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Büyük Millet Meclisi Yüksek Başkanlığına
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olup Millî Eği
tim Bakanlığınca hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca 13 . I I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunul
ması kararlaştırılan kanun tasarısının gerekçesiyle birlikte sunulduğunu saygılarımla arzederim.
Başbakan
Hasan Saka '

Gerekçe
Olağanüstü büyük bir müzik istidadı gösteren ve yeryüzünde örneğine pek az tesadüf edile'n İdil
Biret'in yurdumuzda yetiştirilemiyeceği, yerli ve yabancı bütün uzmanların verdikleri raporlardan
anlaşılmaktadır. .İdil Biret, henüz beş yaşındadır. Uzmanlar bü beş yaşındaki çocuğu ancak ana ve
babasiyle birlikte gönderilebileceğinde sözbirliği etmişlerdir. Yeryüzünde böyle olağanüstü yaradı
lıştaki çocukları yetiştiren pek az kurum ve insan olduğu da yapilan geniş araştırmalar sonunda
öğrenilmiştir. Gelecekte yurdumuzun öğünebileceği bir varlık olmak istidadını gösteren ve birçok
yabancı memleketlerin ilgisini çeken idil Biret'in tahsile gönçlerimi esine 1416 sayılı Kanun hüküm
leri müsait değildir. 1416 sayılı Kanun, olağan durumdaki öğrencilerin yabancı memleketlere gönde
rilmesini mümkün kılmaktadır.
Bu bakımdan gerek îdil Biret'in gerek idil Biret gibi olağanüstü güzel sanat istidadını göste
ren çocukların yabancı memleketlerde ve özel şartlar altında yetiştirilmelerini sağlıyabilmek amaciyle ilişik tasarı hazırlanmıştır.

Millî Eğitim Komisyonu rapora
T. B.M.M.
Millî Eğitim Komisyonu
Esas No. 1/325
Karar No. 19

24 . V . 1948

Yüksek Başkanlığa
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenciler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olarak
Millî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Bakanlar
Kurulunca 13 . I I I . 1948 tarihinde Yüksek Meclise sunulması kararlaştırılan ve 12 . IV . 1948

tarihinde komisyonumuza havale buyurulan kanun tasarısı Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisi
hazır olduğu halde incelendi.
Güzel sanatların herhangi bir kolunda olağanüstü bir istidada sahip olduğu ilgili uzman-

larca tesbit olunan çocukları özel şartlar içinde
yetiştiren kurumların yeryüzünde pek sayılı
olduğu, bu gibi çorakların yabancı memleketlere
tahsile gönderilmesine 1416 sayılı Kanun hüküm
lerinin müsait bulunmadığı gerekli açıklamalar
neticesinde anlaşılmakla tasarı komisyonumuz
ca esas itibariyle kabul edildi. Ancak 1 nci mad
dedeki olağanüstü müzik ve güzel sanat istida
dına sahip oldukları anlaşılan tâbiri, güzel sanat
lar müziği de içine aldığından ve diğer güzel
sanat kollarından ehemmiyet itibaı'yle farklı ol
madığından açıklık temin etmek maksadiyle,
güzel sanat dallarından birinde olağanüstü isti
dat gösteren şeklinde değiştirilmiş ve bu ola
ğanüstü istidatların tesbiti için özel bir kurulun
kararma lüzum olduğu fıkrası maddeye eklen-,
mistir.
Güzel sanatlardan birinde olağanüstü istidat
gösteren çocukların tesbiti, bu çocuklar için uy
gulanacak meslekî ve genel öğretim plânının ha
zırlanması, bu plâna göre gelişmelerinin sağlan
ması, görevlerinin de bu kurula verilmesi zaruri
görüldüğünden komisyonumuz bu özel kurulun
görev ve yetkilerini, kimlerden teşekkül edece
ğini belirtmeyi lüzumlu görmüş ve bu maksatla da
tasarıya 2 nci madde olarak yeni bir madde ek
lenmiştir. Tasarının 3 ncü maddesinde, olağan
üstü sanat istidadına sahip olan çocuklara uygu
lanacak öğrenim plânlarını hazırlayacak olan
kurul 2 nci maddede mütalâa edildiğinden bu
hususla ilgili fıkra 3 ncü maddeden çıkarılmış
yabancı memleketlere gönderilecek olan çocuğun
ana ve babalarından birinin onunla birlikte gide
memesi ihtimali gözönünde tutularak bu müm
kün olmıyan hallerde Millî Eğitim Bakanlığının
uygun göreceği başka birinin gönderilebilmesi
imkânı da sağlanmış, çocuğun öğrenimi ile ilgili
kayıt, imtihan, kitap, nota gibi giderlere ve

