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Büyük Mülfet Meclisi Yüksek Reisliğine
Atatürk için yapılacak Anıt - Kabir hakkında Nafıa Vekilliğince hazırlanan ve icra Vekilleri
Heyetince 12 . X . 1944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kannu lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim.
Başvekil
- -;i
:.. • i
Ş.Saraçoğlu
Mucip sebepler
Cumhuriyetimizin kurucusu Ebedî Şef Atatürk'ün Ankara'da Kasattepe'de yapılacak olan Anıt Kabirlerinin temeli atılmak suretiyle bu eserin inaşsma başlanmıştır.
Anıt - Kabirin kabul edilen projesine göre yapılması için istilzam ettiği inşaat, tesisat masraflariyle bu mevzuda ödenmesi icabeden diğer masraflar on milyon lira olarak hesap edilmiştir.
İcra Vekilleri Heyetince Nafıa Vekilliği tarafından idaresi muvafık görümüş olan bu eserin
inşasını temin bakımından sarfedilecek paralar için senelik tediye miktarı 2,5 milyon lirayı geç
memek üzere 10 milyon liraya kadar 1945 - 1949 yıllarına geçici taahhütlere girişmek hususunda
Nafıa Vekiline ve faizleri de dâlıil olmak üzere bu miktarı geçmemek üzere bono ihracı için de
Maliye Vekiline mezuniyet verilmesi gerekli görülerek ilişik kanun lâyihası hazırlanmıştır.

Bütge Encümeni mtaM)atası
T.B.M.M.
Bütçe Encümeni
Esas No. 1/362
Karar No. 3

J
\
Yüksek Reisliğe

Atatürk için yaptırılacak Anıt - Kabir hak
kında Nafıa Vekilliğince hazırlanıp Başvekâtelin 1 . XI-. 1944 tarihli ve 6/2894 sayılı tezke
resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası
Encümenimize havale buyurulmakla Nafıa Ve
kili Sırrı Uay ve Maliye Vekâleti namına Büt
çe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır olduk
ları halde tetkik ve müzakere olundu.
Ebedî Şef Atatürk'ün Kasattepe'de yapıla
cak Anıt - Kabirlerinin, projesine göre, inşaat,

,

18. XI. 1944

tesisat masraflariyle bu mevzuda gereken diğer
masraflarının on milyon lira olarak hesap edil
diği verilen izahattan anlaşılmış ve bunun için
senelik tediye miktarı 2,5 milyon lirayı geçme
mek üzere on milyon liraya kadar 1945 - 1949
yıllarına geçici taahhütlere girişmek hususunda
Nafıa Vekiline ve faizleri de dâhil olmak üzere
bu miktarı geçmemek üzere bono ihracı husu
sunda Maliye Vekiline mezuniyet verilmesini
temin maksadiyle bu lâyihanın tanzim edildiği
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izah edilmiş ve lâyiha Encümenimizce de esas
itibariyle muvafık görülmüştür.
Senelik tediye miktarının 1945 yılından iti
baren her yıl bütçesine konacak tahsisatla kar
şılanacağı tabiî olduğundan bu hususun kanun
metninde daha vazıh bir şekilde ifade edilmesi
için birinci maddede bir tadil yapılmıştır.
Projeye nazaran Anıt - Kabir için muktazi
arazi istimlâk edilmiş ise de halen tetkik edil
mekte bulunan ve tevsii istihdaf eden diğer bir
projenin mevcut olduğu, bunun kabulü halinde
daha bir kısım arazinin istimlâki lüzumlu ola
cağı ve bunun için ayrıca tahsisat talep edilebi
leceği müzakere sırasında Nafıa Vekili tarafın
dan beyan edilmiştir, istimlâke mütaallik hususatm sürüncemede bırakılmıyarak bir defa
da ikmali her bakımdan faydalı ve bunun
için de projede biran evvel katiyet temini zaru
ri bulunduğu cereyan eden müzakere sonunda
tebarüz ettiğinden buna mütaallik muamelenin

mümkün olan süratle ikmali Encümenimize^
temenniyo şayan görülmüştür.
Diğer maddeleri aynen kabul edilen lâyiha
Umumî Heyetin tasvibine arzedilmek üzere
Yüksek Reisliğe sunulur.
Reis
E. V.
M. M,
Kastamonu
Edirne
Tokad
T. Co§kan M. Gündüzalp
H. Ke§mir
Katip
İstanbul
Aydm
Bitlia
F. öymen
R. Alpman
B. Osma
Çanakkale
Giresun
Giresun
M. Akkaya
S. T. Arsal
A. Sayar
Hatay
İsparta
İstanbul
II. Selçuk
M. Karaağaç
H. Kortel
Mardin
Rize
R. Erten
T. B. Balta,
Yozgad
Zonguldak
A. Sungur
H. A. Kuyucak
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Âiaiürk Anıt - Kabri inşasına dair kanun lâyihası

Atatürk Anıt - Kahi inşasına dair kanun lâyihası

MADDE 1. ~- Atatürk Anıt - Kabri inşaatı
için senelik tediye miktarı 2,5 milyon lirayı geç
mek üzere bono ihracına Maliye Vekili mezundur.
yıllarına geçici taahhütlere girişmeğe Nafıa
Vekili ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçme
mek üzere bono ihracına Maliye Vekili mezundur.

MADDE 1. — Atatürk Anıt - Kabri inşaatı
için senelik tediye miktarı 2,5 milyon lirayı geç
memek ve her yıl bütçesine konacak tahsisatla
ödenmek üzere on milyon liraya kadar 1945 -1949
yıllarına geçici taahhütlere girişmeğe Nafıa Ve
kili ve faizleriyle birlikte bu miktarı geçmemek
üzere bono ihracına Maliye Vekili mezundur.

Bu kanun neşri tarihinden

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen.

MADDE 3. — Bu kanunun hükmünü icraya
Nafıa ve Maliye Vekilleri memurdur.
12 . X . 1944
M. M. V.
Bş.V.
Ad.V.
Ş. Saraçoğlu
A. R. Türel A R. Artunkal
Da.V,
Ha.V.
Ma.V.
N. E. Sümer
Hilmi Uran
H. Saka
Mî. V.
Na. V.
Ik. V.
Yücel
Sırrı Bay
Fuad Sirmen
S. 1. M.V.
G. I.V.
Zr.V. ~~
Dr. //. Alataş Suad H. Vrgühlü Ş. R. llatipoğlu
Mü. V.
Ti. V.
A.F. Cebesoy
G. S. Siren

MADDE 3. — Hükümetin 3 neü maddesi
aynen.

MADDE 2.
muteberdir.
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