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Altın meskukât ile ziynet altınları hakkında Başbakanlık tezkeresi 

ve Anayasa Komisyonu raporu (3/182) 

T. C. 
Başbakanlık 4. VI. 1951 

Muamelât Genel Müdürlüğü 
Tetkik Müdürlüğü 

Sayı : 76 - 1655, 6/1826 
Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına 

Altih meskukât ile ziynet alt ularının tert'.p ve darplarına ait esasları tesbit eden Maliye Bakanlı
ğının 14. V. 1951 tarihli ve 52150-38/16916 sayılı yazısı Bakanlar Kurulunun 22. V .1951 tarihli 
toplantısında görüşülerek bu husustaki karar projesinin Yüksek Meclise sunulmasına karar verilmiş 
bulunduğunu saygılarımla iarzederim. 

Başbakan 
A.>Mtnderes 

Altm meskukât ile ziynet altınları hakkında karar projesi 

Cumhuriyet altm sikkeleriyle, Cumhuriyet ziynet altınları aşağ-da yazılı olduğu.şekilde darphanece 
tertip ve darp olunur:. 

1. Cumhuriyet altın, sikkeleri :, 
a) Evsafı : 916 2/3 ayarında ve beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık ve seyreklik olmak üzere 

beş parçadan ibarettir. 
Birlik altm 7, 21657^gram sıkletinde olup diğerlerinin sıkletleri de buna göre tâyin olunur. 
Ayar ve -sıklet toteiransliârı (+) binde ikidir. 

•b) Eşkâli : Bir tarafmın-kenarları birer nokta halinde görünen gayet ufak mermi başlıklarla 
HgerıeknmiŞ'Ohiii) bu başlıkLarîc altında -bütün çevreyi kapLyan ve-sapları korddâ ile alt tarafta bir
birine bağlanmış bulunan başak ve meşe dallarından -terekküp -eden bir kavis bulunur. Bu kavisin 
içinde kelimeler alt alta olarak (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi ve altına Cumhuriyetin kuruluş tarihi 
olan 1923 rakamı ve bunun altına da bir çizgi çekilerek sikkenin bas.lış tarihi Cumhuriyetin hangi 
yıl dönümüne tesadüf ederse o yıl dönümünü ifade eden rakam konulur. 

Diğer tarafı ise, kenarları aynı şekilde ufak mermi başlıklarla çevrelenmiş ve başlıkların altın
da sikkenin devrini takiben kavisli bir surette (Hâkimiyet Milletindir) ibaresi ve ortasında da Ata
türk'ün resimleri (Başın yandan görünüşü) ve resmin altmda yukardaki ibarenin çevresiyle müten.ı-
isp kelimesi bulunur ve kenarlarına düz tırtıl yapılır. 

2. Cumhuriyet Ziynet altınları : 
a) Evsafı : 916 2/3 ayarmda ve beşlik, iki buçukluk, birlik, yarımlık, ve çeyreklik olmak üzere 

beş parçadan ibarettir. 
Birlik altın 7,016 gram sikletindedir. Diğerlerinin sikleti buna göre tâyin olunur. 
Ayar toleransı (+ —) binde iki, siklet toleransı (+ —) binde dörttür. 
b) Eşkâli : Bir taraf .nın ortasında (Türkiye Cumhuriyeti) ibaresi ile basıdığı tarih, diğer tara-

f.nın ortasında ise Atatürk'ün resimleri (Başın yandan görünüşü) bulunur ve bunların etrafı yıl
dızlarla çevrilmek ve yidızların etrafı da kenarlarına kadar nakış ile tezyin edilmek suretiyle şekil
lendirilir ve kenarlarına mail tırtJ çekilir. 



Anayasa Komisyonu raporu 

T. B. M. M. 
Anayasa Komisyonu 

Esas No. 3/182 
Karar No. 12 

19 . VII . 195İ 

Yüksek Başkanlığa 

Başbakanlıktan gelen ve komisyonumuza ha
vale edilen ve Altın meskukât ile zinet altınla
rı, tertip ve darplarına ait esasları tesbit eden 
ve Maliye Bakanlığınca hazırlanmış olan karar 
projesi komisyonumuzca konuşulup görüşüldü. 

Bakanlar Kurulunca kabul edilen bu proje, 
basılacak meskukâtın miktarına taallûk etmeyip 
Darphanece basılacak Cumhuriyet altın sikkele-
riylo Cumhuriyet zinet altınlarına ve bunların va
sıflarına, şekillerine, ayar ve sikletlerine taallûk 
ettiği görülüp anlaşılmış ve Anayasanın 26 ncı 
maddesino aykırı bir tarafı görülmemekle Hükü
metin hazırladığı karar projesinin kabulüne itti
fakla ve sikkenin devrini takiben kavisli bir su
rette «Hâkimiyet Milletindir* ibaresindeki ya
zının aynen kabulünde ekseriyetle karara va
rılmıştır. 

Bu ibareye muhalefet eden üyeler, Anayasa
da Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Mad
desinde Egemenlik kelimesi kabul edilmiş oldu
ğuna göre burada da hâkimiyet kelimesi yerine 
Egemenlik kelimesinin konulmasında ısrar et
mişlerse de Hükümetçe sikkede tesbit edilmiş 
olan «Hâkimiyet Milletindir» ibaresi Anayasa
nın sözü geçen üçüncü maddesi olmadığına ve 
günlük hayatımızda kullanageldiğimiz iki Türk
çe kelimenin yanyana gelerek bir cümle teşkil 
etmesinden ibaret bir ibare bulunmasına binaen 
Hükümetçe tesbit edilen bu ibarenin aynen mu

hafazasında her hangi mâni bir hüküm bulun
madığına bilâkis teklif edilen kelime, daha alı
şılmış ve asırlardan beri kullanılagelmiş olması 
sebjebiyle bunun yazıldığı şekilde ve sırf bir işa
ret ve şekil olarak sikkelerin üzerinde bulunma
sının daha isabetli olduğu düşünülerek karar 
projenin aynen kabulüne ve keyfiyetin Kamu
tayın yüksek tasvibine arzına çoğunlukla ka
rar verilmiştir. 

Yüksek Başkanlığa sunulur. 
Bu rapor 

Başkan Sözcüsü 
istanbul Diyarbakır 

F. JüT. Demircili F. Alpiskender 
Afyon K. Ankara 
K. özçolan R. Eren 

İsparta İstanbul 
R. Turgut M. Benker 

Manisa 
Bapora kısmen muhalifim 

M. Tümay 
Tekirdağ 

/. H. Akyüz 
Konya 

«Hâkimiyet milletindir» ibaresi yerine Ana
yasanın üçüncü maddesine uygun şekilde 
«Egemenlik milletindir» ibaresinin konulma

sı reyindeyim. 
R. Alabay 

Kâtip 

Erzurum 
M. Yazıcı 

Konya 
T. Kozbek 

Sivas 
E. Damah 

Tokad 
H. ökeren 
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