ödenecek pansiyon ücretlerine temas eden fık
ralar 5 nci maddeye aktarılmıştır.
Yabancı memleketlere gönderilen olağanüstü
sanat istidatlı çocuklar öğrenim hayatlarında
umulan sonucu vermeden geri alındıkları takdir
de bu çocukların özelliği dikkate alınarak hiç
bir tazminat kovuşturmasına bağlı olmamaları,
hiçbir hizmet ödeviyle de yükümlü tutulmamaları uygun görülmüş, bu maksatla da tasarıya
yeni bir 4 ncü madde eklenmiştir.
5 nci maddeye, tasarıdaki 3 ncü maddenin
bazı hükümleri eklenmiş, ayrıca bu çocukların
seçimi ve gelişimi hakkında Büyük Millet Mec
lisinin devamlı murakabesini sağlamak üzere
de, " B u öğrencilerin her türlü tedris vasıta ve
malzemesi giderleri Millî Eğitim Bakanlığı
Bütçesinde açılacak özel bölüme her yıl konu
lacak ödenekten sağlanır" hükmü konulmuş
tur.
Olağanüstü sanat istidadı olan çocukların
1948 yılı içinde yabancı memleketlere gönderil
mesini sağlamak maksadiyle, tasarıya geçici
bir madde konulmuş, Hükümet tasarısının 4
ncü maddesi, 6 nci, 5 nci maddesi de 7 nci mad
de olarak aynen kabul edilmiştir.
Havalesi gereğince Bütçe Komisyonuna gön
derilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Sözcü .
Kâtip
Kars
Erzurum
Urfa
ti. K. Yetkin
T. Taşkının
C. Durmnoğlu
Balıkesir
Çorum
Çanakkale
Emin üt in (J eli köz
H. Ilyaz
İV. / nen
Denizli
Diyarbakır
İstanbul
R. Aydınlı
0. Ocak
F. ıV. Çamhbct
İzmir
Maraş
Maraş
E. Çınar
Dr. K. idil
E. tioysal
Trabzon
M. R. Tarakçıoğlu

Bütçe Komisyonu raporu
T. B. M. M.
Bütçe Komisyonu
Esas No. 1/325
Karar No. 98

29. VI. 1948

Yüksek Başkanlığa
Yabancı memleketlere gönderilecek öğrenci
ler hakkındaki 1416 sayılı Kanuna ek olarak Mil

lî Eğitim Bakanlığınca hazırlanıp Başbakanlı
ğın 19 . I I I . 1948 tarihli ve 6/944 sayılı tezke-
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resiyle Yüksek Meclise sunulan kanun tasarısı
Millî Eğitim Komisyonu raporiyle birlikte Ko
misyonumuza verilmekle Millî Eğitim Bakanı
Tahsin Banguoğlu ve Maliye Bakanlığı adına
Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü hazır ol
dukları halde incelenip görüşüldü.
Tasarı; son zamanlarda, musiki alanında ola
ğanüstü bir kabiliyet gösteren ve biri 6, diğeri
10 yaşında olan iki çocuğun yetiştirilebilmesini
sağlamak arzusunun ilhamiyle vücuda getirilmiş
bulunmaktadır.
Hükümet bu tasarıyı hazırlarken iki hedef
gözetmiştir.
1. Şimdi elde bulunan ve birer hârika ol
dukları yerli ve yabancı musiki üstatları tarafın
dan ittifakla kabul edilen, îdil Biret ve Suna
Kan adındaki iki çocuğun bu istidatlarını kör
leştirmeden, bu kabîl kabiliyetleri .yetiştirmekte
olan yabancı müesseselerde yetişmelerini sağla
mak,
2. Bundan böyle güzel sanatlar sahasında
olağanüstü kabiliyet göstereceklerin de yetişme
lerini mümkün kılmak.
Halen mevzuatımız arasında yabancı memle
ketlere gönderilecek öğrenciler hakkında 1416
sayılı bir Kanun bulunmakta ise de bu muayyen
bir yaştan sonra ve normal tahsil şartlarına uy
gun olarak tanzim edilmiş bulunduğundan, Hü
kümet bu kanuna ek olarak yukarıki şartlara gö
re yeni bir tasarı hazırlamayı uygun ve zaruri
görmüştür.
Millî Eğitim Komisyonu tasarısının esa
sını kabul
etmekle beraber,
bu
kanun
hükmüne
girebilecekleri geçecek
kurulun
gerek
teşekkülünde
ve
gerek
görevli
lerinde
bazı değişiklikler yapmış ve başarı
gösteremiyenlerin tazminata ve muvaffakiyet ha
linde mecburi hizmete tâbi ttıtulmamaları gibi
esasları da tasarıya eklemiştir.
Komisyonumuz tasarının sevk sebeplerini
yerinde görmekle beraber böyle istidatların pek
ender olarak yetiştiklerini de gözönünde bulun
durarak ve bu konuda uzun görüşmeler yaparak
tasarının, prensip olarak, şimdilik meydana çık
mış ve kabiliyetleri teslim edilmiş olan bu iki ço
cuğa hasredil meşini uygun görmüş ve ileride yi
ne bu şekilde himaye ve yetiştirilmelerinde

