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Devlet kitapları döner sermayesi hakkındaki kanunun
3577 sayılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesinin de
ğiştirilmesine dair kanun tasarısı ve Milli Eğitim ve
Bütçe Komisyonları raporları (1/609)
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30 . V . 1946

Büyük Millet Meclisi Başkanlığına

Devlet Kitaplıkları Döner Sermyesi hakkındaki 2133 sayılı kanunun 3577 saydı kanunla
değiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hakkmda Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve
Bakanlar Kurulunca 29 . V . 1946 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştırılan kanun tasarısının
gerekçesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim,
Başbakan
Y
Ş. Saraçoğlu

Gerekçe
Millî Eğitim Bakanlığınca bastırılacak okul kitaplarının vaktinde yetiştirilmesini sağlamak
üzere gerekli ödeneği zamanında el altmda bulundurabilmek için 2133 sayılı kanunun 4 ncü
maddesi ile Devlet Kitapları mütedavil sermayesi adına Millî Bankalardan birinde 350 000 li
raya kadar hesabıcariler açtırmak için Maliye Bakanlığına üç yıl süre ile yetki verilmiştir. Son
radan bu yetkinin 1945 malî yılı sonuna kadar uzatılması ve kredi miktarmm 500 000 liraya çı
karılması da 3577 sayılı kanunla kabul edilmişti.
Olağanüstü hallerin devamı ve son yıllardaki ilk öğretimin geliştirilmesi için alman tedbir
lerin sonucu olarak öğrenci sayısının hemen bir misli artmış olması bu yetkinin hem uzatılma^
sini hem de İkinci Dünya Savaşı dolayısiyle yükselmiş olan fiyat ve işçilik ücretleri sebebiyle
kredi miktarmm artırılmasını gerektirdiğinden ilişik kanun tasarısının teklifine zaruret görül
müştür,
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Millî Eğitim Komisyonu raporu
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T.B.M.M.
Millî Eğitim Komisyonu
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Yüksek Başkanlığa

Devlet Kitapları JDön^r Sermayesi hakkında
ki 2133 sayılı kanunun 3577 sayılf kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanarak
Bakanlar Kurulunun 29 . V . 1946 tarihli top
lantısında Yüksek Meclise sunulması kararlaştı
rılan kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanılğı tem
silcileri hazır bulundukları halde incelendi ve
görüşüldü.
Tasarının amacı; okulların ders kitapları ih
tiyacını karşılamak için tesis edilmiş bulunan
Devlet kitapları döner sermayesi adına Millî Ban
kalardan 1945 yılı sonuna kadar ve. 500 bin li
raya kadar cari hesaplar açtırabilmek hususunda
2133 ve 3577 sayılı kanunlarla Hükümete sağ
lanmış olan yetkinin 1950 yılma kadar uzatıl

ması ve bir milyon liraya kadar yükseltilme
sidir.
ihtiyaçların artması böyle bir tedbiri zaruri
kıldığından tasarının birinci maddenin başın
daki yalnız kelimesi kaldırılmak suretiyle aynen
kabulü uygun görülmüştür.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere saygılarımızla Yüksek Başkanlığa
sunarız.
Millî Eğitim Ko. Baş. Sözcü
Kâtip
Manisa
Sivas
Urfa
R. N. Edgüer
R. Ş. Sirer
S.K. Yetkin
Bingöl
Diyarbakır
Ankara
T. Banguoğlu
O. Ocak
B. Baykan
Kastamonu
izmir
T, Taskıran
E, Çınar

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/609
Karar No. 121
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Yüksek Başkanlığa
Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkında
ki 2133 sayılı kanunun 3577 sayılı kanunla de
ğiştirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesi hak
kında Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanan ve
Başbakanlığın 3.0 . V . 1946 tarih ve 6/1370 sa
yılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun
tasarısı Komisyonumuza tevdi buyurulmakla
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte ve
Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarının yetkili
temsilcileri hazır oldukları halde okundu ve
incelendi.
Tasarı, okul kitaplarının bastırılması için
Millî Eğitim Bakanlığına evvelce verilen ve
3377 sayılı kanunla süresi uzatılan, millî ban
kalar nezdinde carihesaplar açtırmak yetki

sinin 1950 yılının sonuna kadar.uzatılmasını ve
açtırılan carihesaplar yekûnunun da beş yüz
bin liradan bir milyon liraya çıkarılmasını sağ
lamak amaciyle hazırlanmıştır.
Değişen şartlar muvacehesinde, beş yüz
bin liradan ibaret olan döner sermayenin bir
milyon liraya çıkarılması ve sürenin uzatılma
sı Komisyonumuzca da esas itibariyle uygun
görülmüştür. 3577 sayılı kanunla kabul edil
miş olan sürenin bitiş tarihi ile bu tasarının
Kamutayca onanrp yayınlanması tarihine ka
dar geçecek olan zamanın açıkta kalmamasını
temin maksadiyle maddeye bir tarih ilâvesi za
ruri görülmüş ve Hükümet tasarısındaki «yal
nız kelimesi» okul kitaplarına tahsis gayesini
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açılda^Mtibmyle. %&a&şörüj^kyelden
yazılmıştır.
JŞaşf^ da kısaltılmak, sure^yle tekrar ka
leme alınan,.tasalı ivedilikle müzakere edijmesi dileğiyle ^ajûıutayın. onayana arzedilmek üze
re Yüksek Başkanlığa sunultjr.
Başkan
Tpkad
H. N', Kçşjnir

