, imar ve îskân bakanlıkîariyle Türkiye 
Emlâk Kredi Bankasınca müştereken hazırlana
cak bir yönetmelik ile tâyin ve tesbit olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyenler? 
Yok. Kalbul edenler... 

BÜTÇE KOMİSYONU BAŞKANI ALİ 
ŞAKIR AĞANOĞLU (Trabzon) — Geri istiyo
ruz. 

BAŞKAN — Komisyon ikinci maddedeki de
ğişikliğe muvazi olarak tadilât ve tasihiıhat yap
mak üzere 5 nci maddeyi geri istediğinden 5 nci 
madde Komisyona geri verilmiştir. 

Sayın Komisyon başka geri istediğiniz mad
de var mı? 

BÜTÇE KOMOSYONU BAŞKANI ALÎ 
ŞAKJÎR AĞANOĞLU (Trabzon) — Geçici mad
de var. 

BAŞKAN — Oraya, gelince lütfen bizi haber
dar ediniz. 

Giderler 
MADDE 6. — Bu kanuna göre açılacak he

sapların tahsil ve tediyeleri ile ilgili her türlü 
giderler ve sair malî külfetler 1 nci maddede te
sis olunan fondan karşılanır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kalbul eden
ler... Etmiyenler... Kalbul ediltaaiştir. 
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Muafiyetler 

MADDE 7. — Bu kanun uyarınca tesis olu
nan hesaplara yürütülecek faizler ve bu hesap
ların açılması sırasında tanzim olunacak sözleş
meler, ipotek tescil ve fekleri vel sair belgeler her 
türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

BAŞKAN •— Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştr. 

Geçici madde 
Bu kanunun yayımı tarihinden evvel iş ve 

işçi Bulma Kurumunun aracılığı ile olsun veya 
olmasın harice giden -bütün işçiler kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi talkibeden en çok bir yıl 
içerisinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile te
masa geçerek hesap açtırmaları şartiyle bu ka
nunun bahşettiği haklardan istifade ederler. 

BAŞKAN — Bunu mu istiyorsunuz Sayın 
Komisyon? 

BÜTÇE KOMOSYONU BAŞKANI ALI 
SAKİR AÖANOĞLU (Trabzon) — Evet. 

BAŞKAN — Geçici maddeyi 2 nci ımadd'e 
üzerindeki değişikliğe müsavi olarak tadil etmek 
üzere Komisyon geri istediğinden, geçici madde 
Komisyona geri verilmiştir. Diğer iki yürürlük 
maddesi de bu geri verdiğimiz maddeler geldik
ten sonra Yüksek Meclise arz edilecektir. 

4. — Bina Kiraları hakkındaki kanun tasfi-
rm ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2 nci ek) (1) 

BAŞKAN — Bina kiraları hakkındaki kanun 
tasarlısının görüşülmesine başlıyoruz. Lütfen 
Komisyon ve Hükümet yerini alsın. 

4 neü madde kalmıştır. 

Esaslar 
MADDE 4-. — itibari metrekare ansa bede

li ve itibari metrekare bina değeri toplamının 
konut olarak kiralanan kısmın kullanışlı inşaat 
sahası ile çarpımı sonunda elde edilen miktarı 
% 10 u o 'konutun senelik kira bedeli itibar olu
nur. 

Kiraların tesbitinde eski ve yeni konutlar ara
sında fark gözetilmez. 

(1) 458 S. Sayılı basmayanı 28.3.1964 günlü 
77 nci Birleşim tutanağı sonundadır. 

'458 e 2 nci ek sayılı bmmayazı bu tutana
ğın sonundadır. 
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itibari metrekare bina değerinin hesabına 

esas alınacak ortalama metrekare fiyatları ve 
ölçü esasları, bu kanunun yayınlandığı tarihte
ki Bayındırlık Bakanlığının (bütün il ve ilçe
lerde uygulanacak fiyatları gösterir) birim fi
yatlarına göre, Bayındırlık ve imar ve iskân 
Bakanlık] arı uca bu kanunun yayınlandığı tarih
ten sonra en geç iki ay içinde hazırlanacak bir 
yönetin ol i İde tesbit ve ilân edilir. 

Isıtma ve sıcak su tesisatı bulunan binalar 
için işletme masrafından dolayı metrekare kul
lanışlı inşaat sahasının kira bedeline ilâve edi
lecek miktar, tashih unsurları cetvelinde ayrıca 
gösterilir. 

Bu maddeye göre hesaplanacak kira bedeline, 
binanın sigorta, müşterek kısımları aydınlatma 
masrafları ile kiralıyanm binadan veya bunun 
gelirinden doğan her türlü vergi ve resimleri 
dâhildir, 

Kiracının kullanma isteği kiralıyanca kabul 
edildiği takdirde kiracının istifadesine terk edi
len, arsa, bağ, bahçe, bostan, garaj, depo, ser ve 
saire varsa bunların kiraları, kiracı ile kiralıyan 
arasında yapılacak serbest anlaşmaya tabidir. 
Kapıcı parası daireler arasında bölüşülür. 

GEOÎOl KOMİSYON BAŞKANI MUSTA
FA UYAR (izmir) — Üçüncü maddeyi getir
dik. 

BAŞKAN — Olur efendim. 
Zühtü Pehlivanlı, Tekinel, Aydın Bolak ar

kadaşlarımızın daha evvel isimlerini yazdım. 
Başka söz istiyen?.. Savacı, Giritlioğlu. 

Buyurun, Zühtü Pehlivanlı. 
Sayın Pehlivanlı yoklar mı? Bende yazılı bir 

isteği vardı da. Buyurun Sayın Tekinel. 

İSMAİL HAKKI TEKlNEL (istanbul) — 
Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi bu kanu
nun umumi müzakeresi tamamlanmış ve heyeti 
aliyenizce maddelere geçilmesi kararlaştırılmış 
idi. Biz her celsede maddeler 'hakkında söz aldı
ğımız zaman mutlak surette bu birinci görüşme
den elde edilen netice ye Geçici Komisyonca ka
bul edilen tasarıya muvazi ve bu komisyona fay
dalı olmak için hazırladığımız takrirleri gerekçe
siyle birlikte sunuyoruz. Buna işaret etmekte 
fayda mülâhaza ettiğim için tekrar bu Ikonuya 
değindim. Bu itibarla, şimdi 4 ncü madde hak
kındaki görüşlerimi arz edeceğim. 
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Muhterem arkadaşlarını, tasarının 3 neü I 

maddesinde «kiranın mahkemece tesbit edileceği» 
esası kabul edilmiştir. Ancak müzakere konusu ı 
4 ncü maddeden anlaşıldığına göre mahkemece : 
yapılacak tesbit, basit bir ölçü ve hesap ameliye
sinden ibaret kalmaktadır. Asgari m2 arsa bede
li, tasarının 11 nci maddesinde yazılı komisyon, 
asgari m2 bina değeri de Bayındırlık ve imar ve 
iskân bakanlıklarınca tesbit edilecektir. Geçici 
Komisyonca maddeye ilâve edilen 2 nci fıkraya 
göre de «binanın eski ve yeni olması kiranın tes-
bitinde bir rol oynamayacaktır.» Binnetice, bu 
surette tesbit edilen değerin de tatbikatla hiçbir 
alâkası olmıyacaktır. Geçici Komisyon Üyesi 
Ankara Milletvekili Sayın Zühtü Pehlivanlı 'nm, 
bu konuya ilişkin muhalefet şerhinde ileri sürmüş 
olduğu mahzurun dhemmiyeti de aşikârdır. Keza 
arsa fiyatları her gayrimenkul için ayrı ayrı de
ğil, mevkiine göre ada ve parsel şeritleri itiba
riyle toptan töslbit edilecektir. Bu şekilde tesbit 
ddilen bir arsa değeri, hakikate tevakuf etmek
ten uzaktır. Vaz'edilen bu umumi esasların ob
jektif kıstaslar olduğunu kabul etmek zordur. 
Esasen tasarının 15 nci maddesinde bu esastan 
bir dereceye kadar rücu olunmuş tarafların uyu-
şamaması halinde asgari m2 bedelinin mahkeme
ce yeniden tesbitine imkân verilmiştir. Bu hük
me nazaran 11 nci maddede yazılı Komisyonca 
tesfoit edilen itibari arsa fiyatlarını tarafların 
kabul etmemeleri halinde mahkeme bu hususu 
yenid'en tetkik ve tesbit zorundadır. İhtilâf ha
linde tarafların ekseri ahvalde komisyon tesbiti
ne itiraz edecekleri düşünülürse her seferinde 
mahkeme arsa değerini takdir ve tesbit edecek 
ve «böylece komisyonların mesaisi de boşa gitmiş 
olacaktır. 

Asgari m2 bina değerini tesbit edecek Bayın
dırlık ve îmar ve iskân bakanlıklarının iki ay 
içerisinde çıkartacakları bir yönetmelikle bu işi 
halletmelerine ve objektif kıstas vaz'etmelerine 
imkân görülemediği gibi, keza itibari m2 arsa 
fiyatlarını tesbit edecek komisyonların iki ay 
zarfında bu tesbiti yapmalarına maddeten imkân 
yoktur. Ayrıca tasarının 11 nci maddesindeki 
'komisyon üyelerinin seçim tarzı da buna imkân 
verecek nitelikte değildir. 4 neü madde hakkın
da vermiş olduğumuz tadil teklifi, 6830 sayılı 
istimlâk Kanununun müspet bir tatbikat veren 
maddelerinden istiane suretiyle esas prensibin 
vaz'ı ye tesbiti için bir emsal olarak hazırlan-
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mıştır. Kanunun hususiyetleri itibariyle bu pren
sibin kabulünden sonra, maddeye teknik ele
manların da iştirakiyle, Geçici Komisyonca açık
lık vermek ve istenilen neticeyi almak mümkün
dür. Prensibin vaz'ı için teklif bir misal olarak 
sunulmuştur. Neticeten, prensibolarak arsa de
ğerinin tesbiti işinin komisyonlara değil, mahke
menin seçeceği ehlivukuflara bırakılması ve ko
misyonlarca tesbiti usulünden vazgeçilmesi uy
gundur. Bina için de durum aynıdır. 

Bayındırlık ve imar ve iskân bakanlıklarının 
binaları birkaç sınıfa ayırarak tesbit edecekleri 
inşaat değerinin hakiki değer ile alâkası olamam. 
Binaların inşaat değeri bir binadan bir binaya 
değişir. Kötoi vasıflı bir bina ile, iyi inşaat ara
sında bu sistemde hiçbir fark kalmıyacaktır. Es
kimiş, köhne bir bina ile yeni bir bina bu kanuna: 
göre aynı şekilde kiralanacaktır. Böyle bir kanun 
hiçbir zaman âdil bir netice hâsıl edemez. Cemi
yette bir istikrar unsuru olacağı yerde bir istik
rarsızlık ve karışıklık membaı olur. Neticeten bu 
sistemden vazgeçilmesi ve umumi kıstaslar yeri
ne müşalhhas kıstaslar ve vasıflar göz önünde 
tutularak mahkemelerce -seçilecek ehlivukuflar 
marifetiyle gerek arsa ve gerekse binanın değeri 
müşahhas olarak bilcümle vasıf ve unsurlar da 
nazarı itibara alınarak tösibit edilmeli ve keza1 

bina muhtelif kısımları ihtiva ediyorsa ayrı ay
rı kısımlarının aynı limit içerisinde mütehammil 
olduğu kiranın ayrı ayrı ehli vukuf 1 arca tesbiti 
cihetine gidilmelidir. Ve binanın tamamı için 
takdir edilen senelik kiranın, binanın muhtelif 
kısımları arasında her kısmın vasıfları nazara 
alınarak taksim edilmesi hususunun da mahke
melere aidolduğu kabul edilmelidir. 

Muhterem arkadaşlarım, bu gerekçeleri Ko
misyona faydalı olacağı mülâhazası ile ve onlara 
bir tasarruf hakkı tanımak maksadiyle kaleme 
almış durumdayım. Şimdi bu konuda prensibi 
tesbit edecek hazırladığım madde metnini de oku
yorum. Ayrıca lüzumlu izahatı da tatbikata isti
naden vereceğim. Bendenizin teklif ettiği madde 
metni şudur : 

«Madde 4. — Bu kanuna göre tesbit edilecek 
gayrimenkul değerinin % 10 u konutun senelik 
kira bedeli itibar olunur. Bilinkişeler; 

1. Gayrimenkulun cins ve nev'ini; 
2. Mesalhasmı, 
3. Kıymetine tesir edebilecek bütün vasıf ve 

unsurlarını, 
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4. Kira tesbitinin yapıldığı yıl içindeki in

şaat fiyatlarına göre yapı maliyetini ve bu ma
liyetten düşülecek yıpranma payını, 

5. (Gayrimenkulun emsalinin kira tesbitinc 
takaddüm eden tarihteki alım. - satım rayicini 
esas tutarak tanzim edecekleri raporda bu hu
susların ayrı ayrı cevaplarını kaydetmek sure
tiyle, gayrimenkulun kıymetini takdir ederler. 

Bu maddeye göre hesaplanacak kira bedeline 
göre binanın sigorta, müşterek kısımları aydın
latma masraf lariyi e, kiralı yanın. binadan veya 
bunun gelirinden doğan her türlü vergi ve re
simleri dâhildir. 

Kiracının kullanma isteği kiralayanca kabul 
edildiğti takdirde kiracının istifadesine terk edilen 
arsa, bağ, bahçe, bostan, garaj, depo, ser ve -saire 
varsa bunların kiraları, kiracı ile kiralıyan ara
sında yapılacak serbest anlaşmaya tabidir. Ka
pıcı parası daireler arasında bölüşülür.» 

Arkadaşlarım, her ne kadar Geçici Komisyon 
ve Sayın Şefik inan, burada daha evvelki müza
kere] er sırasında bu kanunun esas maddesinin 
3 ncü madde olduğunu ve bu itibarla bn mad
denin evvelemirde kanunlaşması lâzımgeldiğini 
beyan etmişlerse de, bizim kanaatimizce 3 ncü 
madde hakkında Heyeti IJmumiye'd'e bir itiraz 
yoktur. Kira. tesibiti işinin Anayasa Mahkemesi 
kararında belirtilen'esaslar dâhilinde objektif 
kıstaslar vaz'edilerek mahkemelerce tesibiti hak
kında bir ittifak olduğu kanısındayum. Asıl me
sele kiranın tesbitindeki esasları tanzim ederken 
bunun hakikaten tatbik kabiliyetinin olup ol
madığını tes'bit etmekten ibarettir. Bugün gerek 
Geçici Komisyon ve gerekse Hükümetin tanzim 
etmiş olduğu 4 ncü madde bize bu kanunun tat
bikine imkân olamıyacağı kanaatini kati olarak 
vermiştir. Ve bu itibarla Geçici Komisyona fay
dalı olacağı düşüncesi ile tarafımdan hazırlanan 
bu tadil teklifini Riyasete sunacağım. Benim Ge
çici Komisyondan istirhamım, bu teklif içerisin
de noksanlıklarım olabilir. işin hususoyetine 
taallûk eden konularda teknik elemanlar daha 
fazla .mesele üzerine eğilebilirler. 

Bu prensibin kabul edilme'sini ve vereceğim 
takrir ile 'birlikte maddenin geri alınması lıu'su-
sundan ibarettir. Şayet komisyondaki arkadaşla
rımız aksi noktainazarda bulunurlarsa tekrar 
söz almak ve Heyeti Aliyenizi görüşlerimiz hak
kında tenvir etmek 'hakkımız 'mallıf uz kalmak üze
re takririmi Riyasete takdim ediyorum. 
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BAŞKAN — Sayın Bolak. 
AHMET AYDIN BOLAK (Balıkesir:, — 

Muhterem arkadaşlarım, müzakere edilen tasarı
nın Geçici Komisyonda müzakeresi esnasında ta
sarının tümü hakkında muhalefet fikrimi 'basılı 
olarak Heyetinize arz etmiş bulunuyorum. Yal
nız, bu maddenin müzakeresi esnasında, bir kero 
daha ifade etmek isterim 'ki, bu madde bu tarzı 
tahriri ile kanunlaştığı takdirde vatandaş ışöyle 
bir kanaati açıkça ve samimiyetle beyan edebi
lir: Bu kanun avukatlara ve mühendislere iş ha
zırlamak için yapılmıştır. (Bravo, sesleri) Bu, 
budur. Bu kadar takdir komisyonları, tadilât ko
misyonları, kıymet takdirleri, beyanlar, itirazlar, 
dâvalar, hepsi kira bedeli gibi Borçlar hukuku
nun; rızai tara.feyni.yle tesbitini âmir bulunduğu 
bir bedelin tesibiti için, malhkemesiyle, hâkimiy
le, kanunu ile, kalemi ile... Kanun vâzıı içtimai 
zaruretleri ve içtimai ihtiyaçları takdir ile hü
küm tesis etmekle mükellef bir uzuvdur. Ankara 
şehrinde mukim Sayın Parlâmento azaları, kira
cı ve kiralayan olarak münasebette bulundukları 
bu düzenin, içinde bulundukları bu düzenin tan
zimi ile'meşgul olurken kendilerinin dalıi içinden 
çıkanııyacakları bir hukukî düzeni kurarlar. Son
ra da vatandaşın içtimai nizamını, hususi hukuk 
nizamım düzenledikleri iddiasında bulunurlar. Bu 
vahim bir iddia, sakîm bir iddiadır. Komisyona 
İmar ve l'skân Bakanlığı mümessilleri gelir, «1.5 
bin tane ov boştur» der. Sorarsın, «'Siz Anayasa 
Mahkemesinin şu kararında da tesbit ettiği (gibi, 
hangi sınıf vatan'daşm müzayakası ile meşgulsü
nüz icra olarak'? Yenişehir'de mukim Ahmet Be
yefendinin ihtiyacı ile mi, yoksa Altındağ'da ika
mete muztar ve mecbur kişilerin ikamet zaruret
leriyim mi?», «Evet» derler, «Biz sosyal mesken 
ve sosyal münasebetleri düzenlemekle mükellefiz. 
Bizim matufumuz geniş vatandaş kütlesidir. Ev
siz vatandaş kü'tlesidir.» derseniz, «Bütün bu paf
talar, adalar, haritalar, inşaat malzemeleri, imar 
ve t*fkân Bakanlığının, Bayındırlık Bakanlığının 
şartnameleri sizin Altındağ'daki gecekondunuz 
için cari midir? Bunu tatbikinize imkân var mı? 
Teneke bina için. sizin normlarınızda teneke bi
na normu var mıdır? Vâzıı .kanun olarak, vatan
daşın karşısına çıkarken oturduğu teneke bina
nın haysiyetine uygun bir seviyede bulunamaz 
mısınız?» Ve yine biz vâzıı kanun olarak yegâ
ne mesken, dâvası dediğimiz, kira problemi dedi
ğimiz zaman, istiklâl Caddesinde vatandaş Ah-
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met Beyefendi ile Yenişehir'deki mal sahibi va- I 
taridaş Hüseyin Beyefendinin karşılıklı menfaat 
münasebetlerini nazara alıp, canım 2 000 liraya 
da ev olur mu, düşüncesiyle 'karışık bir hukukî 
nizamı tesis ederiz. Bu nizam höyle kurulunca 
ne olur? Evvelâ ıgayriahlâkiliğe prim vermiş olur
sunuz. Bugüne kadar Türkiye parlâmentolarının 
vergi kaçakçısına kira rejiminde verdiği pirimi 
bir kere daha bu Parlâmento da verir. Mukave
leler 25 liradan, kira 300 liradan. 275 lirası ver
gi harici kazanç. Alan mecbur, alan razı.. Vergi
siz kazanç. Yani 275 lira vergisiz kazanç olarak 
550 lira vergili, veren mahkûm. Çünkü Parlâ
mento bu kanunu böyle çıkardım diye evinde ra
hat uyumaktadır. Vatandaşın kira dâvasını hal
letmiştir Parlâmento. Ve Türkiye'de büyük şe
hirlerimizde hâlâ mesken yapmak suretiyle geçi
mini temin etmek istiyen insanlar vardır, bun
lar milletvekilleri içinde vardır, senatörlerin için
de de vardır. Ve bunların serbest bir kira reji
mi içinde .kiralarını tahsil edip vergilerini öde
me düzenini düşünen bir Parlâmento yoktur. 
Böyle içtimai vakıalara sırtını çevirerek, parlak 
sözler söyliyerek, sosyal mesken dâvasını halle
deceğiz gibi lâfların söylenmesinin de yeri yok
tur. Maksadınız eğer Türkiyetâe kiracı ve Mra-
lıyan münasebetini yani mesken sıkıntısı çeken 
insanların silkintisini gidermekse, o.«aman Tür
kiye mal sahibinin .gayrimerikulünden elde ettiği 
kazancını tamamen vergileyiniz ve elde ettiğiniz 
vergi hâsılatını, beni çok mazur görünüz, balba-
yiğitço sosyal mesken dâva'sına harcayınız. Yok
sa bir kısım zavallı insanların, bir kısım kanu
nun karşısında hile yapamıyacak insanların aley
hine ve bir kısım avukat bulup dâva yolu ile dâ
va tazelemek suretiyle gayrimenkulunu, en fazla 
gelir temin edecek insanı 'himayeden başka bir 
gayeniz yoksa buyurun bu kanunu hu haliyle 
kanunlaştırm. Gerisi size emanet. 