memleket için bir menfaat görülecek istidatlar
zuhur ederse onlar için de yine yüksek Meclisten
müsaade istenilmesinin mümkün olduğu netice
sine varmış ve bu prensipe göre yeni bir tasarı
hazırlamış bulunmaktadır.
Komisyonun hazırladığı yeni tasarı tamamiyle müstakil bir hüviyet taşımakta olup tasarının
birinci maddesi; İdil Biret ve Suna Kan'm mu
siki tahsil etmek üzere yabancı memleketlere gön
derilmesine Millî Eğitim Bakanını yetkili kıl
maktadır.
İkinci madde, bu iki çocuğun öğrenim haya
tını takip edecek heyetin kimlerden toplanacağı
nı ve görevlerini tesbit etmektedir.
Üçüncü madde, çocuklara kimlerin refakat
edecekleri, bunlara ne zamana kadar ne miktar
ödenek verileceğini beyan etmektedir.
Dördüncü madde ile, başarı gösteremedikleri
takdirde bunlardan hiçbir tazminat istenmiyeceği ve başarı gösterdikleri takdirde de hiç bir mec
buri hizmete tâbi tutulmayacakları, ancak kendi
liğimden tahsilini yarıda bırakanlarla,1 tahsilini bi
tirdikten sonra memlekete geri dönmiyenler hak
kında yapılacak muameleyi göstermektedir.
Beşinci madde, gerek çocukların ve gerekse
refaket edenlere hangi ödeneklerin ödeneceğini
göstermektedir.
Geçici madde, bu kanuna göre 1948 yılı için
de yapılacak harcamaların nereden yapılacağını
bildirmektedir.
Bu suretle hazırlanan tasarı ivedilikle görü
şülmek dileğiyle Kamutayın onayına arzedilmek
üzere Yüksek Başkanlığa sunulur.
Başkan
Başkanvekili
Sözcü
Diyarbakır
Mardin
Ankara
R. Erten
M. Eriş
/. H. Tigrel
Kâtip
Ankara
Amasya
Amasya
F. Öymen
A. Ey mir
A. K. Yiğitoğlu
Aydın
Ankara
Ankara
. G. Akkerman
C. Gölet
Gl. R: Alpman
Diyarbakır
Bursa1
İstanbul
r. M. T. Simer
Dr. A. Adtvar
§. Uluğ
Kastamonu
Kırşehir
Niğde
M. Akalın
§. Torgut
R. Gürsoy
Samsun
Tokad
M. A. Yörüker
R. A. Sevengü
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HKÜMETİN

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEÖİŞTlRİŞl

TEKLİFİ

Yabanct memleketlere
gönderilecek
öğrenciler
hakkındaki 1416 sayılı Kanuna^ ek kanun tasarısı

Yabana Memleketlere gönderilecek Öğrenciler
hakkındaki 1416 sayılı kanuna ek kanun tasarısı

MADDE 1. —• Olağanüstü müzik ve güzel
sanat istidadına sahip oldukları anlaşılan ve
durumları 1416 sayılı Kanun hükümlerine
uymıyan çocuklar, yetiştirilmek üzere Millî
Eğitim Bakanlığınca yabancı
memleketlere
gönderilir.

MADDE 1. — Güzel Sanat dallarından birin
de olağanüstü istidat gösteren çocukları, bu kanu
nun esasları ve 8 Nisan 1929 tarihli ve 1416 sa
yılı Kanunun bu kanuna aykırı olmıyan genel
hükümleri uyarınca yetiştirilmek üzere ve ikin
ci maddede görevli ve kuruluş şekli göste
rilen kurulun kararma dayanmak şartiyle ya
bancı memleketlere göndermeye Millî Eğitim
Bakanı yetkilidir.

