S. Sayısı: 157 ye ek
Vakfa ait tarihî ve mimarî kıymeti haiz olan eserlerin korunma,
bakım ve restorasyon işlerinde uyulacak prensipleri kararlaştırmak
üzere bir danışma kurulu kurulması hakkında kanun tasarısı ve
Eğitim Komisyonu mütalâası ile Bütçe Komisyonu raporu
d/14)

MÜH Eğitim Komisyonunun mütalâan
Eğiti?n Kvmüyorm
Esas No» lfoâ
Karar No. 2M,

23... V .1931

Yüksek Başkanlığa
Bütçe Komisyonunun 22 . V... 1951 tarih ve
esas lj/14, karar 208 sayılı tezkerelerine ekli ola
rak komisyonumuza havale- böynatea Tarihî ve
Mimari kıymeti haiz eserlerin korunma, bakım
ve restorasyon işlerindfc uyulacak prensipleri
k â ^ r j ^ p o t a k Ügeret bir/ danışma kurulu kurul
ması hakkındaki kanun tasarısmnı 6 ncı maddesi
ronnmuzun .23 . V . 1951 günkü birleşmin-

de incelendi.
Görüşmeler sonunda işbu teşekkülün Millî
Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer almasının mu
vafık olacağına ittifakla karar verildi.
Eeyi%-eti> saygılarımla arzederim.
Millî Eğitim Ko. Başkanı
Edirne Milletvekili
Cemal Köprülü

Bütçe Komisyonu rapora
T.B.M.M,
% Komşm*?
EmJfo, 1/14
Kdmı> No, 100

11 . 71 . 1951

Yüksek Başkanlığa
Vakfa ait tarihî ve mimari kıymeti haiz olan
eserlerin korunma, bakım ve restorasyon işlerin
de uyulacak prensipleri kararlaştırmak üzere,
bir danışma kurulu kurulması hakkındaki ka
nun tasarısının Kamutayda müzakeresi sırasında
Malatya Milletvekili Mehmet Sadık Eti tarafni
dan mezkûr tasarının altıncı maddesinin Bütçe
Komisyonuna havalesi hakkında verilen takrir
Kamutayın 18 . V . 1951 tarihli 78 nci Birleşi
minde kabul olunarak madde komisyonumuza
havale olunmuştur.

Tasarının içişleri ve Bayındırlık komisyon
larında görüşülmesi sırasında, bu teşkilâtın Millî
Eğitim Bakanlığı bünyesinde yer alması esası ka
bul edilmiş olduğu halde alâkalı Millî Eğitim Ko
misyonunun tetkikından geçmiyerek Kamutaya
intikal etmiş olduğu anlaşılmakla mezkûr madde
hakkında Millî Eğitim Komisyonunun mütalâa
sının alınması lüzumu komisyonumuzca kabul
edilerek keyfiyet adı geçen komisyondan sorulmuş
ve alman cevapta, «teşkilâtın Millî Eğitim Ba
kanlığı bünyesinde yer almasının muvafık olaca-
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gına ittifakla karar verildiği» bildirilmiştir.
Komisyonumuz; kurulda vazife alacak üye
lere verilecek yolluk, yevmiye ve huzur hakları
nın tediye şeklini 61 ncı maddede tesbit ve kanu
nun yürürlüğe girmesiyle bu kurulda emekleri
geçecek üyelere ödenmesi gerekecek paraların
karşılığını da temin maksadiyle bir geçici mad
de ilâve etmiştir.
Kamutayın onayına arzedümek üzere Yük
sek Başkanlığa sunulur.
Sözcü
Kâtip
Başkan V.
Burdur
Çanakkale
Bursa
F. Çelikbaş
E. Kalafat
H. Şaman
Balıkesir
Elâzığ
Ankara
ÖF. Sanaç
M,. Bayramoğlu E. Budakoğlu
Kastamonu
Giresun
Eskişehir
M. Şener
B. Türe
A. Potuoğlu
Ordu
Konya
Kırklareli
5. AJısoy
B. Birand
Ş. Bakay

Mardin
Bize
Sivas
Dr.K. Yörükoğlu
O. Kavrakoğlu
H. tmre
Trabzon
Van
8. F. Kalayctoğlu
F. Melen
Topkapı Müzesinin yangından korunma
tesisatının tevsi ve ıslahı için bütçeye konan
ödenekten nakil suretiyle bu hizmete tahsi
sat aktarılmasına iki noktadan muhalifim.
1. Mefahiri milliyemiz bulunan ve kıy*
met biçilemiyecek kadar eserleri bünyesinde
•saklıyan bir binanın yangın tesisatı için ay
rılan ödenekten nakil teklifi yerinde değil
dir, hizmeti aksatır.
2. Bütçe tekniği bakımından hizmet
kanunu ile aktarma kanununun bir olarak
çıkmasını doğru bulmuyorum.
Konya
M. Â. Ülgen

BÜTÇE KOMİSYONUNUN DEÖÎŞTÎRîgî
(Anıtlar Yüksek Kurulu) teshiline dair Kanun
MADDE 6. — Kurul üyelerinden, çeşitli ba
rem kanunlarına tâbi daire ve müesseselerde
maaş veya ücretli bir görevi olmıyanların hu
zur hakları ile ikametgâhlarının bulunduğu
mahal haricindeki toplantılara katılmaları ha
linde verilecek yol masrafı ve gündelikleri Ba
kanlar Kurulunca tesbit olunur.
Kurul üyelerinden umumi harcırah hüküm
lerine tâbi bulunanların, kurul toplantıları
için memuriyetlerinin bulunduğu mahal hari
cine seyahatleri halinde verilecek yol masraf
ları ve gündelikleri hakkında da lüzum görül-

düğü takdirde yukarıki fıkra hükümleri uy
gulanabilir.
GEÇİCİ MADDE — 1951 yılı Bütçe Kanu
nuna bağlı A/2 işaretli cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmının 911 nci (İstanbul Topkapı
Sarayı Müzesi yangın tesisatı giderleri) mad
desinden (10 000) lira tenzil edilerek aynı ka
nuna bağlı A / l işaretli cetvelin Millî Eğitim
Bakanlığı kısmında (özel kanunu gereğince
Anıtlar Yüksek Kurulu üyelerine verilecek hu
zur hakları ile yollukları karşılığı) adiyle ye
niden açılan 220 nci bölüme olağanüstü ödenek
olarak aktarılmıştır,
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