BAŞKAN — Sayın Savacı. I 
SABAHATTİN SAVACI (Gümüşane) —Ka

nunun tümü müzakere edilirken bu maddeyi de 
içine alan esas fikirlerimizi serbesti istikametin
de arz etmiştik. 

Muhterem arkadaşlarını, bundan evvelki kira 
kanunu bâzı 'keyfi, indî esasları ihtiva ederek 
zaman zaman iktisadi şartları nazarı itibara al
dığı zaıını ile bâzı ilâveler yapmış, filân senedeki 
binalar dondurulmuş, ondan sonra yapılmış in
şaata bâzı zamlar yapmış, karma karışık indî I 
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ve keyfi -bir kira kanunu tatbikatı idi. Şimdi 
,bu kanun ile yeni bir usul getirilmektedir. M.2 

esasını ortaya daha objektif 'bir ölçü olarak ge
tirmektedir. Bu husus kira mevzuundaki bu 
vaziyet birçok Garp memleketlerinde tatbik 
edilmiştir arkadaşlarını. Ve bu tatbikat bizim 
geçmiş tatbikatımızda da tatbik edilmiştir. Bu 
da bu yeni buluşta, M2 esasına dayanan bu yeni 
buluşta tatbik edilmiştir. Bunlar hiçbir zaman 
hoşnutsuzlukları, şikâyetleri giderememiştir. 
Bu defa bir keyfîliği giderelim diye yeni hir ob
jektif esas tutuyoruz, bu da başka türlü bir key
fîliğe gidiyor. 

Bir ortalama metrekare fiyatları diyor. Ar
kadaşlarını, ortalama metrekare fiyatları bütün 
Türkiye için nasıl düşünülebilir, nasıl mümkün 
olur? Türkiye'nin bir yerinde aynı evsaftaki 
bir bina 2 000 lira kira getirirken başka bir yerin
de aynı bina 200 lira kira getirir. Yine memle
ketin bir yerinde bir inşaatın metre kutbunun 
maliyeti 100 ifade edilirse, başka bir yerinde 
bu 500 lc ifade edilir. Binaenaleyh, ne kadar 
titiz davranırsa davransınlar, ortaya konulacak 
ortalama ölçülerin, ortalama metrekare fiyat
larının âdil bir sistem, objelkıtif bir sistem ku
racağını zannetmek hayaldir. Bugün Türkiye'de 
bilhassa .büyük şehirlerde mesken sı'kıntısı his
sediliyordu, şimdi bu mesken sıkıntısı epeyce 
hafiflemiş ve süratle hem mesken adedi çoğalı
yor, hem mesken kiraları düşmektedir. Esas 
meşgalemiz, benden evvel konuşan Aydın Bolak 
arkadaşımızın ifade ettiği gibi sosyal depart
manlarda oturan halkın meskenleri olduğuna 
göre ve bu meskenlerde de, yani iskân sahasın
da da bir ucuzlamanın, süratli bir ucuzlamanın 
bütün Parlâmentoyu teşkil eden muhterem üye
lerce kabul edileceğine göre, sebebi olııııyan bir 
kanunun ısdarı karşısında bulunduğumuzu da. 
bendeniz hatırlatmak isterim. Acaba burada 
tesbit edeceğimiz, dördüncü madde ile tesbit 
edeceğimiz itibari ortalama rakamlar ile kanu
nun gayesi olan mesken darlığını ve sebepsiz 
kazançları önliyebilecek miyiz? Asla arkadaş
lar! üstelik de arkadaşımızın ifade ettiği gibi, 
geniş vergi kaçakçılığını da kendimiz fcanuıı 
yapmakla teşvik etmiş olacağız. Arkadaşlar, 
mevzu içtimai ve iktisadidir. İçtimai ve ikti
sadi olan bu mevzuun yine içtimai ve iktisadi 
tedbirlerle giderilmesi lâzımgelir. Esas yönü 
itibariyle bugünkü bina 'kiralarının, 'bina adedle-

— 389 — 



M. Meclisi B : 116 
rinin artmasına muvazi olarak düştüğü na
zari itibara alındığında bu kanunun bugün için 
sebepsiz olduğu ortaya çıkar. Binaenaleyh, bu 
madde ile yeni adaletsizliklere, yeni şikâyetlere 
yol açmış olacağız. Müsaade buyurun, bu mev
zu da kiracı ile kirahyan arasında serbestçe 
teslbit edilsin, ihtiyaç duyulan maddeler git
tikçe çoğaldığına göre, ihtiyaca cevap verecek 
mevzu arttığına göre, bir darlık da 'bahis 
mevzuu olmadığına göre, bunu suni bir darlık 
görüp bir kanun ihtiyacını ortaya koymayı ben
deniz doğrusu anlamamaktayım. Bu madde ile 
arz ettiğim mahzuru serbest kira rejimi kendi
liğinden giderecektir. Biz her maddede olduğu 
gibi, her iktisadi maddede olduğu gibi, alınıp 
satılan, kullanılan her maddede olduğu gibi ik
tisadi 'kanunların hâkimiyetine mutavaat etti
ğimiz takdirde ve onların icabı kendiliğinden ye
rine geldiğine^ göre iktisadi inkişafın aksi is
tikametine bir kanunla iktisadi hayatı da ha
leldar edeceğimizi gözden uzak bulundurmamak 
icabeder. Şu halde bu maddenin kanunun tü
mü üzerindeki konuşmamda ifade ettiğim gibi, 
scbe'bi olmadığı gibi, zararı dahi çok olacaktır. 
Hiçbir zaman ortalama bir ölçü ile âdil bir tes
hiri; mümkün olmayacaktır. Hele bu kanunun tes-
bit etmiş olduğu iki ay içinde bütün Türkiye'de 
hemen alelacele bir tesbit yapılacak, ortalama 
bir tâyin olunacak ve bununla bu kanunun is
tihdaf ettiği maksat hâsıl olacağına bendeniz 
inanamıyorum. Bu kanuna yaptığım muhale
feti bu madde için de tekrar ediyorum, reddi 
lâzım gelir, teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Giritlioğlu. 
FAHİR GİRİTOfiLU (Edirne) — Kıymetli 

arkadaşlarım, konuşulmakta bulunan dördün
cü maddeyi üçüncü maddeye nazaran daha 
ehemmiyetli esaslar getiren bir madde şeklinde 
kabul ediyorum. Dördüncü madde bu kanunun 
kanaatimce belkemiğini teşkil edecektir. Ana
yasa Mahkemesinin mevcut ve mer'i kira kanunu
nu tadilden sonra Anayasa Mahkemesinin gerek
çesine uygun yeni bir kanun hazırlarken dör
düncü madde esasımız olmaktadır. Getirilen 
<>;;?)'•:•!arı şahsan ben tatminkâr bulamadım. İki ba
kımdan tatminkâr bulamadım. Evvelâ hazırla
nan madde şekil itibariyle herkesin kolayca 
anlayıp formüle edemiyeceği bir lisanla yazıl
mıştır. Bilhassa birinci fıkra sözlerimi teyid-
cd 'i*, filhakika yeniden vâzn kanunun maksadı-
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na uygun bir suretle değiştirilmesi zarureti 
vardır. Ben maddeyi tekrar okumak suretiyle 
sizleri rahatsız etmiyeceğim. Bu hususta Komis
yonun ve Yüksek Heyetinizin dikkatini çekmek is
terken bu vadide yapmış olduğum araştırma
yı da bilhassa belirtmek isterim. 

Bu metni madde olarak üç tane yüksek mü
hendise okudum. «Şu maddenin 1 nci fıkrasından 
ne anlıyorsunuz» dedim. Her üçü vasati olarak 
15 ilâ 20 dakika veyahut yarım saatte ancak mak
sada gel ehildiler. Bu mühendislerin bir tanesi 
imar işlerinde çalışan, Çok yetkili bir zattır. Beş 
tane milletvekili arkadaşımla aynı münakaşayı 
yapdım ve fıkrayı ancak yarım, saatte mksada uy
gun surette, vasati yarım saatte izah edebildiler. 
Demek isterim ki, birinci fıkra bu haliyle mevcut 
bulunduğu takdirde «itibari metrekare» tâbiri da
ima tereddütler doğuracak, acaba bu itibari arsa 
•uıdıi', itibari fiyat mıdır, yoksa mevzubahis 
olan kiralık binanın metrekare sahası mıdır, gibi 
birçok tereddütlere yol açacaktır. Bu bakımdan 
metin itibariyle tekrar düzeltil incisinde zaruret 
görüyorum. 

İkinci ehemmiyetli nokta, muhterem arkadaş
larım, dördüncü maddeyi ister istemez onbirin-
ci madde ile müştereken mütalâa etmek mec
buriyetindeyiz, zira tespiti hususunda üç tane ob
jektif kıstas getirmiştir. Bu üç objektif kıstas şu
dur: 

1. — Arsa ıbcdeli. Biz buna itibarî arsa be
deli diyoruz 

2. — Metrekare imalât masrafı. Buna iti
barî metrekare talbirini kullanıyoruz, kanunda. 

o. — Bu 'arsamın içerisinde işigal ettiği mev
kiine ıgöre, binanın işgal ettiği mevkiine göre 
yapılacak çarpımının .neticesinde elde edilecek 
miktarın yüzde on'u kira Ibedeli. 

Formül bu. Bu ameliyelerden ibir tanesi, 
arsa Ibede'lini tayin etme •ameliyesi 11 nci mad
dedeki heyete bırakılmıştır. Bu heyet, acaba 
işliyecek midir, işılemiıyecek midir? Heyetin 
içindeki vazifeli kimselere Ibakıyoruım, meselâ 
imar .müdürü, heyet içinde mecburdur, 'kanun 
iMıkmüdür (bu. !Bu imar müdürü diğer işlerini 
ileri • sürüp arsaların 'bedelini takdir etmezse -ne 
olacaktır? Aslında imar rulhsatı almak için va
tandaşların uğradıkları müşkülatı düşünüyo
rum, ister istemez ikaınunun tatbikatına dair 
misallere dikkatinizi çekmek istiyorum.. İmar 
müdürlüğü, imar ruhsatı almak istiyen vatan-
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daşların işlerini görmekte müşkülât çekmektedir, 
iyi niyetle hareket ettiğini farzederek konuşu
yorum, müşkülât çekmektedir. Bir de ımunzam 
iş veriliyor arsa bedellerini, şu kaza, şu vilâyet 
dahilinde •bütün arsalların (bedellerini takdir ede
ceksin, komisyonda bulunacaksın, diyoruz, Bu, 
bana, biraz kolayca mümkün olmıyacaktır gibi 
geliyor. Ama şnı memurları bulundurmadığımız 
takdirde onibirinci madde işlemiyecektir. Bi
naenaleyh kanunun amir hükmüdür, bunu nasıl 
işleteceğiz, Ibuı 'bir. 

•Metrekare, binalarım itibari metrekare he
sapları, kanun dördüncü maddede 'binaların 

metrekare hesabını bulmak konusundada Ba
yındırlık Bakanlığına yetki tanımakla yetini
yor ve Bayındırlık Bakanlığı hazırlıyacağı yö
netmenliklerle her kazada, her vilâyette ayrı 
ayrı barem hesaplarrnı (bulacağını söylüyor. 
Yönetmelik eğer doğru ve sahih çıkarsa. Şu 
halde Ankara'nın (birim hesapları ayrı olacak, 
Van'ım 'birim hesapları ayrı olacak. Bu yönet
meliğin 500 veya 600 veya bin şehrim ize 'güre 
ayrı ayrı birim 'hesaplarını nasıl kapsayacağını 
özür dilerim tasavvu v edemiyorum. Bir an için 
benim tasavvurumun ve idrakimin ulaşama
dığı bu yönetmelik 'çıktığımı farzede'lim. Çık
tığını farzettiğimiz hu yönetmelik metre kare 
hesabını, birim hesabını, metrekare birim hesap
larını nasıl yapacaktır, nasiil durdurmadan elas
tikiyet verecektir? Mecburdur yönetmelik is
ter, istemez dondurulmuş kalıpları vaz'etmeye, 
Ankara'da metrekareye inşaat şu kadar fiyat
tandır şeklinde dondurmaya mecbur kalacak
tır. Bu dondurulmuş durum karşısında bi
nanın hakiki değerinin tesbit edileceğini, ko
layca kabul edemiyorum. Bu hususlar 4 ncü 
maddenin bel kemiğini teşkil eden hususlardır. 
Yani arsanın itibari fiyatını tesbit etmek 
11 nci maddeye göre teşkil edilecek ko
misyonlar kanalı ile, binanın metrekare iti
bari değerini tesbit etmek Bayındırlık Ba
kanlığı tarafımdan hazırlanacak yönetmeli
ğin 'esaslarına .göre, ondan sonra da 4 ncü 
maddenin 1 nci fıkrası gereğince bu tesbitleri 
kıymetlendirecefctir. Muhterem arkadaşlarım, 
teknik bakımdan, bunu çok zor gördüğümü ifa
de ettikten sonra, bir ehemmiyetli konuya daha 
temas etmek istiyorum. 

Fıkrayı okuyorum: '.Kiraların tesbitinde 
eski ve yeni konutlar arasında fark gözetilmez.» 
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E bunu da aklî bulmuyorum; kiraların tesbitin
de eski yeni konut arasında hem de çok esaslı 
fark gözetilir. Niçin 'gözetilmesin ? Fakat 4 ncü 
madde bu haliyle kabul edilecek olursa, böyle bir 
fıkraya ihtiyaç var. Hakikaten eski ve yeni 
bina diye bir fark »gözetilmemesi lâzım. Çünkü 
öyle birim b&saplarını kabul etmek mecburiye
tindeyiz ki, binaları 4 - 5 sınıfa ayırmak 
gibi (bir .mecburiyetle karşı karşıya kalacağız. 
Birde biz binaları -eski bina, yeni bina diye 
ayıracak olursak bu takdirde birim hesapları 
karmakarışık olacaktır. Ve filhakika binanın 
bir kısmı eski değil, çok eski de olabilir. Çok 
eski ile çok yeni binalar arasında derece de
rece hususiyet arz eden binalar var. Aynı va
sıfta yapıldığı halde hakikaten eskilik yerle
rine göre, kaç yıl geçmiş ise, nasıl eskimiş 
ise o kadar derece farkı vardır. E., bu kadar 
dereceye 4 ncü maddenin bugünkü hali mü
sait değildir. Bu bakımdan 4 ncü maddenin bu 
hali ile muhafazası eğer Meclisimizce kabul 
edilecek olursa mecburuz, eski bina yeni bina 
tefriki yapmaksızın bâzı kıstaslara ittiba et
meye.. Ama, bendeniz demek isterim k i ; dör
düncü maddenin bu hali ile kabulü asla caiz 
değildir. Sebep; yukarda arz ettiğim ıteknik 
mülâhazalar. Ve yine sebep; binaların eskiliği, 
yeniliği arsında hakikaten farkın gözetilmesine 
inandığım için. Dahası da var; binaların sem
tinin de rolü var. 

Bu kanuna göre semtte yoktur. ortada. 
Binaların semti hakikaten değeri bakımın
dan çok ehemmiyetlidir. Bütün bu mülâha
zaların dı'şmda söylenmiş bir fikri müsaade
nizle tekrarlıyacağım. Bu pratik hükümleri 
getirmekten o kadar uzak bir formülü bize 
getirmiş olacaktır k i ; bütün vatandaşlar is
ter istemez avukat kapılarına gidecektir. 
îster istemez mahkemeler bu nizaları hallet
mek için dolacaktır. Binaenaleyh, cemiyetin 
istediği huzur bu kanunla igetirilmemiş ola
caktır. Şu halde teklifim, benim teklifim şu
dur : 4 ncü maddeyi tamamiyle değiştire- » 
Km, tamamiyle terk edelim. 4 ncü maddenin 
tashih edilecek tarafı yok. Mukabil fikrim 
4 ncü madde karşısında nedir : İsmail Hakkı 
Tekinel arkadaşımızın getirdiği teklif. Filha
kika teklif sahibi arkadaşım bir hususu be
lirttiler ve dediler ki, teklifimde ısrar etmi
yorum, bu mantık hâkim olsun, komisyon di-
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lediği şekilde banim. teklifimi değiştirsin, ha
mur etsin. 