MADDE 2. — Bu durumdaki çocukların,
yetiştirilmek üzere yabancı memleketlere göııderilebilmeleri için, olağanüstü müzik ve güzel
sanat istidadına sahip olduklarının, Millî Eği
tim Bakanlığınca kurulacak ilgili uzmanlardan
müteşekkil bir kurul tarafından kesin olarak
saptanması şarttır.

MADDE 2. —~Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek çocukların güzel sa
natlarda olağanüstü istidat sahibi olduklarını
tesbit etmek, bu çocuklar- için uygulanacak, mes
lekî ve genel öğrenim plânını yaparak bu plâna
göre öğrenimlerinin gelişmesini devam ettikleri
kurumlanıl Müdür veya. uzmanlarından her yılalıııaeak raporlarla takip etmek ve çocuğun öğ
renimde ilerleyişini tatmin edici bulmadığı za
man memlekete geri çağırmak görev ve yetki
sini haiz olmak üzere aşağıdaki kimselerden bir"Özel Danışma K u r u l u " teşkil olunur.
1. Millî Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye
Dairesi Başkanı.
2. Yüksek Öğretim ve Güzel Sanatlar Ge
nel Müdürleri.
3. Güzel sanatlar Akademisi veya Devlet
Konservatuvarı Müdürü.
4. Devlet Opera ve Tiyatrosu Müdürü.
5. Güzel Sanatlar Akademisi yahut Devlet
Konservatuvarı Öğretmenler Kurulunca, gön
derilecek çocuğun ilgili olduğu sanat dalı men
suplarından seçilecek üç profesör veya öğret
men ;
6. Millî Eğitim Bakanının uygun göreceği
bir uzman;
(Üçüncü ve beşinci fıkralarda yazılı müdür,
profesör veya öğretmenler yalnız ilgili olduk
ları çocuklar hakkında kurul toplantılarına ka
tılırlar.)
Bu kurul gereken hallerde Millî Eğitim Ba
kanının daveti üzerine toplanır. Kararlarından
öğrenci yollamaya ait olanlarının uygulanması
Millî Eğitim Bakanının onanıma bağlıdır.
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BÜTÇE

KOMİSYONUNUN

DEĞÎŞTÎRÎŞl
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İdil Bir et ve Suna Kan'ın yabancı memleketlere
müzik tahsiline gönderilmesine
dair
kanun
tasarısı
MADDE 1. — Musiki sahasında olağanüstü is
tidat gösteren Münir Biret kızı 1941 doğumlu
idil Biret'i ve Nuri Kan kızı 1936 doğumlu Suna
Kan'ı, bu kanunun esasları ve 8 Nisan 1929 ta
rihli ve 1416 sayılı Kanunun bu kanuna aykırı
olmıyan genel hükümleri uyarınca musiki tahsil
etmek üzere yabancı memleketlere göndermeye
Millî Eğitim Bakanı yetkilidir.
MADDE 2.— Millî Eğitim Bakanlığı, idil Bi
ret ve Suna Kan'ın öğrenim hayatını Millî Eği
tim Bakanlığı Talim ve Terbiye Dairesi Başkanı,
Yüksek öğretim Genel Müdürü, Güzel Sanatlar
Genel Müdürü, Devlet Konservatuvarı Müdürü,
Devlet Konservatuvarı öğretmenler Kurulunca
seçilecek üç müzik öğretmeni ve Millî Eğitim Ba
kanının uygun göreceği bir uzmandan müteşek
kil bir Komisyon marifetiyle takibettirir. Bu
kurul, gereken hallerde Millî Eğitim Bakanının
daveti üzerine toplanır; görevleri şunlardır:
a) îdil Biret ve Suna Kan hakkında uygu
lanacak meslekî ve genel öğrenim plânını ve öğ
renim müddetini yabancı memleketlerdeki uz
manların da düşünce ve tekliflerini almak sure
tiyle hazırlamak ve gereken hallerde aynı suretle
uzmanların fikir ve tekliflerini aldıktan sonra
değiştirmek,
b) Bu plâna göre öğrenimlerinin gelişmesini
çocukların devam ettikleri kurumların müdür ve
ya uzmanlarından her yıl alınacak ve gereken
hallerde uzmanlardan istenilecek raporlarla takibetmek,
c) Bu öğrencilerin öğrenimde ilerleyişlerini
tatmin edici bulmadığı zaman kendilerini mem
lekete çağırmak hususunda karar vermek.