Şögcü
Bize,
T, B,Baltck

Ip#P,
İstanbul
F. öymm

Aydm
R. Alpman
Eskişehir
Y. Ahudan
îsp&rta,
Mr Karağeç
Kayseri
F. Baysal
Samsun
M. A. Yörüktr
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3flrdWr
Ş. Engineri
Giresun
Mt Akkaya
ÎSt&nbul
/. B: Üîkmen
Manisa
F. Kurdçğlu...

Trafon

M, 8, 4wwm

Çanakkale
S. T. Arsal
Giresun
4ı Sayar
îzmir
MvMrsü
Mardin

B. Erten
Urfa
E, Tekeli
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONUNUN DEÖİŞTİRIŞI

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkındaki
2133 sayılı kanunun 3577 sayılı kanunla değiş
tirilen 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı

Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkındaki 2133
sayılı kanunun 3577 sayılı kanunla değiştirilen 4
ncü maddesinin değiştirilmesine dair kanun
tasarısı

MADDE 1. — Devlet kitapları döner serma
yesi hakkındaki 1 . IV . 1933 tarihli ve 2133 sa
yılı kanunun 26 . I . 1939 tarihli ve 3577 sayılı
kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıdaki şe
kilde değiştirilmiştir:
«Madde 4. — Yalnız Millî Eğitim Bakanlığmce bastırılacak okul kitaplarını giderlerine
karşılık olmak üzere Devlet kitapları döner ser
mayesi adına bu sermaye gelir ve kazançların
dan kapatılmak ve 1950 yılı sonuna kadar geçer
li olmak üzere millî bankalarda en çok bir mil
yon liraya kadar carihesaplar açtırmıya Maliye
Bakanı yetkilidir.»

MADDE 1. — Devlet Kitapları Döner Serma
yesi hakkındaki 1 . IV . 1933 tarihli ve 2133
sayılı kanunun 26 . I . 1939 tarihli ve 3577 sayı
lı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağıda
ki şekilde değiştirilmiştir.
MADDE 4. — Milli Eğitim Bakanlığınca bas
tırılacak okul kitaplarının giderlerine karşılık
olamak üzere Devlet kitapları Döner sermayesi
adına bu sermaye gelir ve kazançlarından kapa
tılmak ve 1950 yılı sonuna kadar geçerli olmak
üzere Milli Bankalarda en çok bir milyon lira
ya kadar carihesaplar açılmağa Maliye Baka
nı yetkilidir.

MADDE 2.
rürlüğe girer.

Bu kanun yayım tarihinde yü-

MADDE 2. — Hükümetin 2 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

MADDE 3. — Bu kanunu Maliye ve Millî
Eğitim Bakanları yürütür.
Başbakan
Adalet Bakanı
Ş. Saraçoğlu
M. ökmen
Millî Savunma Bakanı
İçişleri Bakanı
A. R. Artunkal
Hilmi Tiran
Dışişleri Bakanı
Maliye Bakanı
E. Süha
İV. E. Sümer
Millî Eğitim Bakanı
Bayındırlık Bakanı
Yücel
Sırrı Day
Ekonomi Bakanı
Sa. ve So. Y. Bakanı
Fuad Sirmen
Dr. S. Konuk
Gümrük ve Tekel Bakanı
Tarım Bakanı
T. Coşkun
Ş. R. Hatipoğlu
Ulaştırma Bakanı
Ticaret Bakam
A. F. Cehesoy
R. Karadeniz
Çalışma Bakanı
S
Dr, S. Irmak

MADDE 3. — Hükümetin 3 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.
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Devlet Kitapları Döner Sermayesi hakkındaki ka
nunun 4 ncü maddesinin değiştirilmesine dair
kanun tasarısı
MADDE 1. — Devlet Kitapları Döner Ser
mayesi hakkındaki 1 . IV . 1933 tarihli ve 2133 |
sayılı kanunun 26 . I . 1939 tarihli ve 3577 sa
yılı kanunla değiştirilen 4 ncü maddesi aşağı
da yazlıı şekilde değiştirilmiştir:
Yalnız Millî Eğitim Bakanlığınca bastırı
lacak okul kitaplarının giderlerine karşılık ol
mak üzere Devlet kitapları' döner sermayesi
adına bu sermaye gelir ve kazançlarından
kapatılmak ve 1 Haziran 1946 tarihinden başlryarak 1950 yılı sonuna kadar geçerli olmak |
üzere Millî Bankalarda en çok bir milyon lira
ya kadar carihesaplar açtırmağa Maliye Ba
kanı yetkilidir.
i
MADDE 2. — Hükümet tasarısının
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

2 nci

MADDE 3. — Hükümet tasarısının
maddesi ayniyle kabul edilmiştir.

3 ncü
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