'ismail Hakkı Tekine! arkadaşiımın teklifi
ni isteyişimin, benimseyişimin /gerekçesini de 
arz edeyim : İsmail Hakkı Tekine! arkadaşınım 
teklifi filhakika cemiyetten alının iş bir tat
bikatın eseridir. istim lâik Kanunu, arazilerin, 
binaların .'kıymetlendirilmesi hususunda va
zifeli heyetin takib edeceği yolları göstermek-
•tedir. Kim vazifeli olacak? Bit" binanın değe
rini nasıl- takdir edecekler? Cemiyetimizin ih
tiyaçlarına göre, şartlarına gwe istimlâk Ka
nunu buna dair bir hüküm getirmiştir, istim
lâk Kanunun vaz'mdan bu tarihe kadar tat
bikatta bu heyetlerin hakikaten mümkün olduğu 
kadar değer fiyatda uygun 'neticelere vardığı 
umumiyetle görü İmiktedir; v»aya bu fikir bâzı
larımız tarafından benimseninektedir. Bu istim
lâk Kanunundaki «listemin basitliği bakımın
dan, kolaylığı bakım im dan, pratikliği bakımın
dan, ve değer ölçülerini en ideal maniada tes
bit ettiği bakımından istimlâk Kanunundaki 
usul dair-esinde gayriınenkullerimıizdc kira be
dellerinin takdir edilmesi usulünün kabulünde 
fayda görmekteyim. Bu formülü getirmiş bulu-
ıian ismail Hakkı Tekine! arkadaşımın öner
gesine bütün inancıımla iştirak ediyorum. Yük
sek Heyetin bu önergeye karşı ilgi gösterme
sini ve her halükârda mevcut tasarıdaki ve 
komisyonun 'hazırladığı 4 ncü maddenin red
dedilmesini istirham ederim. 

BAŞKAN — Tapulama kanunu tasarısının 
açık loylamasına katılınryan arkadaşımız var 
mı?..,Yok. Oylama işlemi bitmiştir. 

Sayın Ülker. 
RFJŞÎ'T ÜDK'EtR (istanbul) — Muhterem 

arkadaşlar, bu Kira Kanunu talihsiz bir ka
nun, yalnız 'bizim, devremizde değil, bundan 
evvel çıkan Kira Kanunu müzakerelerini de 
tetkik ettiğimiz zaman orada da bu talihsizli
ğin m e^cu dolduğunu teıs'bit ederiz. T'ürk hal
kını bilhassa büyük şehirleri içok yakından 
ilgilendiren bu kanun konuşulurken hiçbir 
tbplantıda ISaym Bakanı1 bu kanunu takilbe-
derken görmedim. Bunu ciddî bir tutum ola
rak tavsif etmeye imkâni yoktur. Ayrıca ba
kanlık temsilcileri dahi lütfedip burada bu 
kanunun müzakeresin de 'bulunmam akta d i rl ar. 
Üstelik ilk defa olarak yüksek hiTzıırl arınım a 
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getirilen kanun tamamen teknik egaeları ihtiva 
etmektedir. Bnı sebeple de ayrıca teknik izaha
ta her an ihtiyaç bulunmaktadır. Buruları ne 
gerekçesinde bulmaktayız ve ne do komisyon 
'bu kadar teknik bir teferruata 'girebilmektedir. 
Ve bunu da tabiî karşılamaktayız., işittiğimi
ze gtöre bili Kira, kanunu tasarısı hazırlanırken 
bakanlıkta, nıuhtelif bakam arkadaşlar zaıma-
nında ciddî, uzum etütler yapılmıştır'. Başka 
memleketler mevzuatı tetkik edilmiş, tercüme 
edilmiştir. 'Bütün buı nazırlıklardan sonra ta
lihsiz Anayasa Mahkemesinin bir karar ver
mesi, bu kararın süratle yürürlüğe girmesi, 
'bu arada Meclisin tatile ıgirmiışi'bulunması gibi 
birtakım sebepler arasında komisyonda da yet
kililerin, 'bizzat ifade ettikleri gibi bu kamun 
alelacele 'hazırlanmıştır. Gönül isterdi' ki, bun
dan sonraki İkonuışmalarımda yetkililerin, va
zifelilerin, hepsinin bu kanuna ve bütün ka
nunlara (gösterilmesi lâzımgelen ciddiyet için
de bu kamumu tetkik etsinler, takibetsinler ve 
bize •aydınlık tııtsuınlar, kamunun iyi 'Cikma/sına 
medar olsunlar. 

Şimdi elimizdeki dördüncü maddenin, 'objek
tif bir- kıstas getirmekte olduğu ifade edilmek
tedir. Filhakika Fransa, buma benzer bir sis
temin esaslarımı, aşağı - yukarı aynını tatbik 
etmiştir. Ve başarılı neticeler almıştır. (Fran
sa'ya 'gittiniz mi sesleri) Neşriyata, göre söy
lüyorum, bendeniz Fransa'ya gidip tetkik et
miş değilim., 'Birleşmiş /Milletler neşriyatımda 
başarılı olduğu ifade edilmektedir, Iben de 
nakletmekte beis görmüyorum, makletmeniın ak
sini düşündürecek bir sebep tesbit etmedim. 

Şimdi orada bizim1 esas gibi, bir maliyet 
tesbit edilmekte, bu maliyetin muayyen bir nis-
beti kira bedeli olarak alınmaktadır. Şimdi 
bizim 4 ncü madde de bize açık" örnekler ver
meleri lâzım'gelir. Buradaki müphem yani tat
bikat bakımından müphem, belki vuzuhludur 
bunlar. Fakat, bizim tattbik edebilmemiz için, 
gözümüzün 'önünde 'canlandırmaımız lâzımdır. 
itibari metrekare arsa bedeli alacağız, itibari 
metrekare bina değeri alacağuz, kullanışlı in
şaat sahası alacağız. Bunları birbirine çarpa -
•cağız, 'böleceğiz 've bir netice çıkaracağuz. Şilin
di ben bu teknik teferruata girmeye kendimde 
bir ehliyet 'görmüyorum. Ama, tesbit ettiğim 
bir şey var. Fransa bu rakamı' çıkardıktan s'on-
ra, maliyetimi çıkardıktan sonra bunum % 4,25 ini 
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ıkira bedeli olarak almış, biz % 10 unu bira 
ibedeli olarak almışım. 'Niçin. % 4,25 ini almış, 
niçin Ibiz % 10 unu almışız? iGerekçede bir iza
hat var. Filvaki, 'gayet sathi bir izahat var, 
burada, dördüncü sayfada, (gerekçede dördün
cü sayfada şöyle bir izahat veriliyor. Niçin 
% 10 alındığı izah ediliyor ve ;bu % 10 un 
yüksek bir nisbet 'Oİduğuda zımnen kabul edi
liyor ve neden Ibuınun % 10 alındığını da şöyle 
izah ediyor : «(Bu esas hilejbir zaman serma
yenin 10 senede itfa 'edileceğini göstermez. Bu 
esas 'on senede değerini amorti edecektir.» Ya
ni 10 senede bina kendisini kurtarıyor, esası 
kabul ediliyor ve neden böyle 'olduğu gereklçe-
de izalh. ediliyor. Vİsati rayiçler gözlönünde tu-
tul'muştur. Yani ortalama bir hesapla aşağı dü
şebilir, yukarı çıkabilir. Oradan çıkan netice; 
yulkarda >çıkabilir, biz yukarısını aldık, bu: ih
timale ıgöre yukarısına aldık. Halbuki 4 nıcü 
maddede doğrudan doğruya rakamlar alınmış 
değil. Yani, gerekçe ile tezado'lan kısım, 4 ncü 
maddede o ortalamayı almamış, bu ihtimalileri 
düşünerek. 'Meselâ; arsanın tam sathını almı
yor, arsanın üzerinde Ibina inşa edilen kısmı 
alıyor. '200 metrekarelik bir arsa var. Falkat, 
imar mevzuatına göre 'bunun üzerinde 100 met
rekarelik, bir bina inşa ediliyor ise burada 
kuHlanışılı inşaat sabası tâbiri ile o ifade edili
yor. «Çarpımı sonunda!» demek suretiyle bu 
ziyan olan ve kıymetinden kaybolan kısımlar 
çıkarılmış >oluyor. Şimdi 'bu tarafta çıkarılmış 
oluyor, madde. 'Maddenin sisteminde 'Çikaral-
mış loluyor. Öbür tarafta, gerekçede biz va
satiyi aldık demek suretiyle o da ilâve edilmiş 
oluyor. Ben (burada, bir gerçekten uzaklaşmak 
durumu görmekteyim. Devam ediyor gerekçe: 
Diğer taraftan gayrisâfi gelirden bir kısmı ver
gi, resim, tamir masraf lan gibi 'inal salhibinin 
mükellefiyetlerine aynlacağu düşünülmek lâ
zımdır. Konut kısmen ödünç alman para ile 
yapılmış ise ödünç paranın faizleri de elde edi
lecek kira. bedellerindem düşülecektir. Tamamı 
konut salhibinin kendi imkânlariyle inşa edil
miş ıbir binadan yulkardaki esaslar dâhilinde 
alınacak kira, İbedeli vergi ve diğer resim ve 
masraflar göz önünde tutulduğu taıkdirde, ser
mayeyi ancak 14 - 15 senede itfa edebileceği 
hesaplanmıştır. Bu takdirde kira bedelinin 
sermayenin, 6 - 6 rantını teşkili edecektir. Bi
naya yatırılan sermayeden yarısının yüzde 9 
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I faizle temin edildiği kabul olunduğu takdir

de gayrisâfi irattan diğer masraflar düşülmesi 
daihi ıborç para ve faizi ve bina sahibinin ya
tırdığı sermaye ancak 13 - 14 senede itfa oluna
bilecektir. Bu gibi binalar mal salhibinin öde
meye medbui' olduğu vergi, resim ve diğer mas
raflar nazara alındığı takdirde itfa 20 senede 
dahi mümkün almııyacaktır.» Şimdi, bunlar 
iböyle, tamamen teknik bir meselede tamamen. 
'hesapla çıkarılması lâzımgelen ıbir konuda 
'böyle global, umumi, yuvarlaik sözler söylen
mek suretiyle bu rakamlara ulaşılmaktadır. 

Şimdi tetkik ettiğimiz kitaplarda, literatür
de, bir binanın amortisman payı % 1, Debresse 
Perguet'nin kitabında % 1 gördüm. Bir tek
nik arkadaş Avrupa'da bunun % 2 diye kabul 
edildiğini söyledi. Yani her sene % 2 kabul ede
lim ki lehte olanı alalım. Bu takdirde % 2 ile 
bir bina 50 senede amortize edilir. Bu bir ger-

I çektir. Bunun üzerinde zannetmiyorum ki de
rinliğine bir münakaşa kapısı açılsın. 

Şimdi biz 10 sene ile itfa prensibini alıyo-^' 
ruz ve bunun için de bu binayı yaptıran % 9 
faizle alırsa, şöyle olursa böyle olursa ve saire 
gibi birçok sebepler söylüyoruz. Bir taraftan 
da maddenin içerisinde bunları düşürüyoruz. 
Yani, taksimi, çarpımı, bölmeyi yaparken emsal
lerin içinde bunları düşürüyoruz. Binaenaleyh, 
benim söylemek istediğim netice itibariyle. 
Fransa niye 4,25 almış, biz niye Yüzde 10 ,al-

I mışız. Niçin yüzde 5 değil, yahut yüzde 7,5 
değil. Bunların burada teferruatla izah edil
mesi lâzım. Belki bunlar teknik olarak misal-

I lerle, örneklerle izah edildiği takdirde bizi inan
dırabilir, aksi takdirde yüzde 2 amortisman üze
rinden 50 senede amortize edilmesi lâzım geldiği 
literatürde kabul edilen bir şeyi 10 senede ne
den amortize edelim? Arkadaşlar, bu rakamlar
la bu esaslarla biz kirayı tesbit etmeye kalktığı
mız zaman çıkacak netice şudur; bu maddeyi ol
duğu gibi kabul ettiğimiz zaman biz kiraları ser-

I best bırakmış olacağız arkadaşlar. Yani öyle 
yüksek bir noktaya ulaşacakdır ki, kiralar ser
best hale gelmiş olacaktır. Yani bu maddede 
yapılan hesaplarla çıkarılacak neticede kiralar 
serbest duruma gelmiş olacaktır. Şimdi muhte
rem arkadaşlarım, bu maddede muhtelif arka
daşlarım teklifte bulundular, Istinljâk Kanu
nu tatbik edilsin. İstimlâk Kanunu en çok şikâ-

I yet edilen kanunlardan birisidir. Ve en fazla 
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suiistimale müsaidolan kanunlardan birisidir. 
Bu yüzden Avukattık Kanununa dahi birtakım 
antidemokratik ceza maddeleri ilâve edilmiştir 
Meçhul bir şeydir, gayet meçhul, gayet oynak, 
başını sonunu tesbite imkân olmıyan bir şeydir. 
Eğer istimlâk Kanunu ile bu kanunu mukayese 
edersek bu kanun İstimlâk Kanunundan on bin 
defa daha müspet esaslara dayanmaktadır. Çünkü 
tmar ve iskân Bakanlığı, Bayındırlık Bakanlığı 
metrekareyi bildirecektir. Biz tatbikatta gör
müşüzdür. Herkesçe bilinir ki, bir kârgir bi
nanın metrekaresi kaça çıkar, rayici bellidir., 
susu bellidir, busu bellidir. Bilirkişiler gelir 
keyfî olarak bir başka rakam söyler. Meselâ 
300 lira ise metrekaresi o der 190 lira. Bunu 
190 mı değil mi hâkim çıkamaz işin içinden. Da
yandıracağınız bir ölçü, bir makam yoktur. Ba
ğıra bağıra dâvanız gider, hakkınız . kaybolur. 
Şimdi bendeniz teferruata girmiyorum, ama is
timlâk Kanunu sistemi daha ele avuca sığmaz, 
vatandaşı ısrar edebilecek suiistimale müsait 
b\'r sistemdir. O zaman arkadaşım diyecek ki, 
«öyleyse bu istimlâk Kanunu neden duruyor!» 
Bir gün gelir arkadaşlar, hükümetler bunları 
da değiştirir, daha iyi bir sistem bulurlar. Ben 
bunun münakaşası içine girecek değilim. Ama 
istimlâk Kanunu içerisindeki sistem buraya ge
tirildiği zaman daha muazzam bir suiistimalin 
içine meseleyi sokmuş olacağız. 

Sayın bir arkadaşım, muhtelif arkadaşlarım 
da söylüyorlar, dışarıdaki vatandaşlardan işi
tiyoruz, efendim bol miktarda bina varmış, bir 
senedir bu kanun böyle ortada sürüncemede ka
lınca 26 Eylül. 1963 ten itibaren kiralar mual
lâkta kaldı. Arkadaşlar, öyle değildir hâdise, 
muazzam dâva var mahkemelerde. Temyiz Mah
kemesi işin neresinden çıkacağını henüz tâyin 
etmiş değil. Bir süre yeni kanunun çıkacağı 
ümidiyle hareket edildiği hareketlerden anla
şıldı. Şimdi son içtihatlara göre, son tatbikata 
göre bütün mahkemeler şu yola gittiler; ma
dem ki diyorlar 2 nei, 3 ncü madde kalkmıştır, 
kiralar serbest bırakılmıştır. Anayasa Mahke
mesinin kararının çerçevesi içinde tesbit dâvası
na gidiyorlar. Yani bir ihtar çekiyor; senin ki
ran 100 lira idi, 26 Eylülde kiralar serbest kal
dı, 26 Eylülden itibaren ayda 500 lira kira is
tiyorum diye mal sahibi kiracıya protesto gön
deriyor. Ondan sonra bugüne kadar karşılaştı
ğımız tatbikat, bâzıları mahkemeye müracaat 
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ediyorlar, diyorlar di ki, bizim eski binamız 
100, lira, şimdi 500 lira isteniyor, Anayasa Mah
kemesi kararında bahis konusu olan rayiç kira 
tesbit edilsin ve 500 iddiası mal sahibinin, yüz 
lira eski kirası, mahkemeler tesbit yoliyle mese
lâ 300 e hâdisesine göre, karar vermeye başladı
lar. Ve bu karara dayanılarak tahliye dâvala
rı da oldu. Temyiz Mahkemesinden karar çıktı, 
ama üyelerden dahi muahalefet var. Bunun na
sıl olacağı yolunda Temyiz Mahkemesi üyeleri 
dairede, meselâ 7 nci Hukuk, yahut 6 ncı Hu
kuktan tahkikat kararının altında muhalefet 
şerhi var. Binaenaleyh, bugün mahkemelerde 
tümen tümen dâva var. Bir kısım dâvaya ha
zırlananlar ise kanunun çıkmasını bekliyorlar. 
Bol bol bina bulunuyor sözü evvelce de arz et
tiğim gibi belki aylığı 400 - 500 liradan yukarı 
olan yerler için bahis mevzuudur. Ama bunun 
aşağısında olan yerler için, geçen gün Dilekçe 
Encümeninin basılıp dağıtılan kararlarında is
mini şimdi hatırlıyamıyorum, bir vatandaş di
yor ki, ben şu kadar - bir hanımefendi, bir 
Türk vatandaşı - Dilekçe Komisyonuna müra
caat ediyor, bana şu kadar tekaüt maaşı veri
yorlar, benim kiram yüz lira diyor. Şu ka
dar kişiye bakıyoruz, işitiyoruz ki kiralar ser
best bırakıl acakmış, bizi mahıv mı edeceksiniz, 
diye müracaat etmiş. Yani nasıl bir ıstırap 
duyuyor ki varlığından Türkiye Büyük Millet 
Meclisi Dilekçe Komisyonuna müracaat edip 
oradan bir ümit beklemiş. Bu tarafları görmek 
mecburiyetindeyiz. Ve rakamlarla plânda da 
gösterilmiştir. Tatbikatta da böyledir. Yetki
liler rakam getirsinler bize, nasıl serbest olmuş, 
10 bin tane yer boşmuş, nereden biliyorlar bu 
10 bin boş yer olduğunu ve kaç liralık yerler
dir? Böyle umumi olarak vaziyet rahattır, ser
besttir demekle bu iş serbest olmaz. Bir defa 
bu Beş Yıllık Plâna katî olarak aykırıdır. Plân 
bir defa ölçülü kira esasını kabul etmiştir. 

Şimdi muhterem arkadaşlar, kiraların bir 
ölçülü kira içinde olması memleketin mutlak 
realitelerine, gerçeklerine uygundur. Bunun 
dışına çıkıp serbest bırakmak hem plâna aykı
rıdır, hem de serbest bıraktığımız zaman fer
yadı figanı göreceksiniz, feci bir şey olacaktır, 
serbest bıraktığınız zaman. Bendeniz bu biraz 
evvel söylediğim sözlerin ışığı altında bir takrir 
verdim. Bu takrirde yüzde 10 nisbetini yüzde 
7,5 a. Yüzde 5 demiştim, 7,5 diyorum. Bakanlı-
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ğın temsilcileri bize niçin yüzde 10 olduğunu 
şu 4 neü maddeden de örnekler almak suretiy
le, meselâ Ankara şehrindeki gerçek rakamlara 
göre, istanbul şehrindeki gerçeklere göre bir iki 
misalle açıklarlarsa, eğer bizi aydınlatırlarsa, 
niçin Fransada'ki 4.25 den 10 a çıktıklarını be
lirtirlerse biz de o zaman bu takriri geri alırız. 
Aksi halde yüzde 7,5 olmasında ısrar edeceğiz. 

îkinci bir takrir de iş yerlerinin kiraları hak
kındadır. Bıı maddede bahis mevzuu değildir. 
Her maddede verdiğim işyerlerinin de serbest 
olmaması lâzımgeldiği yolundaki takrirlerime 
mütenazır bir takrir verdim. Yalnız burada 
% 7,5 nisbetini, işyerlerinde % 15 nisbetini 
- ki Fransa'da da buna benzer bir nisbet vardır. 
Bugün Türkiye'de halen tatbik edilmekte olan 
kanunun sistemi buna uygundur - o nisbeti de 
işyerlerini de maddeye ithal ediyorum. Ve % 15 
olarak alıyorum, öbürü % 7,5, bu ise % 15. 

Nihayet bu maddenin son fıkrasında, bağ, 
bahçe v. s. den bahseden bir fıkra var, bu fıkra 
tatbikatta büyük karışıklıklara yol açar. 4 ncü 
maddenin sonunda kiracının kullanma isteği ki-
ralıyanca kabul edildiği takdirde, kiracının istifa
desine terk edilen arsa, bağ, bahçe, bostan, garaj, 
depo, ser v. s. varsa bunların kiraları kiracı ile 
kiralıyan arasında yapılacak serbest anlaşmaya 
tabidir. Şimdi bugüne kadar, kira mevzuu; Tür
kiye'de çok işlenmiş, hukuk sahasında geniş iş
lenmiş, çok üzerinde durulmuş bir konudur. Bu
raya getirdiğimiz zaman bu fıkrayı, tatbik ala
nında bir sürü suiistimallere yol açar, efendim 
ben evi verdim, ama bahçeyi vermedim, ama bah
çe önde, onu da verirsem şöyle olur, böyle olur.. 
Bunun tatbikatta muazzam zararları dokunur. 
Bugüne kadar bu alanda neyin nereye gireceği 
girmiyeceği içtihatlarla hâdisenin şekline, nev'ine 
göre tâyin edilmiş bulunmaktadır. Bundan sonra 
da içtihatlarla devamı gerçeklere uygun olur. 
Veya komisyon daha açık bir şekilde bahis mevzuu 
eder. Burada arsa, bağ, bahçe diyor. Arsa onun 
bir parçası değilse, koskocaman bir arsa olur, 
20 - 30 dönümlük bir arsa, belki bir, iki dönüm, 
yani o kiralanan yerle kabili telif edilmiyecek 
bir nisbette bir arsa ve saire ise, zaten umumi
yetle o kira yerine girmez, akitte yazılır. 4 oda, 
bir sofa, bir hol, önünde 50 M2 lik bir yer, diye 
yazılabilir. Bunlar kendiliğinden işin esasında 
halledilecek durumlardır. Buraya getirilip konul
masını tatbikat bakımından ve suiistimal edil-
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mesi imkânları bakımından doğru bulmuyorum. 
Hürmetlerimle. 

BAŞKAN — Sayın Güven. 
MUHÎDDÎN GÜVEN (İstanbul) — Değerli 

arkadaşlarım, içinde bulunduğumuz rahatsızlığın 
ve madde müzakerelerinde gösterilen hassasiye
tin ve taşıdığımız tereddütlerin tek bir sebebi 
vardır kanaatimce. O da, her şeyi, her meseleyi 
birbirinden tecridederek ele almamız ve bu şekil
de halletmeye çalışmamızdır. Aslında Bina Ver
gisi muadeliyeti üzerinde yaptığımız konuşmada 
işaret ettiğim gibi, bina kiralarına ait kanun, 
mesken politikasının bir parçasıdır. Yani her 
şeyden evvel bir iskâna, bir mesken politikasına 
ait görüşümüzün tesbiti, hedefimizin tâyini ve 
bu tâyini yaptıktan sonra bunu nasıl hallederiz, 
mevzularının ele alınması gerekir. Bundan dola
yıdır ki, bu mevzuun vaz'ettiğim esas dâhilinde 
ele alınmadığından dolayıdır ki, her kanun önü
müze geldiği zaman ayrı ayrı maddeler üzerin
de, ayrı ayrı münakaşalar yapıp parça parça me
seleleri halletmeye çalışıyoruz. Ben her şeyden 
evvel bu noktaya ehemmiyetle işaret edeceğim. 
Görüş, bu kuvvet ve bu esaslar dâhilinde tesbit 
edilmediğinden dolayı Kira Kanununun ister ta-
dilen, ister tebdil en maddeleri çıksın yine tatmin
kâr olmıyacaktır. 

Ayrıca Anayasanın 49 ncu maddesini, tekrar 
Yüksek Meclisin önünde hatırlatmak isterim. Di
yor ki; «..Devlet, yoksul veya dar gelirli ailelerin 
sağlık şartlarına uygun konut ihtiyaçlarını kar
şılayıcı tedbirleri alır.» Bizim halletmek mecburi
yetinde olduğumuz mesele mevcut binalara ait 
kira takdirleri midir; yoksa dar gelirli ve yoksul 
vatandaşlarımızın veyahut da çalışan vatandaş
larımızın elde ettikleri gelirlere göre kiranın te
mini midir? Yani gelirle kira arasındaki nisbe-
tin temini midir? Elbetteki bunun üzerinde has
sasiyetle durmak icabeder. Şimdi esas üzerindeki 
görüşümü bu şekilde tesbit ettikten sonra 4 ncü 
madde üzerindeki fikrimi beyana çalışacağım. 

Evvelâ görülüyor kî, bir gayrimenkulun kira 
mevzuundaki takdirinde iki tane esas var. Biri 
inşa, diğeri arsa. îkisi bir araya gelir, gayrimen
kulun kıymetini teşkil eder. Elbetteki, bir inşa
nın kıymetinin tesbiti metrekare olarak masa ba
şında şu veya bu şekilde olursa eğer, ortalama şu 
bedelde olur, diye bir fikir ve mütalâa ileri sürü
lebilir. Fakat bu realiteye uygun olabilir mi? 
Kıymet takdirlerinde, kıymet takdirleri üzerin-
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de ihtisası olan, içine giren kişiler kendilerine 
tevzi edilen vazifeleri icra ederken, bir binanın 
kıymetini yalnız başına o hali içinde değil, inşa
ya ait müessir esaslar üzerinde de durarak tak
diri cihete giderler. Bir binanın inşasında temel, 
temelin içindeki sistem, yine inşa sistemi takribi 
sistem, kullanılan malzeme, sıva, boya, döşeme, 
çerçeve ve hattâ hattâ, plânların tarzı terkibi 
dahi, bina kıymeti üzerinde müessir unsurlar ola
rak ortaya çıkar. Binaenaleyh, realite olarak or
taya çıkan binanın üzerindeki ortalama birim fi
yatını daha evvel masa başında tesbit edilemez ve 
mümkün de değildir. Ayrıca yine çatı, çatının 
kullanılış şekli, merdivenin vaz'edilişi, aydınlık 
sahaları, balkonlar meselesi her biri müessir bir 
unsurdur. 

Arsaya gelince : Arsanın takdiri hususları da 
ayrı bir problem halinde ortadadır. Yanyana ay
nı ebatta, aynı evsafta üç arsa üzerinde bina ta
şımadığı müddetçe aynı değer rayicindedir. Fa
kat üzerinde birinin bir katlı garaj, diğerinin 
üzerinde 3 katlı bir ev, diğerinde de 8 katlı bir 
apartman olursa eğer bina kıymetine müessir 
bir unsur olarak arsa da âzami haddi bulacak- | 
tır. Ev de asgariye inecektir, apartman da orta
lama bir fiyatın içine girecektir. Binaenaleyh, 
arsa fiyatlarının da takdiri yalnız başına | 
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I şu verdiğim misaller içinde de mahallî icap

lara, üzerinde taşıdığı binaların evsaflarına 
göre ayrı bir değer kazanmaktadır. Bir de 
aynı cadde üzerinde sağda veya solda bulunan 
binaların ve arsaların ve hattâ bir cadde üzerin
de 100 metre geride veya 100 metre ilerde olan
ların da kıymetlerinin değişeceği gayet tabiîdir. 
Bundan dolayıdır ki, kanun maddesi içinde zik
redilerek vaz'edilen esaslarla hareket edildiği 
takdirde müspet neticelere varılamıyacağı kana
atini taşıyorum. 

Bu bakımdan esasa ve teferruata ait fikirle
rimi ifade ettikten sonra yapıcı bir teklif olarak 
Sayın Tekinel'in teklifine iştirak ettiğimi arz 
ederim. 

BAŞKAN — Tapulama Kanununun açık oy
lamasının neticesini arz ediyorum : Kanun tasa
rısının oylamasına (243) arkadaşımız katılmış, 
(200) kabul, (36) ret, (7) çekinser oy çıkmıştır. 
Böylece tasarı Meclisimizce kabul edilmiştir. 

Vaktin gecikmiş olmasından dolayı 1 Temmuz 
1964 Çarşamba günü saat 15.00 te toplanılmak 

I üzere Birleşimi kapatıyorum. 
I Yarın saat 10.00 da T. B. M. Meclisi vardır, 

hatırlatırım. 
I Kapanma saati : 19.00 
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Tapulama kanunu tasarısına verilen oyların sonucu 

(Tasarı kabul edilmiştir.) 

Üye sayısı : 450 
Oy verenler : 243 

Kabul edenler : 200 
Reddedenler : 36 

Çekinserler : 7 
Oya katılmıyanlar : 196 

Açık üyelikler : 11 

ADANA 
Hasarf Aksay 
Yusuf Aktimur 
Ali Bozdoğanoğlu 
Mehmet Geçioğlu 
Kasım Gülek 
Melih Kemal Küçük-
tepepınar 
Cavit Oral s f! 
Ahmet Savrun 
tbrahim Tekin 
Ahmet Topaloğlu 
AFYON KARAHÎSAR 
Şevki Güler 
Mehmet Turgut 
Asım Yılmaz 
Şükrü Yüzbaşıoğlu 

AĞRI 
Nevzat Güngör 
Rıza.Polat 

AMASYA 
Reşat Arpacıoğlu 

ANKARA 
Hüseyin Ataman 
Nihat Berkkan 
Fuat Börekçi 
ismail Gence 
thsan Köknel 
Mehdi Mıhçıoğlu 
Zühtü Pehlivanlı 
Ahmet Üstün 
Ferhat Nuri Yıldırım 
Abdülhak Kemal Yörük 

ANTALYA 
Etem Ağva 
thsan Ataöv 

[Kabul 
Ömer Eken 
Rafet Eker 
Nazmi Keriımoğlu 
Nihat Su 

ARTVİN 
Nihat Ata 
Sabit Osman Avcı 

AYDIN 
Melâhat Gedik 
tsmet Sezgin 

BALIKESİR 
Cihat Bilgehan 
Ahmet Aydın Bolak 
Gökhan Evliyaoğlu 
Cevat Kanpulat 
Cihat Turgut 

BİLECİK 
Sadi Binay 
Orhan Tuğrul 

BİTLİS 
Nafiz Giray 
Müştak Okumuş 

BOLU 
Turgut Çulha 
Kâmil inal 

BURDUR 
Fethi Çelikbaş 
Mehmet özbey 

BURSA 
Hikmet Akalın 
Edip Rüştü Akyürek 
Sadrettin Çanga 
Ekrem Paksoy 
Mustafa Tayyar 
Ahmet Tütfkel 

edenler] 
i Ziya Uğur 

Baha Cemal Zağra 
ÇANAKKALE 

Süreyya Endik 
Şefik inan 

ÇANKIRI 
Rahmi İnceler 

ÇORUM 
Abdurrahman Güler 

DENİZLİ 
ismail Ertan 

EDİRNE 
.Süleyman Bilgen 
tlhami Ertem 
Fahir Giritlioğlu 
Nazmi özoğul 

I ERZİNCAN 
Hüsamettin Atabeyli 

I Sadık Perinçek 
Naci Yıldırım 

ERZURUM 
Cevat Dursunoğk 
Gıyasettin Karaca 
Şerafettin Konuray 
Adnan Şenyurt 
Tahsin Telli 

ESKİŞEHİR 
Şevket Asbuzoğlu 
ibrahim Cemalcılar 
Ertuğrul Gazi Sakarya 
Seyfi öztürk 

GAZİANTEP 
Muzaffer Canbolat 
Hüseyin Incioğlu 
Kudret Mavitari 

GÎRESUN 
Nizamettin Erknıen 
Ali Köymen 

aÜMÜŞANE 
Necmeddin Küçüker 
Nureddin özdemir 
Sabahattin Savacı 

HAKKÂRİ 
Ahmet Zeydan 

HATAY 
Bahri Bahadır 
Sekip inal 

İÇEL 
Mehmet Ali Arslan 
Yahya Dermancı 
Celâl Kılıç 

İSPARTA 
Ali ihsan Balım 

İSTANBUL 
Mahmut Rıza Bertan 
Ratip Tahir Burak 
Tahsin Demiray 
Saadet Evren 
Orhan Eyüboğlu 
Muhiddin Güven 
Hilmi Oben 
Naci öktem 
ismail Hakkı Tekinel 
Abdurrahman Yazgan 

İZMİR 
Osman Sabri A dal 
Mehmet Ali Aytaş 
Muzaffer Döşemeci 
Ali Naili Erdem 
ihsan Gürsan 
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Nihat Kürşat 
Şinasd Osuna 
Mustafa Uyar 
LeMt Y!u*doğlx 

KARS 
Hasan Erdoğan 
Kemal Güven 
Kemal Kaya 
Bahtiyar Vural 
Rıza Yalçın 

KASTAMONU 
Avni Doğan '*' > 
Sabri Kesıkın 
Osman Zeki Oktay 
ismail Hakkı Yılanlı-
oğlu 

KAYSERİ 
Mehmet Göker 

KIRKLARELİ 
Abdurrahman Altuğ 
Fikret Filiz 
Hasan Tahsin TTzıın 

KIRŞEHİR 
Ahmet Bilgin 
Memduh Erdemir 

KOCAELİ 
Hâldan Kısayol 

KONYA 
Selçuk Aytan 
Vefa Tanır 
Cahit Yılmaz 

ANKARA 
Burhan Apaydın 
Emin Paksüt 
tlyas Seçkin 

ARTVİN 1 
Saffet Eminağaoğlu 

AYDIN 
Orhan Apaydın 
Nedim Müren 

BOLU 
Zeki Balıtacıoğlu 

BURDUR ! 
Nadir Yavuzkan 

ÇORUM 
Hilmi incesulu 

Sait Sına Yücesoy 
KÜTAHYA 

Rauf Kırav 
Sezai Sarpaşar 

MALATYA 
Nurettin Akyurt 
Mehmet Delikaya 

MANİSA 
Neriman Ağaoğlu 
Süleyman Çağlar 
Nusret Köklü 
Hilmi Okçu 
Yakup Yakut 
Nahit Yenişehirlioğhı 

MARAŞ 
Kemali Bayazıt 
Hasan Fehmi Evliya 

MARDİN 
Mehmet Ali Arıkan 
Esat Kemal Aybar 
Vahap Dizdar oğlu 
Seyfi Güneştan 
Talât Oğuz 

MUĞLA 
ilhan Tekinalp 

MUŞ 
Sait Mutlu 

NİĞDE 
Ruhi Soyer 
Oğuzdemir Tüzün 

[Redde 
Faruk Küreli 

DİYARBAKIR 
Adnan Aral 
Hilmi Güldoğan 1 

ERZURUM 
Nihat Diler 

GAZİANTEP 
Mithat San 

HATAY 

Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

İÇEL 
Sadık Kutlay 

İSPARTA 
Lokman Başaran 

j ORDU 
Yusuf İzzettin Ağaoğlu 
Refet Aksoy 
Ata Bodur 
Ferda Güley 
Sadi Pehlivanoğlu 

RİZE 
Erol Yılmaz Akçal 
Arif Hikmet Güner 

SAKARYA 
Burhan Akdağ 
Nuri Bayar 
Hami Tezkan 
Yusuf Ulusoy 

SAMSUN 
Mehmet Başaran 
Nurettin Ceritoğlu 
Fevzi Ceylân 
Bahri Cömert 
Hâmit Kiper 

SİİRT 
Adil Yaşa 

SİNOP 
Mahmut Alicanoğlu 
Mustafa Kaptan 
Cemil Karahan 
Haşim Tan 

SİVAS 
Adil Aitay 
Sebati Hastaoğlu 

| Güner Sarısözen 

deriler] 
İSTANBUL 

Suphi Bayıkaım 
Ali Coşku Kırca 
Reşit Ülkeı 
Zeki Zeren 

KARS 
Kemal Okyay 

KAYSERİ 
Turhan Feyzioğlu 
Mehmet Sağlam 

KONYA 
Kadirean Kaflı 

KÜTAHYA 
Mehmet Kesen 
Sadrettin Tosbi 

MARDİN 
Şevki Aysan 

Reşat Turhan 
TEKİRDAĞ 

Hayri Mumcuoğlu 
TOKAT 

H. Ali Dizman 
Mehmet Kazova 
Zeyyat Kocamemi 
Reşit önder 
Bekir Şeyhoğlu 

TRABZON 
Ahmet Şener 

URFA 
Ajtalay Akan 
Kemal Badıllı 
Bekir Sami KarahanJı 

UŞAK 
Ali Rıza Akbıyıkoğlu 

VAN 
İhsan Bedirhanoğlu 
Şülkrü Kösereisoğlu 

YOZGAT 
ismet Kapısız 

ZONGULDAK 
Ahmet Fuat Ak 
Kenan Esengin 
Ramiz Karakaşoğlu 
Suphi Konak 
Sadık Tekin Müftüoğlu 
Mehmet Ali Pestilci 
Yusuf Ziya YüceMle-i' 

NEVŞEHİR 
Ramazan Demirsoy 

SÜRT 
Süreyya öner 

SİVAS 
Mahmut Vural 

TRABZON 
Ali Şakir Ağanoğlu 
Ali Rıza Uzuner 

TUNCELİ 
Vahap Kışoğlu 

URFA 
Sabri Kılıç 

UŞAK 
Ahmet Tatoknlıç 

— 398 



M. Meclisi B : 116 30 . 6 . 1964 0 : 1 
[Çekinserler] 

ADANA I ibrahim tmirzalıoğlıu I NİĞDE 
Ahmet Karamüftüoğlu I MUĞLA | Mehmet Altınsoy 

İ Adnan Akarca I «*+„„ 
ANKARA j ^ g SİİRT 

ismail Rüştü Aksal g a m . ( ) z t ü r k Cevdet Aydın 

[Oya hatilmıyanlar] 

ADANA 
Kemal Sarıibrahimoğlu 

ADIYAMAN 
Arif Aıtalay 
Mahmut Deniz 
Mehmet özbay 
Ali Turanlı 
AFYON KARAHtSAR 
Halûk Nur Baki 
Veli Başaran 
Hasan Dinçer 

AĞRI 
Kerem özcan (I.) 

AMASYA 
Mustafa Kemal Karan 
ismail Sarıgöz 
Nevzat Şener 

ANKARA 
Rayif Aybar 
Onman Bölüfcbaşı 
Bülent Eeevit (B.) 
Mustafa Kemal Erko-
van 
Muhik Ete 
ibrahim Sıtkı Hatip-
oğlu (I. Ü.) 

ANTALYA 
Hasan Fehımi Boztepe 

AYDIN 
Hilmi Aydmçer 
Mustafa Şükrü Koç 
Reşat özarda 

BALIKESİR 
Kaya Bulut 
Mithat Şükrü Çavdar-

. oğlu 
Fennî Islimyeli (B.) 
Ahmet ihsan Kırımlı 
Süreyya Koç 
Mehmet Tirito$hı 

BÎNGÖL 
M. Sıddık Aydar 
Halit Rıza Ünal 

BOLU 
Ahmet Çakmak 
Kemal Demir (B.) 
Fuat Ümit 

BURSA 
ibrahim öktem (B.) 
Cevdet Perin 
ismail Yılmaz 

ÇANAKKALE 
Ahmet Nihat Akay 
Burhan Arat (I.) 
Refet Sezgin 

ÇANKIRI 
Kâzım Arar 
Şaban Keskin 
Nurettin Ok (Bşk. V.) 

ÇORUM 
Nuri Ahıskalıoğlu 
Muzaffer Dündar 
Necmi ökten ( t ) 
ihsan Tombuş 

DENİZLİ 
Sinan Bosna 
Mehmet Çöbanofclu 
ibrahim Kocatürk 
Hüdai Oral (B.) 
Remzi Şenel 
Atıf Şohoğlu 

DİYARBAKIR 
Şehmus Aralan 
Yusuf Azizoğlu 
Reeai îskenderoğlu 
Vefik Pirinççioğlu 
Alp Doğan Şen 

EDİRNE 
Talât Asal 

ELAZIĞ 
Nurettin Ardıçoğlu 
Naci Güray 
Hürrem Myftügil 
Ömer Faruk Sanaç 
Kemal Satır (B.) 

ERZİNCAN 
Zeynel Gündoğdu 

ERZURUM 
Ertuğrul Aikça 
Türkan Bilgin 

ESKİŞEHİR 
Oelâlettin Üzer (B.) 
Aziz Zeytinoğlu 

GAZİANTEP 
Osman Orhan Bilen 
d) 
Ali ihsan Göğüs (B.) 
Süleyman Ünlü 

GİRESUN 
Ali Cüceoğlu 
Mustafa Kemal Çilesiz 
ibrahim Etem Kılıçoğlı. 
Naim Tirali 

GÜMÜŞANE 
Halis Bayramoğlu 

HATAY 
Ali Muhsin Bereketoğl. 
Abdullah Çilli 
Saki Zorlu 

İÇEL 
Mazhar Arıkan 
Burhan Bozdoğan 
ihsan önal 

İSPARTA 
Sadettin Billgiç 

İSTANBUL 
ibrahim Abak 
Ziya Altınoğlu 

I Cihad Baban 
Ferruh Bozbeyli 
(Bkş.V.) 
Nurettin Bulak 
Ömer Zekâi Dorman 
Fahrettin Kerim Gökay 
Ahmet Oğuz 
Oğuz Oran 
Sahabettin Orhon 
Vahyi özarar 
llhami Sancar (B.) 
Selim Sarper 
Hüsamettin Tiyanşan 
Sabri Vardarlı 
Malik Yolaç (B.) 

İZMİR 
Şükrü Akkan 
Şeref Bakşık 
Arif Ertunga 
Ziya Hanhan 
Saim Kaygan 
Necip Mirkelâmoğlu 
Kadri özek 

KARS 
. Necmettin Akan 
Lâtif Aküzüm 
S im öktem 

KASTAMONU 
Fethi Do$ançay 
İhsan Şeref Dura 
Ali özdikmenli 

KAYSERİ 
Abdülhaliım Araş 
Hüsamettin Gümüşpala 
Vedat Âli Özkan 
Bahri Yazır 
Metfımet Yüceler (B.) 

KIRKLARELİ 
Mehmet Alâeddin Eriş 
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KIRŞEHİR 

Halil özraen 
KOCAELİ 

Sahabettin Bilgisu 
Nihat Erim 
Süreyya Sofuoğlu 

KONYA 
Kemal Ataman 
trfan Baran 
Ahmet Gürkaıı 
İhsan Kabadayı 
Ömer Kart 
Mekki Keskin 
(Bask. V.) 
Abdüssamet Kuzucu 
Rüştü özal 
Fakih özfakih 
Fakih özlen 
Faruk Sükan 

KÜTAHYA 
Ahmet Bozbay 
Ali Erbek 

MALATYA 
H. Avni Akşit 
Ahmet Fırat 
İsmet İnönü (Başbakan) 
Halit Ziya Özkan 

MANİSA 
Muammer Erten (B.) 
Şevket Raşit Hatiboğlu 
Yakup Kadri Kara-
osmanoğlu 
Hurrem Kubat 

MARAŞ 
Kemal Bağeıoğlu 
Ali Hüdayioğiu 
Enver Kaplan 
Adnan Karaküçük 

MUĞLA 
Hilmi Baydur 
Cevdet Osıkay 
Turan Şahin (B.) 

NEVŞEHİR 
Halit Fikret Aka 
Ali Baran Numanoğlu 

NİĞDE 
Asım Eren 
Haydar Özalp 

ORDU 
Orhan Naiım Hazinedar 
Arif Hikmet Onat (B.) 
Ata Topaloglu 

RİZE 
Fuad Sirmen (Başkan) 

[Açık ü\ 
Aydın 1 
Erzurum 1 
Hatay 1 
İsparta 1 
İstanbul 1 
İzmir 1 
Kocaeli 1 

Cevat Yalçın 
SAKARYA 

Ekrem Al i can 
Muslhîttin Gürer 

SAMSUN 
Ali Fuat Alişan 
Kâmran Evliyaoğlu 
Fevzi Geveci 
llyas Kılıç 
Hüseyin Özalp (1. Ü.) 
Osman Şahinoğlu 

SİİRT 
Hayrettin özgen 

SİVAS 
Rahmi Çeltekli 
tbrahim Göker 
Rahmi Günay 
Ahmet Kangal 
Cevad Odyakmaz 
Tahsin Türkay 

TEKİRDAĞ 
Turhan Kut 
Fethi Mahramlı 
Orham öztrak (B.) 

TOKAT 
Sabahattin Baybura 
Ali Rıza Ulusoy 

jelikler] 
Manisa 1 
Muş 1 
Trabzon 1 
Zonguldak 1 

Yekûn 11 

TRABZON 
Ekrem Dikmen 
Selâhattin Güven 
Nazmi ökten 
Kâmuran Ural 
Zeki Yağmurdereli . 

TUNCELİ 
Fethi Ülkü 

URFA 
Osman Ağan 
Kadri Eroğan 
Celâl öncel 

UŞAK 
İbrahim Bulanalp 

VAN 
Muslih Cörentaş 
t Ü.) 

YOZGAT 
İsmail Hakkı Akdoğaı 
Mustafa Kepir 
Turgut Nizamoğlıı 
Celâl Sungur 
Veli Uyar 

ZONGULDAK 
Feyzi Fırat 
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A - BAŞKANLIK DİVANININ GENEL 

KURULA SUNUŞLARI 

B - İKİNCİ DEFA OYA KONULACAK İŞLER 
X I . — 'Tapulama kanunu tasarısı (1/563) 

(S. Sayısı : 705) 

I I 
SORULAR, GENSORULAR VE GENEL 

GÖRÜŞME 
I I I 

ÖNCELİKLE 'GÖRÜŞÜLMESİ KARARLAŞTI
RILAN İŞLER 

1. — Çanakkale Milletvekilli Burhan Arat 
ve 37 arkadaşıının, Bozcaada ve İmroz nahiyele
rinin mıahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun 14 noü maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki 5713 sayılı Kanunun yürür
lükten kaldırılması ve 1151 ısaıyılı Kanunun 14 
ncıü maddesinin yeniden yürürlüğe konmalı
na dair kanun teklifi ve Dışişleri, Millî Eğitim 
ve 'içişleri komisyonlarından seçilen 3 er üye
den kurulan Geçici Komıisyon raporu (2/677) 
(S. Sayısı : 707) [Dağıma tarihi : 9 . 5 . 1964] 

X 2. — Hariçte .çalışan işçilere konut kre
disi açılması ive (ikrazda (bulunulması hakkında 
kanun tasarısı, İmar ve iskân, Maliye ve Plân 
komisyonları raporları ı (1/669) (S. Sayısı : 
708) [Dağıtma tarihi : 12 . 5 . 1964] 

3. — Bina kiraları hakkındaki kanun tasa
rısı ve Geçici Komisyon raporu (1/513) (M. 
Meclisi S. Sayısı : 458 ve 458 e 2. nci ek) [Dağıt
ma tarihi : 10 . 4 . 1964] 

4. — istanbul Milletvekili Naci -öıkten) ve 
8 arkadaşının, 28 Nlisan 1304 tarihli Alâmeti Fa
rika Niızamnesine ek kanun teklifi ile Manisa 
Milletvekili Muammer Erten'tim, Markalar ve 
menşe .işaretleri hakkında kanun teklifi ve Sa

nayi ve Adalet komisyonları raporları (2/160, 
2/297) (S. Sayısı : 526) [Dağıtma tarihi : 
11 . 11 . 1963] 

X 5. — Erzurum Milletvekili Tahsin Telli 
ve 11 arkadaşının, Cumhuriyet Senatosu Tunce
li Üyesi Mehmet Ali Demir ve Aydın Üyesi Fik
ret Turhangil, Erzurum Milletvekili 'Gıyaseıttin 
Karaca ve İzmir Milletvekili Mustafa Uyar'm, 
Tescil edilmiyen birleşmeler ile bunlardan doğan 
çocukların cezasız tescili hakkında kanun tek
lifleri ve İçişleri, Adalet ve Plân komisyonları 
raporları (2/219, 2/237, 2/238, 2/263) (S. Sayı
sı : 259) [Dağıtma tarihi : 15 . 6 . 1963] 

X 6. — Millî Prodüktivite Merkezi kuruluş 
kanun taisarıisı ve Geçici Komlisyom raporu 
(1/32,1) ((S. Sayısı : 5'32) [Dağıtıma tarihi : 
18 . 1 2 . 1963] 

X 7. — 7026 sayılı Kanunun 1 nci maddesi
nin değiştirilmesi hakkında kamun tasarısı ve 
Millî Eğitim, Bayındırlık ve Plân komisyonları 
raporları '(1/370) (S. Sayısı : 298) [Dağıtma 
tarihi : 3 . 7 . 1963] 

X 8. — Ege Üniversitesi adiyle İzmir'de 
ıbir üniversite kurulması hakkımdaki ,6595 sayılı 
Kanunun geçici 4 noü maddesinin değiştirilme
sine dair kanun tasarısı ive Millî Eğitim ve Plân 
komisyonları raporları (1/638) (S. Sayısı : 695) 
| Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 9. — Ankara Tıp ve Fen fakülteleri ya
pımı için gelecek yıllara .geçici yüklenmelere gi
rişilmesi hakkındaki 4879 sayılı Kanuna ek ka
nun tasarısı ve Bayındırlık ve Plân komisyonla
rı raporları (1/594) (S Sayılsı : 696) [Dağıtma 
tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 10 — İller Bankası Kanunununun 2 nci 
maddesinin değiştirilmesi ve 3 noü maddesine 
bir fıkra 'eklenmesi hakkında kanun tasarısı ve 
İçişleri, 'İmar ve İskân ve Plân komisyonları ra-



porları (1/646) (S. Sayıısı : 694) [Dağıtma tari
hi : 1)8 . 4 . 1964] 

İ l — Artvin Milletvekili Saibit Oısman Av-
cı'nm 3204 sayılı Orman 'Genel Müdürlüğü 
Teşkilât Kanununa geçici madde eklenmesinle 
ve aynı (kanuna ek 3904 sayılı Kanunun 2 ne i 
(maddesinin 3 neü fıkrasının değiştirilmesine 
dair kanun teklifi ve Tarım ve Plân komisyon
ları raporları (2/241) (S. Sayısı : 501) [Dağıt-
ima tarihi : 15 . 10 . 1963] 

12, — 5680 sayılı Basın Kanununun 
29 . 11 . 1960 tarih ve 143 sayılı Kanunla değişik 
19 ncu maddesinin değiştirilmesine dair kanun 
(tasarısı ve Adalet Komisyonu raporu (1/527) 
(S. Sayıısı : 525) [Dağıtma tarihi : 11 . 11 . 1963] 

X 13. — Tanım Kredi Kooperatifleri Kanu
nuna ıbâyı ımaddelerlin eklenmesine ve bu kanu
nun hir maddesinin kaldırılmasına dair kanun 
(tasarısı ve Ticaret, Maliye ve Bütçe ve Plân 
komisyonları raporları (1/369) (S. Sayıısı : 536) 

14. — Serbest malî müşavirlik kanun tasa
rısı ile Cumhuriyet Senatomu Amasya Üyesi 
Maeit Zeren ve Adana Üyesi Mehmet Ünaldı'-

nııı, Malî müşavirlik ve yeminli m'üşavirlik ka
nunu teklifli ve Geçici Komisyon raporu (1/476, 
2/529) (S. Sayıısı : 368) [Dağıtıma tarihi : 
17 . 8 . 1963] 

15. — Taşıt Kanununda değişiklik yapılma
sı hakkında kanun tasarısı ve içişleri ve Plân 
komisyonları raporları (1/566) (S. Sayısı : 
693) [Dağıtma tarihi : 18 . 4 . 1964] 

X 16. Çanakkale Milletvekili Şefik Inan'-
ııı, Otelcilik, Motelcilik Türk Anonim Şirketi 
kanun teklifi ve Geçici Komısıyon raporu 
(2/576) (S. Sayısı : 507) [Dağıtma tarihi : 
18 . 10 . 1963] 

IV 
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V 
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A - IKINCI GÖRÜŞMESI YAPıLACAK IŞLER 
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Dönem : 1 
Toplantı : 3 M İ L L E T M E C L Î S İ S. Sayısı : 707 

Çanakkale Milletvekili Burhan Arat ve 37 arkadaşının, Bozcaada ve 
İmroz nahiyelerinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 
14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 sayılı 
Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesinin yeniden yürürlüğe konmasına dair kanun teklifi ve 
Dışişleri, Millî Eğitim ve İçişleri komisyonlarından seçilen 3 er üyeden 

kurulan Geçici Komisyon raporu (2 /677) 

6.3. 1964 
Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

îmroz ve Bozcaada nahiyelerinin Mahallî İdareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin yürürlükten kaldırılmasına dair olan 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 14 
ncü maddenin tekrar yürürlüğe konulması hakkındaki kanun teklifimiz, gerekçesiyle birlikte ilişikte 
sunulmuştur. 

Gereğinin ifasını emirlerinize arz ederiz. 
Çanakkale Milletvekili Tekirdağ Milletvekili 

B. Arat 

Konya Milletvekili 
F. özfakih 

Çanakkale Senatörü 
Â. Aksoy 

Çanakkale Milletvekili 
8. Endik 

Bolu Milletvekili 
K. İnal 

Kars Milletvekili 
N. Akan 

Konya Milletvekili 
R. özal 

Afyon Milletvekili 
A. Yılmaz 

İstanbul Milletvekili 
R. T. Burak 

H. Mumcuoğlu 

İzmir Milletvekili 
K. özek 

İzmir Milletvekili 
İV. Mirkelâmoğlu 

İstanbul Milletvekili 
Z. Dorman 

Erzurum Milletvekili 
C. Dursunoğlu 

Kütahya Miletvekili 
A. Erbek 

Ankara Milletvekili 
/. 8. Hatipoğlu 

Hakkâri Milletvekili 
A. Zeydan 

Konya Milletvekili 
/. Kabadayı 

Çanakkale Milletvekili 
A. N. Akay 

Çanakkale Milletvekili 
R. Sezgin 

Zonguldak Milletvekili Çanakkale Milletvekili 
Y. Z. Yücebilgin 

Sakarya Milletvekili 
Y. Ulusoy 

Ankara Milletvekili 
N. Berkkan 

Ankara Milletvekili 
/. Seçkin 

Konya Milletvekili 
A. Gürkan 

Afyon Milletvekili 
8. Yüzbaşıoğlu 

Konya Milletvekili 
V. Tanır 

İstanbul Milletvekili 
S. Baykam 

Ş. İnan 

Erzurum Milletvekili 
Ş. Konuray 

Konya Milletvekili 
K. Kaflı 

Elâzığ Milletvekili 
İV*. Güray 

Edirne Milletvekili 
F. Giritlioğlu 

Erzurum Milletvekili 
G. Karaca 

Kütahya Milletvekili 
A. Bozbay 

İstanbul Milletvekili 
O. Oran 

Kars Milletvekili 
/ / . Erdoğan 

Kocaeli Milletvekili 
S-. Bilgisu 
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GEREKÇE 

Bilindiği üzere, Çanakkale iline bağlı imroz vo Bozcaada ilçeleri hakkında olup bu adaların ih
tiyaçlarını, şartlarına en uygun bir şekilde, hemen her yönden düzenlemiş bulunan 1151 sayılı Ka
nunun sadece 14 ncû maddesi, 5713 sayılı Kanunla yürürlükten kaldırılmış, böylece bütün madde
lerinin biribirini ikmali sureti ile bir bütünlük, tamlık arz eden kanun bu niteliğinden mahrum bı
rakılmış idi. 

Buna rağmen, kaldırılan Ve fakat haddizatında Devletin vatandaşa karşı başta gelen ödevlerin-. 
den biri olan eğitim - öğretim ihtiyaçlarını sağlamı ile ilgili bulunması sebebiyle de hayati bir değer 
taşıyan bu maddenin yerine, şimdiye kadar yeni bir madde ikame edilmemiş, geride kalan boşluk, 
bu adalarda eğitim - öğretim çalışmalarını ve verimini, vatandaş aleyhine olarak, çok ciddî şekilde 
za'ıfa uğratmıştır. 

Hakikaten, 1927 yılından itibaren 24 yıl boyunca aralıksız uygulanmış bulunan 1151 sayılı Kanu
nun yukarıda zikredilen maddesinin kaldırılması ile yaratılan kaos, bu adalarda vatandaşların eği
tim - öğretim ihtiyaçlarının tatminini çok büyük ö'çüde güçlüklere mâruz bırakmış ve bu hal, maale
sef günümüze kadar hiçbir salâh alâmeti göstermek jizin sürüp gelmiştir. Okadar ki, halen içinde bu
lunduğumuz 1963 - 1964 öğretim yılında bile, kadro cetveli sureti ekte takdim kılman, İmroz Merkez 
özel Ortaokulunun müdürlüğü dâhil, Matematik, Fizik, Kimya, Rumca, Resim, Yazı ve Elişleri -
Evişleri dersleri, asil, yetkili öğretmenler sağlanamadığından vekâletlerle idare edilmektedir. 

İlkokullarda ise, hal çok daha feci olup çeşitli dersler, öteden beri ekserisi meslekî formasyon
dan mahrum şahıslarca okutulmaktadır. 

Takdir Duyurulacağı üzere, bu kadrolarla ve noksan ders araç ve gereçleri ile eğitim - öğretimi 
yürütmeye uğraşan bu özel ilkokullar ile 3 sınıflı ortaokulun denklikleri Millî Eğitim Bakanlığınca 
şimdiye kadar çoktan kaldırılmamış ise, bunu yetkili Bakanlığın, halkın imkânlarını aşan bir duru
mu takdir etmiş olmasına ve bu özel öğretim kurumlarına müteveccih müsamahakâr tutumuna 
hamletmek gerekmektedir. Zira, aksi takdirde, mevcut özel okulların denkliklerinin bertaraf edilme
si, bu adalarda, birkaç resmî okuldan gayrı, esasen tek bir" okul dahi kalmaması gibi tabiî, zaruri bir 
sonuç verebilecektir. Çünkü, denklikleri olmıyan okullar, Millî Eğitim mevzuatına ve tatbikatına 
göre, derecesiz birer kurstan, dershaneden başka bir şey sayılmamaktadırlar. 

İşte biz de, Millî Eğitim Bakanlığının seçim bölgemizin minneît ve şükranlarını kazanmış Ibu an
layışından cesaret alarak ve bundan bir kere daha istifade arzusu ile, bu özel okulları artık koruyu
cu kanatları altına almasını, bunlara eski resmî hüviyetlerini iade etmesini, halihazır perişanlığa son 
vermesini dilemekte ve kanun teklifimizi de bu maksatla arz etmiş bulunmaktayız. 

Bilhassa 222 sayılı Kanunun sağladığı geniş ve etkin imkânlar mevcut iken, bizzat vatandaş ve 
dolayısiyle memleket zararına olarak bu adalarda eğitim ve öğretimin yıllardan beri sürüp gelen il
kelliğine müsamahada devam etmeye ve birtakım mazeretlerle vatandaşı seviyeli okullara kavuştur
maktan kaçınmaya imkân olamıyacağı tabiîdir. 

Ancak bu suretledir ki, halkının bir kısmını gayrimüslim vatandaşlarımızın teşkil ettiği bu ada
larda, millî birlik ve beraberliğimizin temelleri takviye edilmiş, lâdinî okullar (gaıyrimesul ve va-
zifesiz dinî müesseselerin malî yardımlarından ve dolayısiyle müdahalelerinden müstağni bırakılmış 
ve korunmuş, öğrencilerin Türk dili ve kültürü bilgileri geliştirilmiş, daha çok öğrencinin ileri sevi
yede öğrenim görmelerini mümkün kılacak ehliyette öğretmenlerin adalarda görevlendirilmeleri kabil 
hale getirilmiş, esasen fakir olan ada halkı, çocuklarının öğrenimlerini sağlamak için özel okullara 
para ödemekten kurtarılmış olacaktır. 

Mevcut özel okulların, resmileştirilmeleri, istiyen velilerin çocuklarını, yine bu okullar içinde, 
kurslar düzenleterek, kendi dil ve dinlerini de öğretmelerine engel olmıyacağı tabiîdir. Bu nokta, 
yerli yerine aynen iadesini dilediğimiz 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesi ile de öngörülmüş bu
lunmaktadır. 
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İmroz ve Bozcaada Bum özel okullarının öğretmen durumları çizelgesi (x) 

/ - İmroz Merkez Rum İlkokulu 

öğretmenin adı 

Şerif Üzümcü 
Mürrüvet Türe 
Tomris Üzümcü 
Dimitri Terzioğlu 

Yani Dabana 

Adamanda Bano 

Vasiliki Hacudi 

Atanaş Koçini 

Demetrius Sofroniu 

Satır Brigo 

Necati Şahin 
Hasan Yılmaz 
Yorgi Irguromal 

Ana Avyidi 

îzmirna Çamuri 

Ali Osman Taş 

Cahit Şafak 

Erdoğan Ayhan 
Yorgi Muhali 

Okuttuğu dersler Menşei 

Türkçe, Türkçe Kültür 
Türkçe, Türkçe Kültür 
Türkçe, Türkçe Kültür 
Müdür, Resim, Yazı, Rumca 

Bolu îlköğretmen Okulu 
Edirne îlköğretmen Okulu 
Edirne îlköğretmen Okulu 
Linini Lisesi 

Din dersi, Matematik, Rumca Limni Lisesi 

Rumca, Beden Eğitimi, Mate- Limni Lisesi 
matik 
Rumca, Hayat Bilgisi, Beden Araskios Pedagoji Akademisi 
Eğitimi, Resim, Kaligrafi, Din 
dersi, Elişleri, Matematik 
Rumca, Hayat Bilgisi, Aritmetik, 
Dindersi, Müzik, Beden Eğitimi, 
Tabiat Bilgisi Fener Lisesi 
İngilizce Londra Şirketler Sekreterliği 

Enstitüsü 
Müzik ve Beden Eğitimi Atina Beden Eğitimi Akademisi 

/ / - İmroz Bademli Köyü İlkokulu 

Türkçe ve Türkçe Kültür Çanakkale îlköğretmen Okulu 
Türkçe ve Türkçe Kültür Çanakkale îlköğretmen Okulu 
Müdür, Rumca dersleri öğret
meni Limni Lisesi 
Rumca dersleri öğretmeni. Zapyon Rum Kız Lisesi 

Rumca dersleri öğretmeni istanbul Merkez Rum Kız Lisesi 

/ / / - İmroz Dereköy Rum İlkokulu 

Türkçe, Türkçe Tarih, Coğrafya, Savaştepe îlköğretmen Okulu 
Yurttaşlık 
Türkçe, Türkçe Tarih, Coğrafya, Çanakkale îlköğretmen Okulu 
Yurttaşlık 
Türkçe, Türkçe Tarih, Coğrafya Savaştepe îlköğretmen Okulu 
Rumca, Rumca Matematik Dindersi 

Heybeliada Rum Rahipler 
Okulu 

(x) Menşei öğretmenlik yapmaya aslında müsıit olmıy anların isimlerinin altı çizilmiştir. 
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öğretmenin adı 

Kosta Ksina 

Evganomia Ksinu 

Efsevia Muhali 

Urunya Sporu 

Sotir Brigos 

— 4 — 
Okuttuğu dersler Menşei 

Alâettin Erslan 
Minas Yalyas 

Din dersi, Tabiat, Elişi, Resim, 
Müzik, Rumca 

Rumca, Din dersi, Aritmetik, Ha
yat Bilgisi, Beden, Müzik, Resim, 
Elişi, Fransızca 
Rumca, Din dersi, Aritmetik, Ha
yat Bilgisi, Beden, Müzik, Resim, 
Elişi, Tabiat, Fransızca 
Rumca, Aritmetik, Hayat Bilgisi, 
Beden, Müzik, Resim, Elişleri 
Beden Eğitimi 

IV - îmroz Kaleköy Rum İlkokulu 

Türkçe, Türkçe Kültür dersleri 
Rumca dersleri 

Heyebeliada Rum Rahipler 
Okulu 
Marazlios Pedagoji Akademisi 
Atina 

İstanbul Zapyon lisesi 

Atina Psifeon Pedagoji Akade
misi 
Atina Üniversitesi Beden Eği
timi Kısmı 

Savaştepe Ilköğretmen Okulu 
Linini Lisesi 

A. Lâtif önal 
Sedat Turan 
A. Osman Taş 
Todori Okumuş 

Sofokli Kiryaikopedi 

Kostantin Terzi 

Foti Ranağo 

V - İmroz Zeytinliköy Bum İlkokulu 

Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri Artvin Lisesi 
Türkçe ve Türkçe Kültür dersleri Savaştepe Ilköğretmen Okulu 
(Yeni tâyin edildi.) Savaştepe Ilköğretmen Okulu 
Müdür, Aritmetik, Tabiat, Rumca Fener Rum Lisesi 

Rumca, Matematik, Tabiat, Ka
ligrafi, Resim, Elişi Limni Lisesi 
Aritmetik, Hayatbilgisi, Resim, izmir öğretmen Okulu birinci 
Elişleri, Rumca, Kaligrafi, Fran- sınıf tasdiknamesi 
sızca 
Rumca ve Rumca okutulan ders- Atina Maraslios Pedagojisi 
ler, Din dersi hariç, Müzik ve Akademisi 
Beden Eğitimi dersleri 

Hasan Güner 

Süleyman Ersen 

Rasim Iğoç 

VI - İmroz Tepeköy Rum İlkokulu 

Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt- Çanakkale Ilköğretmen. Okulu 
taşlık 
Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt- Çanakkale Ilköğretmen Okulu 
taşlık 
Türkçe, Tarih, Coğrafya, Yurt
taşlık 
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öğretmenin adı 

Haralambo Kocini 

Eleni Stavropulo 

Enver Evrengen 
Gönül Gürsel 
Bilsen Erdoğan 
Istrati Revit 

Harifcliya özteodoridi 

Anastas Mihalidis 

Angeli Papa Köstanti 

Eleni Apostolidu 

— ö — 
Okuttuğu dersler Menşei 

Tabiat, Matematik, Beden, Elişi 

Hayatbilgisi, Rumca, Aritmetik, 
Din, Müzik • 

VIII - Bozcaada Rum İlkokulu 

Türkçe Dil ve Kültür dersleri 
Türkçe Dil ve Kültür dersleri 
Türkçe Dil ve Kültür dersleri 
Müdür, Rumca dersler öğretmeni 

Rumca dersler öğretmeni 

Rumca dersler öğretmeni 

Rumca dersler öğretmeni 

Rumca dersler öğretmeni 

Fener Rum Lisesi 

Yuakimyon Rtım Kız Lisesi 

Çanakkale îlköğretmen Okulu 
Çanakkale îlköğretmen Okulu 
Tokat öğretmen Okulu 
Fener Rum Lisesi 

İstanbul Zapyon Kız Lisesi 

Beyoğlu Rum Erkek Lisesi 

Dedeağaç Zapilion Pedagojisi 
Akademisi 
Zapyon Kız Lisesi 

tmros Merkes Bum Ortaokulu öğretmen durumu çizelgesi 

öğretmenin adı 
Asaleten ve vekâleten 

okuttuğu dersler Menşei 

î. Haralambo Dabancı 

2; Lazaro Lazaridis 

Müdürvekili; Matematik, Fizik, Rum Ruhban Okulu, Atina 
Kimya, öğretmenlikleri vekâleten Millî Üniversitesi 
Tabiat Bilgisi, Tarım öğretmenli
ğini asaleten 
Rumca dersi öğretmenliğini vekil Heybeliada Rum Ruhban Okulu 

(Tâyini de yapılmış değil) Din dersini asil olarak 
3. Mariya Kostandinidis Resim - Yazı, Elişleri dersleri öğ- Zapyon Rum Kız Lisesi 

(Tâyini de yapılmış değil) retmenvekili 
4. Dimetrius Sofroniu İngilizce asil, Londra Şirketler Sekreterliği 

(İngiliz uyrukludur.) Ticaret vekil Enstitüsü 
B. Eğitimi asil, Atina B. Eğitimi Akademisi 
Müzik vekil 

5; Sotir Brdgo 

1. Fatma Zehra Işgüden 

2. Lâmia Şöhret Heper 

Târih; Coğrafya; Yurttaşlık ve Gazi Eğitim Enstitüsü 
Md. Yardımcısı 
Türkçe İstanbul Eğitim Enstitüsü 

NOT: 1. öğrenci sa/yısı : 75 
2. öğrenci ücreti : 150, 200, 250 
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Geçici Komisyonun raporu 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 5 . 5 . 1964 
Esas No. : 2/677 
Karar No. : 2 

Yüksek Başkanlığa 

Başkanlığınızca komisyonumuza havale edilen, Çanakkale Milletvekili Burhan Arat ve 37 arkada
şının, Bozcaada ve imroz nahiyeleri mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1151 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yeniden yürürlüğe konmasına dair kanun teklifi, ilgili bakanlık 
temsilcilerinin ve teklif sahiplerinden Burhan Arat 'm iştirakiyle tetkik ve müzakere edildi : 

Teklif, esas itibariyle müspet mütalâa edilmiştir. Ancak, teklifle Lozan Andlaşması hükümleri 
arasında bir çelişiklik olup olmadığı üzerinde durulmuş, Bakanlık temsilcileri, Batı Trakya'daki 
tatbikatın tamamiyle lehimize olduğunu, üstelik bu bölgelerdeki Türk ekalliyetlerine baskı yapıl
dığını ve kitaplardaki Türkiye'ye, Türk kültürüne dair bütün hususların kaldırılmış olduğunu 
beyan etmişlerdir. 

Netice itibariyle : 
1. Lozan Andlaşmasmm 41 nci maddesindeki, «kendi lisanlariyle tedris için münasip kolay

lıklar gösterilecektir. Bu hüküm Türkiye Hükümetinin mezkûr mekteplerde Türk lisanının tedrisini 
mecburi kılmasına mâni olmıyacaktır» şeklindeki ifade, 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinde, 
«çocuklarına kendi dini ve lisanını öğrettirmek istiyen veliler ehliyeti Hükümetçe musaddak ve 
tedrisatı Hükümetin daimî teftişine tâbi bulunmak ve masrafı kendileri tarafından tesviye edil
mek sartiyle hususi bir hocaya, umumi mektep binaları dâhilinde tahsis edilecek dersanelerde 
program ve ders saatleri haricinde tâyin olunacak bir saatte din ve lisan derslerini okutabilirler» 
ibaresiyle aynen mevcuttur ve aynı gayeye matuftur. Bu bakımdan bir aykırılık bahis konusu ola
maz. 

2. Kaldı ki, 1151 sayılı Kanunun 1927 den 1051 e kadarki 24 senelik tatbikatında Yunanistan 
ve diğer ilgililerin hiçbir itirazı vâki olmamıştır. 

3. 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldırıldığı 1951 senesinden bu yana 
Bozcaada ve imroz nahiyelerindeki vatandaşların eğitim - öğretimi büyük güçlüklere ve maddi kül
fetlere mâruz bırakıldığı, aynı zamanda öğretmenlerin ekserisinin meslekî formasyondan mahrum 
kişiler olduğu, tedrisatın kifayetsizliği Hükümet temsilcilerinin"de belirttiği bir gerçektir. 

4. J4 ncü maddenin yeniden yürürlüğe konmasiyle 1151 sayılı Kanunun vahdeti sağlanmış 
olacaktır. 

5. Ancak, kanun tekniğine uygun düşmesi bakımından metin başlığının sonuna, eksik görü
len «teklifi» kelimesi ilâve edilmiş ve esas metne bağlı kalmak suretiyle teklifin 1 ve 2 nci mad
deleri tek bir madde olarak yeniden düzenlenmiştir. 

Teklifin 3 ncü maddesi de 2 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
6. Teklifin 4 ncü maddesinde belirtilen yürütme organı «Millî Eğitim Bakanlığı» 1151 sayılı 

Kanuna uyularak «Bakanlar Kurulu» olarak değiştirilmiş ve 3 ncü madde olarak kabul edilmiş
tir. 

Komisyonumuzca ittifakla kabul edilerek öncelik ve ivedilikle görüşülmesine karar verilen tek
lif, Genel Kurulun tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan Sözcü Kâtip 
istanbul Ordu Eskişehir Aydın 

S. Sarper S. Pehlivanoğlu S. Asbuzoğlu M. S. Koç 
Edirne Erzurum Muğla 

/. Ertem T. Telli // . Boydur 
imzada bulunamadı. 
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ÇANAKKALE MİLLETVEKÎLÎ BURHAN 
ABAT VE 37 ARKADAŞININ TEKLÎFl 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî ida
releri hakkındaki 1151 Sayılı Kanunun 14 cü 
maddesinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 
5713 \sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması 
ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yeni

den yürürlüğe konmasına dair Kanun 

MADDE 1. — Bozcaada ve imroz nahiyele
rinin /mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun 14 ncü (maddesinin yürürlükten kal
dırılması hakkındaki 5713 sayılı Kanun yü
rürlükten kaldırılmıştır. 

MADDE 2. — 5713 sayılı Kanunla yürür
lükten kaldırılan 1151 sayılı Kanunun «Her iki 
adada maarif umur ve muamelâtı, Maarif teş
kilâtı hakkındaki Kanun ile İlk Tedrisat Ka
nunu ahkâmına tevfikan tensik ve idare olu
nur. Tedrisat Türkçe, umumi, meccani ve la
dinidir. Çocuklarına kendi dini ve lisanını öğ
rettirmek istiyen veliler ehliyeti Hükümetçe 
musaddak ve itedrisatı Hükümetin daimî tefti
şine tabi bulunmak ve masrafı kendileri tara
fından tesviye edilmek şartiyle hususi bir hoca
ya, umumi mektep binalan dâhilinde tahsis 
edilecek dersanelerde program ve ders saatleri 
haricinde tâyin olunacak Ibir saatte din ve li
san" derslerini okutabilirler. Her iki adada na
hiye maarif encümeni, tedrisatı iptidaiye mec
lisi salâhiyetini haiz olmak üzere nahiye mü
dürünün riyaseti altında tedrisat müfettişi veya 
başmuallim ve tabip ile nahiye meclisince ken
di âzası içinden müntehap iki azadan terekkü-
beder.» )şeklinde olan 14 neü maddesi aynen ve 
tekrar yürürlüğe konulmuştur. 

MADDE 3. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 4. — Bu jkanunu Millî Eğitim Ba
kanı yürütür. 

GEÇİCİ KOMİSYONUN DEĞÎŞTİRİş! 

Bozcaada ve İmroz nahiyelerinin mahallî idare
leri hakkındaki 1151 sayılı Kanunun 14 ncü mad
desinin yürürlükten kaldırılması hakkındaki 5713 
sayılı Kanunun yürürlükten kaldırılması ve 1151 
sayılı Kanunun 14 ncü maddesinin yeniden yü

rürlüğe konmasına dair kanun teklifi 

MADDE 1. — Bozcaada ve İmroz nahiyele
rinin mahallî idareleri hakkındaki 1151 sayılı 
Kanunun 14 ncü maddesinin yürürlükten kaldı
rılması hakkındaki 5713 sayılı Kanun yürürlük
ten kaldmlmış ve 1151 sayılı Kanunun 14 ncü 
maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde tekrar yü
rürlüğe konulmuştur. 

Madde 14. — Her iki adada maarif umur ve 
muamelâtı. Maarif teşkilâtı hakkındaki Kanun 
ile İlk Tedrisat Kanunu ahkâmına tevfikan ten
sik ve idare olunur. Tedrisat Türkçe, umumi, 
meccani ve ladinidir. Çocuklanna kendi dini ve 
lisanını öğrettirmek istiyen veliler ehliyeti Hü
kümetçe musaddak ve tedrisatı Hükümetin dai
mî teftişine tabi bulunmak ve masrafı kendileri 
tarafından tesviye edilmek şartı ile hususi bir 
hocaya, umumi mektep binalan dâhilinde tah
sis edilecek dershanelerde program ve ders saat
leri haricinde tâyin olunacak bir saatte din ve li
san derslerini okutabilirler. Her iki adada nahi
ye Maarif Encümeni tedrisatı iptidaiye meclisi 
salâhiyetini haiz olmak üzere nahiye müdürünün 
riyaseti altında tedrisat müfettişi veya başmual
lim ve tabip ile nahiye meclisince kendi âzası 
içinden müntehap iki azadan terekkübeder. 

MADDE 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 3. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür, 

)>&<{ 
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Toplantı : 3 MİLLET MECLlSl S. Sayısı : 458 e I nci ek 

Bina kiraları hakkında kanun tasarısı ve Geçici Komisyon 
raporu (1 /513) 

Geçici Komisyonu raporu * 

Millet Meclisi 
Geçici Komisyonu 9.4. 1964 
Esas No. : 1/513 
Karar No. : 4 

Yüksek Başkanlığa 

Bina kiraları hakkındaki kanun tasarısının, Millet Meclisinin 28 . 3 . 1964 gün ve 77 nci Bir
leşiminde 15 gün müddetle yeniden tetkik edilmesi için Komisyonumuza geriverilmesine mütedair 
olan kararı gereğince, Komisyonumuz Hükümet temsilcilerinin de iştirakile 8 . 4 . 1964 günü 
saat 15,30 da ekseriyetle toplanarak konu müzakere edildi : 

Bugüne kadar, mezkûr tasarının her hangi bir şekilde değiştirilmesi için hiçbir önerge ve
rilmemiş olduğu tesbit edildi. 

Bu durum karşısında Komisyonumuz, evvelce tesbit ettiği görüşünde ve tasarı üzerinde tek
rar değişiklik yapılmasına lüzum görmiyerek tasarının normal prosedür g'ereginoe müzakere edil
mesine karar vermiştir. 

Tasarıda söz hakkı ve muhalefet şerhi bulunan arkdaşlarımızm aynı {hakları baki kalmıştır. 
Yüce Meclisin tasviplerine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Geçıici Komisyon Başkanı Ankara Diyarbakır 
ve !bu rapor Sözcüsü Z. Pehlivanlı H. Güldoğan 

M. Uyar 

Siirt 
A. Yaşa 

Sivas 
R. Günay 

Balıkesir 
A. A. Bolak 

İmzada bulunamadı 



Dönem : 1 
Toplantı : s M İ L L E T M E C L İ S İ S. Sayısı : 

Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılması ve ikrazda bulunulması 
hakkında kanun tasarısı ve İmar ve İskân, Maliye ve Plân komisyon

ları raporları (1/669) 

T. C. 
Başbakanlık 18 . 3 . 1964 

Kanunlar ve Kararlar 
Tetkik Dairesi 

Sayı : 71-2110/94,2 

Millet Meclisi Başkanlığına 

Maliye Bakanlığınca, hazırlanan ye Türkiye Büyük Millet Meclisine arzı Bakanlar Kurulun
ca 18 . 3 . 1964 tarihinde "kararlaştırılan «Hariçte çalışan işçilere Konut Kredisi açılması ve İk
razda Bulunulması hakkında kanun tasarısı» ve gerekçesi İlişik olarak sunulmuştur. 

Gereğinin yapılmasını rica ederim. 
Başbakan 
İsmet inönü 

GEREKÇE 

Memleketimizdeki nüfus artışının sürati ve Türkiye ile yabancı memleketler arasında son yıllarda 
sosyal, kültürel ve ekonomik alanlardaki münasebetlerin sıkılaşması sonucu olarak bugün memleke
timiz için bir insan gücü ihracı devri başlamıştır. Bu akın her geçen gün kuvvetlenmektedir. Meselâ 
yalnız Almanya'da 31 Temmuz 1960 da. 2 500 işçimiz mevcut iken Nisan 1963 de bu rakam 27.500 ü 
bulmuştur. Ayrıca 2 500 kadar işçimiz de aırasiyle Avusturya, Belçika, İsviçre, Danimarka, Holân-
da, İsveç, Norveç ve Fransa'da bulunmaktadır. Gerek Almanya'dan ve gerekse bu ülkelerden işçi ta
lebi her geçen gün artmaktadır. Zira hızlı bir sanayileşmenin yanında Müşterek Pazar dolayisiyle 
yığın halinde istihsal söz konusudur. 

Sonuç olarak şunu belirtebiliriz ki, bugün yurt dışında yalnız İş ve İşçi Bulma Kurumu kanalı ile 
gönderilmiş bulunan 30 000 den fazla işçimiz bulunmaktadır. Bu miktarın bir iki y.'la kadar İ00 000 i 
aşacağı tahmin edilebilir. 

İşçilerimizin yabancı memleketlerde çalışmalarının, teknik bilgilerinin artırılması, umumi kültürel 
seviyelerinin yükseltilmesi ve istihsal kapasitelerinin tekâmül etmesi faktörleri yanında daha yüksek 
bir hayat seviyesine ulaşmalarına yol açması gibi müspet tesirleri olmakla beraber memleketimiz için 
yepyeni birtakım sosyal problemler yaratmakta olduğu da bir vakıadır. Şöyle ki : 

a) Harice giden işçilerimizin vatan ile ve vatanda kalan aileleri ile olan münasebetlerinde sos
yal açıdan bir gevşeme olduğu müşahede edilmektedir. Bunun başlıca sebebi memleketimiz ile işçile
rin çalıştığı memleketlerdeki sosyal ve kişisel münasebetlerin farklılık arz etmesidir. Bu bakımdan 
işçilerimizin vatan ve aileleri ile olan bağlılıklarını devam ettirecek tedbirlerin süratle alınması lâ
zımdır. 

•b) Keza yabancı memleketlerde farklı hayat seviyesinin ve bilhassa istihlâk maddeleriyle lüks 
eşya istihsalinin ve bu eşyaların memleketimizdekine nazaran arz ettiği fiyat düşüklüğünün işçileri
miz tasarruflarının bu kabil eşya mubayaasına tahsise teşvik ettiği ve bu sebeplerle de memlekette 
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bıraktıkları ailelerine devamlı ve muntazam yardım yerine çeşitli dolambaçlı yollardan ve gerek aile
leri ve gerekse memleket bakımından faydalı sayıl amıyacak yollardan tasarruflarını değerlendirmeye 
çalıştıkları bir vakıadır. İşçilerimizin bilâhara memlekete dönüşlerinde müstahsil bir kuvvet olarak ve
rimli alanlarda çalışabilmeleri aileleri ile sosyal münasebetlerinde huzur içinde bulunabilmelerine bağlı 
keyfiyettir. Şu halde işçileri hariçteki tasarrufa doğru teşvik etmek hem sosyal açıdan hem de eko
nomik açıdan zaruri bir tedbir olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Bu konuda, yabancı memleketlerden Türkiye'ye dönen işçilerin karşılaştıkları en büyük problem
lerden birisi mesken meselesidir. Birçoğu Türkiye'den giderken yetişmemiş işçi durumunda olan ve 
şehir hayatına intibak etmemiş bulunan işçilerin dönüşlerinde kalifiye işçi olarak ve büyük şehirler
de yaşamaya alışmış insanlar olarak ilk karşılaştıkları mesele büyük şehirlerde ve sanayi bölgelerinde 
ikametlerini sağlıyacak mesken temini olmaktadır. 

Bu tasarı hariçte çalışan işçilerin hariçte yapacakları .tasarrufları bu zaviyeden değerlendirmek 
için özel bir fon tesisini derpiş etmektedir. Bu fona İş ve tşçi Bulma Kurumu aracılığı ile harice 
çalışmaya giden işçilerimiz hariçteki ücretlerinden yapacakları tasarruflar ile bütçeden yapılacak 
yardımlar varidat kaydedilecek ve işçilere bu fon lan memlekete dönüşlerinde uzun vadeli ve düşük 
faizli mesken kredileri sağlanacaktır. Bütçeden yakılacak yardım işçilerin tasarruflariyle mütenasib-
olacağından onları daha fazla tasarrufta bulunmaya teşvik edecektir. Kanunun teknik teferruatı 
ve işleyiş tarzı, Maliye, Çalışma ve îmar ve İskân Bakanlıklariyle Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca 
müştereken hazırlanacak 'bir yönetmelikte tesbit edilecektir. 

Tasarının derpiş ettiği ikinci husus hariçteki iş ûlerin Türkiye'deki ailelerine yapacakları nakdî 
yardımları teşvik için yukarda bahsi geçen fona işliler tarafından yatırılacak paralardan ailelerine 
ödetilmesini istedikleri miktarların faizsiz kredi şeklinde tediyesi hususudur. Bunun için de yine yu
karda bahsi geçen yönetmeliğe hükümler konulacaktır. Böylece bir yandan işçilerin vatan ve ailele
riyle olan münasebetlerinin devamlılığı sağlanacak ve bir yandan yapılacak yardımlarla hariçteki ta
sarrufların memlekete lüzumsuz istihlâk maddeleri şeklinde değil nakit olarak intikali sağlanmış 
olacaktır. 

Yukarda.bahsi geçen fona bütçeden yapılacak yardım miktarı her yıl ihtiyaca göre Bütçe Kanu
nu ile tâyin edilecektir. 

Tasarı 9 maddeden müteşekkildir. 
Birinci madde ile Türkiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde bir fon tesis edilmektedir. 
İkinci maddede fonun kaynakları gösterilmektedir. 
Üçüncü maddede konut kredisi ile ilgili hükümlere yer verilmektedir. Konut kredisi hesabındaki 

paralara vadeli mevduata tatbik olunan en yüksek nispet üzerinden faiz yürütülmek ve hesapta 
mevcut paranın 4 katı tutarında ve cüzi bir faizle uzun vadeli kredi verilmek suretiyle işçilerimizin 
konut sahibi olmaları teşvik edilmektedir. 

Dördüncü madde gereğince açılacak ikraz hesabına yatırılacak paralara memleketimizde cari faiz 
mabetleri ile bağlı kalınmaksızın icabı hale göre da^a yüksek mabetler üzerinden faiz yürütülmesi ve 
üç yıllık faiz tutarının peşin olarak tahakkuk ettirilmesi esası kabul edilmekte ve bu hesaptaki pa
ralar faizsiz olarak ödünç verilmek suretiyle işçilerimizin veya yakınlarının bu paralardan derhal 
faydalanmaları Bağlanmaktadır. 

Beşinci madde fon ve fon ile ilgili hesapların işleyişinde uygulanacak sair esasları hazırlanacak 
bir yönetmeliğe bırakmaktadır. 

Altıncı madde fonun gider ve sair malî külfetlerinin bütçeden karşılanacağını göstermektedir. 
Yedinci madde ile zaruri bâzı muafiyetlere yör verilmektedir. 
Geçici madde, halen yurt dışında bulunan işçilerimizin tasarıdan faydalanmalarını sağlamak ga

yesiyle sevk edilmiştir. 
Sekizinci ve dokuzuncu maddeler yürürlük hükümlerini göstermektedir. 
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tmar ve Iskan Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
îmar ve tikem Komisyonu S . ' 196* 

Esas No. : 1/669 
Karar No. : 9 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

«Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılması ve ikrazda bulunulması hakkında kanun tasa
rısı», Maliye, Çalışma, imar ve İskân Bakanlıklariyle Türkiye Emlâk Kredi Bankası temsilcileri
nin katıldığı toplantıda 'komisyonumuzca görüşüldü: 

'Mettâin ve g r̂̂ kçesiiındeın de ianibaişıllaı&ağı gıilbd', yurt dışında çalışan işçilerimizin kazandıkları dövizle
rin önce yurda akımını, sonra da sosyal 'bir dâvanın çözümüne uygun olarak aile toplumuna fay
dalı konut yatırımı şeklinde kullanılmasını sağlamak amaciyle hazırlanan tasarının, ilkeleri ve 
maddelerindeki ana kurallar komisyonumuzca da yerinde görülüp oybirliği ile kabul olunmuştur. 

Yurduna ve yuvasına bağlı işçilerimizin, Türkiye Emlâk Kredi Bankası aracılığı ile yollıyacak-
ları dövizlerini, gerektiğinde serbest piyasayı aşabilecek bir bedelle değerlendirip, karşılıklarının ya 
tasarruf hesaplarında biriktirilmesini, ya da buradaki yakınlarına hemen ödenmesini olumlu kılan 
bu çok yerinde ve faydalı tasarı kanunlaştığında, işçilerimiz ayrıca, Devlet eli gibi gayet sağlam ve 
güvenilir bir aracıya kavuşmuş olmanın huzurunu da duyacaklardır. 

Başarıya ulaştığı takdirde sosyal kalkınmaya kendi çapının üstünde yararlı olacak bu davranış 
aynı ızamanda yurda turist dövizinden daha ucuz döviz sağhyacağı için desteklenmeye ve kutlan
maya değer görülmüştür. 

Komisyonumuz, ana kurallarına dokunmaksızın sadece ondan faydalanacak olan işçilerimizir de 
anlıyacağı Anayasa diliyle yazılmasını uygun bularak değiştirişini o yönden yapmış ve birde geçici 
maddedeki 6 aylık süreyi 'bir yıla çıkartmıştır. 

Yine geçici maddede yazılı iş ve îşçi Bulma Kurumu aracılığı ile olsun veya olmasın, yurt dı
şında çalışan işçinin tarif ve tesbitiyle 3 ncü maddenin 3 ncü fıkrasındaki (konutların borçları 
ödenmedikçe başkalarına devredilemiyeceği) yolundaki kayıtlamanın vereseleri kapsamadığı hususu
nun beşinci madde gereğince yapılacak tüzüğe bırakmayı da uygun gören komisyonumuz, gerek 
sonraki sayın komisyonlarda gerekse Meclis Yüksek Genel Kurulunda ivedilik ve öncelikle görüşül
mesi dileğiyle tasarıyı değiştirgesiyle birlikte Maliye Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa saygiyle sunar. 
îmar ve İskân Komisyonu '• 

Başkanı Sözcü Kâtip 
Ankara Adıyaman Çorum Ankara 

/. tmrzahoğlu A. Atalay M. Dündar Z. Pehlivanlı 

Bursa istanbul 'Kastamonu Tokat 
E. R. Akyürek R. Ülker O. Z. Oktay M. Kazova 

imzada bulunamadı 
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Maliye Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Maliye Komisyonu 15 .4 .1964 

Esas No. 1/669 
Karar No. 92 

Yüksek Başkanlığa 

Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılması ve ikrazda bulunulması hakkında kanun tasa
rısı, Maliye, Çalışma, imar ve iskân bakanlıklariyle Türkiye Emlâk Kredi Bankası temsilci
lerinin katıldığı toplantıda komisyonumuzca görüşüldü. 

.(Kanun tasarısı ve imar ve iskân Komisyonunun bu konudaki raporu okunmuş, imar ve is
kân Komisyonu raporunun müzakereye esas tutulması kabul edilmiştir. 

Kanun tasarısının 'gerekçesi, imar ve iskân Komisyonunun raporu ile değiştirici komisyonu
muzca benimsenmiş ve aynen kabul olunmuştur. 

ivedilik ve öncelikle görüşülmesi dileğiyle Plân Komisyonuna tevdi edilmek üzere Yüksek 
Başkanlığa takdimine karar 'verildi. 
Maliye Komisyonu Başkanı 

ve 'bu rapor iSözcüsü 
Muş Adana Adama ©olu Sivas 

8. Mutlu A. Topaloğlu Y. Aktimur K. înal R. Çeltekli 

Bütçe Plân Komisyonu raporu 

Millet Meclisi 
Bütçe Plân Komisyonu 8.5.1964 

Esas No. 1/669 
Karar No. 31 

Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılması ve ikrazda bulunulması hakkında kanun tasa
rısı, imar ve iskân, Maliye komisyonları raporları Maliye (Bakanı, Çalışma ve imar ve iskân 
bakanlıkları temsilcilerinin iştirakiyle incelendi ve görüşüldü. 

Tasarının sevk gerekçesinden <ve tasarı metninden anlaşıldığına ıgöre yurt dışında çalışan iş
çilerimizin kazandıkları dövizlerin yurda gelmesini sağlamak ve sosyal bir dâvanın çözümüne 
paralel olarak da toplumun ihtiyaçlarına cevap vereceik konut yatırımında kullanılmasını sağ
lamak gayesini istihdalf etmektedir. 

Türk halkının Türk işçisinin ailesine ve yuvasına bağlılığı vakıasından hareketle herbirinin 
idealini gerçekleştirecek bu tasarının haşarıya varması "her ıbakımdan faydadan halî değildir. 
Türk işçisi güvenilir Ibir banka aracılığı ile ve Devlet yardımının inzımamiyle ev salhibi ola
caktır. 

Cümlenin malûmudur ki, dışarda çalışan işçilerimiz döviz farklarından dolayı kazandığı dö
vizi yurt gerçeklerine uymıyacak sarf mecburiyetinde kalmakta ve ancak bu suretle kazancını 
kıymetlendirebilmektedir. Kendisinin sağlıyacağı bu faydayı aşan bir 'başika imkânın yani avan
tajlı şartlarla (bir konut salhibi olmak imkânına kavuştuğu takdirde kazancını lüzumsuz eşyalar 
alınmasına harcamıyarak bu imkâna doğru yönelteceği şüphesizdir. 
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Diğer taraftan geride 'bıraktıkları ailelerine ve yakınlarına da gerekli yardımları kolaylıkla 

yapmış olacaklardır. 
Bu sebeple tasarının sevkı yerinde (görülerek maddelerin müzakeresine 'geçilmiştir. 
Gerek imar 've İskân Komisyonunun ve gerekse tasarının kanun metninde bâzı vuzuha ihtiyaç 

olan ve 'tatbikatta zorluklar tevlidedecek •hususlar olduğundan aynı esaslar dairesinde yeniden 
nir metin Ihazırlanması için bir 'Su Komisyon teşkil edilmiş ve iSu Komisyonunca hazırlanan me
tin de komisyonumuzca aynen 'kabul edilmiştir. 

Bir an evvel kanunlaşmasını temin maksadiyle öncelik ve ivedilikle görüşülmek ve Genel Ku
rulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Başkan 
Trabzon 

A. §. Ağano 

Anflöana 
M. Ete 

Niğde 
R. Soyer 

ğlu 

Artvin 
S. 0. Avcı 

Sakarya 
B. Akdağ 

Başkanvekili 
'Sakarya 

N. Bayar 

Çanakikal'e 
§. İnan 

Sakarya 
M. Gürer 

Yozgat 
V. Uyar 

Sözcü 
îzımir 

AT. Mirkelâmoğlu K. 

İzmir 
/ . Gürsan 

•Sdiirt 
A. Yaşa 

G-ümuülşane 
S. Samcı 

Izimir 
İV. Kürşat 

Tralhzıon 
A. Şener 

Adana 
Sarıib rahimoğ lu 

Konya 
R. özal 

Traibaon 
A, R. Uzuner 
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HÜKÜMETİN TEHUİFl 

Hariçte çalışan işçilere konut kredisi açılması ve 
ikrazda bulunulması hakkında kanun tasarısı 

Fon tesisi : 

MADDE 1. — îş ve İşçi Bulma Kurumu 
aracılığı ile yabancı memleketlere çalışmaya 
giden işçilerin hariçte yapacaklan tasarruflar
la yurda dönüşlerinde konut sahibi olmalarını 
temin ve Türkiye'de bulunan yakınlarına ya
pacakları yardımları teşvik maksadiyl'e, Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde (Hariçte 
çalışan işçiler için konut kredisi ve ikraz fonu) 
adı altında bir fon tesis edilmiştir. 

Fonun kaynakları : 

MADDE 2. — Fonun kaynaklan şunlardır: 
a) Hariçte çalışan işçilerin gönderecekleri 

dövizlerin cari kur üzerinden hesaplanacak 
Türk Lirası tutarları, 

b) Konut kredisi taleplerini ve bu kanu
nun yükliyeceği her çeşit malî külfetleri karşı
lamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe her yıl yeteri kadar konu
lacak ödenek, 

c) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu 
kanuna göre açacağı konut kredisi dolayısiyle 
tahsil edeceği ana para ve faizleri, 

d) Fonda biriken paraların faizleri ve sair 
gelirler. 

Konut kredisi hesabı : 

MADDE 3. — Hariçte çalışan işçilerden 
konut kredisi almak istiyenlerin fona gönde
recekleri paralar, bankaca, (konut kredisi he
sabı) na nakledilir ve bu paralara vadeli mev
duata tatbik olunan en yüksek nisbet üzerin
den faiz yürütülür. 

Konut kredisi hesabında döviz karşılığı en 
az 5 000 (beş bin) Türk Lirası birikmiş olan 
işçilere; Türkiye Emlâk Kredi Bankasının ca
ri usulleri dairesinde 20 000 (yirmi bin) lira
dan az ve 40 000 (kırk bin) liradan fazla ol
mamak ve halk tipi konut inşa etmek üzere 
hesabındaki paranın 4 (dört) katına kadar bi
rinci maddede tesis olunan fondan konut kre
disi verilir. 

M. Meclisi 

İMAR VE İSKÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Yurt dışında çalışan işçilere konut kredisi açıl
ması ve ödnüç para verilmesi hakkında Kanun 

Fonun kuruluşu : 

MADDE 1. — İş ve îşçi Bulma Kurumu ara
cılığı ile yurt dışına çalışmaya giden işçilerin 
dışarda yapacakları tasarruflarla yurda dönüş
lerinde konut sahibi olmalarını sağlamak ve 
Türkiye'de bulunan yakınlarına yapacakları yar
dımları teşvik amacı ile, Türkiye Emlâk Kredi 
Bankasında (Yurt dışında çalışan işçiler için 
konut kredisi ve ödünç para verme fonu) adı 
altında bir fon kurulmuştur. 

Fonun kaynakları: 

MADDE 2. — Fonun kaynaklan şunlardır : 
a) Yurt dışında çalışan işçilerin göndere

cekleri dövizlerin cari kur üzerinden hesapla
nacak Türk lirası tutarlan, 

b) Konut kredisi taleplerini ve bu kanu
nun yükliyeceği her çeşit malî külfetleri karşı
lamak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açı
lacak özel bir tertibe her yıl yeteri kadar ko
nulacak ödenek, 

c> Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu 
kanuna göre açacağı konut kredisi dolayısiyle 
tahsil edeceği ana para ve faizleri, 

d) Fonda biriken paralann faizleri ve baş
ka gelirler. 

Konut kredisi hesabı: 

MADDE 3. — Yurt dışında çalışan işçiler
den konut kredisi almak istiyenlerin fona gön
derecekleri paralar, bankaca, (Konut kredisi 
hesabı) na aktanlır ve bu paralara vadeli mev
duata uygulanan en yüksek oran üzerinden faiz 
yürütülür. 

Konut kredisi hesabında döviz karşılığı en 
az 5 000 (Beşbin) Türk lirası birikmiş olan iş
çilere; Türkiye Emlâk Kredi Bankasının cari 
usulleri içinde 20 000 (Yirmibin) Türk lirasın
dan az ve 40 000 (Kırkbin) Türk lirasından 
fazla olmamak ve halk tipi konut yapmak üze
re hesabındaki paranın 4 (Dört) katına kadar 
birinci madde ile kurulan fondan konut kredisi 
verilir. 

(S. Sayısı : 708") 
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MALÎYE KOMİSYONUNUN DEĞİŞTiRİŞİ 

Yurt dışında çalışan işçilere Konut Kredisi 
açılması ve ödünç para verilmesi hakkında kanun 

tasarısı 
Fonun kuruluşu : 

MADDE 1. — tmar ve Iskan Komisyonunun 
1 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Fonun kaynakları : 

MADDE 2. — tmar ve iskân Komisyonunun 
2 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Konut kredisi hesabı : 

MADDE 3. — imar ve iskân Komisyonunun 
3 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

BÜTÇE PLÂN KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİŞİ 

Hariçte çalışan işçilere Konut Kredisi açılması 
ve ikrazda bulunulması hakkında kanun tasarısı 

Fon tesisi : 

MADDE 1. — iş ve işçi Bulma Kurumu ara
cılığı ile yabancı memleketlere çalışmaya giden 
işçilerin, hariçteki tasarruflarından Türkiye'de 
bulunan yakınlarına yapacaklan yardımları ve 
bunlardan istiyenlerin yurda avdetlerinde ko
nut sahibi olmalarını teşvik maksadiyle Tür
kiye Emlâk Kredi Bankası nezdinde (Hariçte 
çalışan işçiler için ikraz ve konut kredisi fonu) 
adı altında bir fon tesis edilmiştir. 

Fonun kaynakları : 

MADDE 2. — Fonun kaynaklan şunlardır : 
a) Hariçte çalışan işçilerin gönderecekleri 

dövizlerin cari resmî kur üzerinden hesaplana
cak Türk lirası tutan, 

b) Bu kanunun yükliyeceği her çeşit malî 
külfetleri ve konut kredisi taleplerini karşıla
mak üzere Maliye Bakanlığı bütçesinde açıla
cak özel bir tertibe her yıl yeteri kadar konu
lacak ödenek, 

c) Türkiye Emlâk Kredi Bankasının bu 
kanuna göre açacağı konut kredisinden tahsil 
edeceği taksit ve faizler, 

d) Fonda biriken paralann faizleri ve sair 
gelirler, 
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20 (yirmi) yıl vâde ve % 2 (yüzde iki) 
faizle ikraz olunacak konut kredisine ait ana 
para ve faizler, ikraz tarihinden itibaren iki 
yıl sonra başlamak üzere aylık taksitler halin
de itfa olunur. 

Bu kanuna göre her işçiye ancak bir defa
ya mahsus olmak üzer konut kredisi verilebi
lir. Bu kredilerle temin edilen konutların baş
kalarına satış veya her hangi bir şekil ve su
retle, devri, borçlu hesabın tamamiyle tasfi
yesine bağlıdır. 

Yurda dönüşlerinde hesabında döviz karşı
lığı asgari 5 000 (beş bin) lirası bulunmıyan 
işçilerle, kredi almaktan vazgeçenlerin, hesap
larındaki mevcut paralan hakkında dördüncü 
madde hükümleri uygulanır. 

İkraz hesabı : 

MADDE 4. — Hariçte çalışan işçilerden ikraz 
hesabı açtırmak istiyenlerin fona gönderecek
leri paralar bankaca üç yıl vadeli olarak bu 
hesaba nakledilir ve bu hesaptaki paralara 
vadeli mevduata verilen en yüksek faiz nis-
betinden az olmamak üzere Maliye Bakanlığın
ca tesbit olunacak nisbet üzerinden faiz veri
lir ve bu faizler üç yıl vâdeye göre peşin ola
rak tahakkuk ettirilerek ilgililerin hesabına 
alacak kaydedilir. 
İşçilere diledikleri takdirde ikraz hesapların

daki mevcut miktar ve vâdeleri geçmemek üze
re, bankaca faizsiz olarak ödünç para verilir. 
Vâdelerinde ödenmiyen paralar ilgilinin ikraz 
ihesabından ımahsup yapılmak suretiyle borçlu 
hesap kapatılır. 

Yönetmelik : 

MADDE 5. — Fonun işleyiş tarzı, fon ile 
ilgili hesapların açılması, ikrazata ait esas
lar, hesap sahiplerinin vecibeleri, bu kanunla 
bankaya verilen görevler ve sair hususlar Ma
liye, Çalışma, İmâr ve iskân bakanlıkları ile 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca müştereken 
hazırlanacak bir yönetmelik ile tâyin ve tesbit 
olunur. 

8 — 
I imar ve îskân Ko. 

20 (Yirmi) yıl vâde ve % 2 (Yüzde iki) fa
izle ödünç verilecek konut kredisine ait ana 
para ve faizler, ödünç verme tarihinden İM yıl 
sonra başlamak üzere aylık taksitler halinde 
geri alınır. 

Bu kanuna göre her işçiye ancak bir defa 
konut kredisi verilir. Bu kredilerle edinilen ko
nutların başkalarına satış veya her hangi bir 
şekil ve suretle, devri, borcun tamamının öden
mesine bağlıdır. 

Yurda dönüşlerinde, hesabında döviz karşı
lığı en az 5 000 (Beşbin) Türk lirası bulunmı
yan işçilerle, kredi almaktan vazgeçenlerin he
saplarındaki mevcut paraları hakkında 4 ncü 
madde hükümleri uygulanır. 

I Ödünç para verme hesabı : 

MADDE 4. — Yurt dışında çalışan işçiler
den ödünç para almak için hesap açtırmak isti
yenlerin fona gönderecekleri paralar bankaca 
üç yıl vadeli olarak bu hesaba aktarılır, ve bu 
hesaptaki paralara vadeli mevduata verilen en 
yüksek faiz oranından az olmamak üzere Ma
liye Bakanlığınca tesbit olunacak oran üzerin
den faiz verilir ve bu faizler üç yıl vâdeye göre 
peşin olarak tahakkuk ettirilerek ilgililerin he-

I sabma alacak kaydedilir. 
İşçilere diledikleri takdirde bu hesapların-

I daki mevcut miktar ve vâdeleri geçmemek üze-
de, Bankaca faizsiz olarak ödünç para verilir. 
Vâdelerinde ödenmiyen paralar ilgilinin bu he
sabından mahsup yapılmak suretiyle borçlu he
sap kapatılır. 

I Yönetmelik : 

MADDE 5. — Fonun işleyişi, fon ile ilgili 
hesapların açılması, ödünç verme kuralları, he
sap sahiplerinin yükümlülükleri, bu kanunla 
bankaya verilen görevler ve başka hususlar 
Maliye, Çalışma, İmar ve İskân Bakanlıkları ile 
Türkiye Emlâk Kredi Bankasınca birlikte ha
zırlanacak bir yönetmelikle belirtilir. 

M. Meclisi (S. Sayısı : 708 ) 
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ödünç para verme hesabı : 

MADDE 4. — îmar ve iskân Komisyonunun 
4 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yönetmelik : 

MADDE 5. — imar ve tskân Komisyonunun 
5 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bütçe ve Plân Ko. 

İkraz hesabı : 

MADDE 3. — Hariçte çalışan işçilerden ik
raz hesabı açtırmak istiyenlerin fona göndere
cekleri paralar bankaca 3 yıl vadeli olarak bu 
hesaba nakledilir ve bu hesaptaki paralara va
deli mevduata verilen en yüksek faiz nisbetin-
den az olmamak üzere Maliye Bakanlığınca tes-
bit olunacak nisbet üzerinden faiz verilir ve bu 
faizler 3 yıl vâdeye göre peşin olarak tahakkuk 
ettirilerek ilgililerin hesabına alacak kaydedi
lir. 

işçilere diledikleri takdirde ikraz hesapların
daki mevcut miktar ve vâdeleri geçmemek üze
re, bankaca faizsiz olarak ödünç para verilir. 
Vâdelerinde ödenmiyen paralar ilgilinin ikraz 
hesabından mahsup yapılmak suretiyle borçlu 
hesap kapatılır. 

M. Meclisi ( S. Sayısı : 708 ) 
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Maliye Ko. Bütçe ve Plân Ko. 

Konut keredisi hesabı : 

MADDE 4. — Hariçte çalışan işçilerden ko
nut kredisi almak istiyenlerin fona göndere
cekleri paralar, bankaca, (Konut kredisi he
sabı) na nakledilir ve bu paralara vadeli mev
duata tatbik olunan en yüksek nisbet üzerin
den faiz yürütülür. 

Konut kredisi hesabına döviz karşılığında 
Türk parası birikmiş olan işçilere Türkiye Em
lâk Kredi Bankasının cari usulleri dairesinde 
40 000, liradan fazla olmamak ve halk tipi ko
nut inşa etmek üzere hesaplarındaki paranın 
4 katına kadar birinci maddede tesis olunan 
fondan konut kredisi verilir. 

Konut kredisinden istifade etmek için işçinin 
yurda avdet ettiği tarihte konut kredisi he
sabında en az 5 000, lira birikmiş bulunması şart
tır. 

Konut kredisinin vâdesi 20 (yirmi) yıl ve 
faizi yılda % 2 (yüzde iki) dir. Ana para ve 
faizler ikraz tarihinden itibaren iki yıl sonra 
başlamak üzere aylık taksitler halinde bankaca 
tahsil olunur. 

Bu kanuna göre her işçiye ancak bir defaya 
mahsus olmak üzere konut kredisi verilebilir. 
Bu kredilerle temin edilen konutların başkala
rına satış veya her hangi bir şekil ve suretle 
devri, borçlu hesabın tamamiyle tasfiyesine bağ
lıdır. 

Yurda dönüşlerinde hesabında döviz karşı
lığı asgari 5 000 (Beş bin) lirası bulunmıyan 
işçilerle kredi almaktan vazgeçenlerin hesapla
rındaki mevcut paraları hakkında 3 ncü madde 
hükümleri uygulanır. 

Yönetmelik : -

MADDE 5. — Fonun işleyiş tarzı, fon ile 
ilgili hesapların açılması, ikrazata ait esaslar, 
hesap sahiplerinin vecibeleri, bu kanunla ban
kaya verilen görevler vesair hususlar Maliye, 
Çalışma, tmar ve îskân bakanlıklariyle Tür
kiye Emlâk Kredi Bankasınca müştereken ha
zırlanacak bir yönetmelik ile tâyin ve tesbit 
olunur. 

M. Mecliâd (S. Sayısı : 708 
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Giderler 

MADDE -6. — Bu kanuna göre açılacak he
sapların tahsil ve tediyeleri ile ilgili her türlü 
giderler ve sair malî külfetler birinci madde
de tesis olunan fondan karşılanır. 

Muafiyetler : 

MADDE 7. — Bu kanun uyarınca tesis edi
lecek hesaplara yürütülecek faizler ve bu he
sapların açılması sırasında tanzim olunacak 
sözleşmeler, ipotek tescil ve fekleri ve sair bel
geler her türlü vergi, resim ve harçlardan mu
aftır. 

Geçici madde : 

1. Bu kanunun yayımı tarihinden evvel îş 
ve îşçi Bulma Kurumunun aracılığı ile olsun 
veya olmasın harice giden bütün işçiler ka
nunun yürürlüğe girdiği tarihi takibeden en 
çok altı ay içerisinde Türkiye Emlâk Kredi 
Bankası ile temasa geçerek hesap açtırmaları 
şartiyle bu kanunun bahşettiği haklardan isti
fade ederler. 

YürürlüJc hükümleri : 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

18 . 3 . 1964 

İmar ve iskân Ko. 

Başbakan 
İsmet İnönü 

Devlet Bakanı 
/. 8. Omay 

Deıvlet Bakam 
N. Yetkin 

Millî Savunma Bakanı 
/. Sancar 

Dışişleri Bakanı 
F. C. Erkin 

Millî Eğitim Bakanı 
1. öktem 

Devlet B-a/kanı ve 
Baş'b. Yardımcısı 

K. Saür 
Devlet Bakanı 

M. Yolaç 
Adalet Bakanı 

8. Çumrah 
İçişleri Bakanı 

O. öztrak 
Maliye Bakanı 

F. Melen 
Bayındırlık Bakanı 

A. H. Onat 

Giderleri 

MADDE 6. — Bu kanuna göre açılacak he
sapların tahsil ve ödemeleri ile ilgili her türlü 
giderler ve başka malî yükler birinci madde ile 
kurulan fondan karşılanır. 

Bağışlilıklar : 

MADDE 7. — Bu kanun uyarınca açılacak 
hesaplara yürütülecek faizler ve bu hesapların 
açılması sırasında yapılacak sözleşmeler, ipotek 
tescil ve kaldırmalar ve başka belgeler ve her 
türlü vergi, resim ve harçlardan bağışlıdır. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Bu kanunun yayımı 
gününden önce îş ve îşçi Bulma Kurumunun 
aracılığıyla olsun veya olmasın yurt dışına gi
den bütün işçilere kanunun yürürlük günün
den hesaplanarak bir yıl içinde Türkiye Emlâk 
Kredi Bankasına başvurarak hesap açtırmaları 
şartiyle bu kanunun verdiği haklardan fayda
lanırlar. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Ticaret Bakanı 
F. Islimyeli 

Güm. ve Tekel Bakanı 
M. Yüceler 

Sağ. ve Sos. Y. Bakanı 
K. Demir 

Tarım Bakanı 
T. Şahin 

Ulaştırma Bakanı Çalışma Bakanı 
F. Alpiskender B. Ecevit 

Sanayi Balkanı Enerji ve Tabiî Kay.Bakanı 
M. Erten H. Oral 

Turizm ve Tanıtma Bakanı İmar ve İskân Bakanı 
A. 1. Göğüs G. Üzer 

Köy İşleri Bakanı 
L. Yurdoğlu 
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Giderler 
MADDE 6. — imar ve Iskan Komisyonunun 

6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Bağımlılıklar : 

MADDE 7. — imar ve iskân Komisyonunun 
7 nci maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇlCt MADDE 1. — imar ve Iskan Ko
misyonunun Geçici 1 nci maddesi aynen kabul 
edilmiştir. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 8. — Tasarının 8 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Tasarının 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

Öütçe ve Plân îto. 

Giderler 

MADDE 6. — Bu kanuna göre açılacak 
hesapların tahsil ve tediyeleri ile ilgili her türlü 
giderler, ve sair malî külfetler 1 nci maddede 
tesis olunan fondan karşılanır. 

Muafiyetler : 

MADDE 7. — Bu kanun uyarınca tesis olu
nan hesaplara yürütülecek faizler ve bu hesap
ların açılması sırasında tanzim olunacak sözleş
meler, ipotek tescil ve fekleri ve sair belgeler 
her türlü vergi, resim ve harçlardan muaftır. 

Geçici madde : 

Bu kanunun yayımı tarihinden evvel iş ve 
işçi Bulma Kurumunun aracılığı ile olsun veya 
olmasın harice giden bütün işçiler kanunun yü
rürlüğe girdiği tarihi takibeden en çok bir 
yıl içerisinde Türkiye Emlâk Kredi Bankası ile 
temasa geçerek hesap açtırmaları şartiyle bu 
kanunun bahşettiği haklardan istifade ederler. 

Yürürlük hükümleri : 

MADDE 8. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 9. 
yürütür. 

Bu kanunu Bakanlar Kurulu 

• ı r i t f f f f ıw *M« 

M. MecliıS (S. Sayım ; ?Ö8)] 