( S. Sayışı: 19Q),

- â
Hü

M. E. K.

MADDE 3. — İkinci Madde uyarınca du
rumları belirtilen olağanüstü müzik ve güzel
sanat istidadına sahip çocuklar hakkında uy
gulanacak öğrenim pılânı Millî Eğitim Bakan
lığınca hazırlanıl'. Çocuğa, gönderileceği yerin
öğrenci ödeneğini geçmemek üzere verilecek
aylık ödenekle birlikte gidecek olan aile efra
dından yalnız birisine çocuk 15 yaşını bitirin
ceye kadar geçecek süre zarfında öğrenci öde
neğini geçmemek üzere verilecek ödenek, ço
cuk ve birlikte gidecek olanın bir defaya mah
sus olmak üzere gidiş ve geliş yol giderleri ve
çocuğun öğrenim iyi e ilgili kayıt, imtihan, ki
tap, nota gibi gerekli giderleri Millî Eğitim
Bakanlığı bütçesinin yabancı
memleketlere
gönderilecek öğrencilerin öğrenim ve yol para
ları bölümündeki ödenekten karşılanır.
Olağanüstü müzik ve güzel sanat istidadına
sahip okluğu anlaşılan çocuk, okul ve müesse
selerde yemekli ve yatılı pansiyoner kaldığı
takdirde kendisine öğrenci ödeneği verilnıiyerek pansiyon ücreti ve bu ücret dışında kitap,
nota, özel ders imtihan gibi hususlar için ayrı
ca para alındığı takdirde bu paralar Millî Eği
tim Bakanlığı Bütçesinin aynı bölümündeki
ödenekten fatura karşılığı okul ve müesseseye
ödenir.

MADDE .3. — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek olan çocukların ana
ve babalarından birini, bu mümkün olmıyan hal
lerde uygun göreceği başka birini gidiş ve geliş
yollukları (bir defaya mahsus olmak üzere) ve
gönderileceği yerin öğrenci ödeneğini geçme
mek üzere verilecek aylık bir ödenekle çocuğun
beraberinde göndermeye Millî Eğitim Bakanı
yetkilidir. Bu suretle gönderilenlere ancak ço
cuk 15 yaşını dolduruncaya kadar ödenek veri
lir.

MADDE 4. — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilen olağanüstü sanat isti
datlı çocuklar, öğrenim hayatlarında umulan
sonucu vermeden memlekete geri alındıkları
takdirde hiçbir tazminat kovuşturmasına bağlı
olmıyacakları gibi hizmet ödeviyle de yükümlü
tutulmazlar.

MADDE 5. — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek olağanüstü istidatlı
çocukların ve üçüncü madde uyarınca beraber( S. Sayısı: 190 )
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MADDE 3 . ' — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek olan çocukların ana
veya babası veya vasisi, bu mümkün olmadığı
takdirde bunların münasip görecekleri kimse,
öğrenci ile birlikte gönderilir. Bu zatın çocuğa
bakabilecek yaşta ve durumda olması gerektir.
Bu suretle öğrenci ile birlikte gönderilecek
kimseye bir defaya mahsus olmak üzere gidiş
ve geliş yollukları ve çocuk 16 yaşını doldu
runcaya kadar talebenin gönderileceği yerin
öğrenci ödeneği miktarınca aylık ödenek ve
rilir.

MADDE 4. — Bu kanun uyarınca yabancı
memleketlere gönderilecek olağanüstü sanat
istidatlı çocuklar öğrenim hayatlarında umu
lan sonucu vermeden memlekete geri çağırıldık
ları takdirde hiçbir tazminat kovuşturmasına
bağlı olmazlar. Tahsillerini başarı ile bitirip
döndükleri zaman mecburi hizmet ödevi ile yü
kümlü tutulmazlar. Kanuna uygun mazereti
olmadan kendiliğinden tahsilini yarı bırakır veya
tahsilini bitirdikten sonra memlekete geri dön
mezse gerek kendileri gerek beraberlerinde
gönderilmiş olan kimseler için ihtiyar olunmuş
bütün masraflar tutarı öğrenciden veyahut veli
veya vasisinden tahsil olunur, öğrencinin ya
bancı memlekete gönderilebibnesi için veli veya
vasisinin bu yolda kefilli bir taahhüt senedi ver
mesi gerekir.
MADDE 5. — Bu kanun uyarınca ya
bancı memleketlere gönderilecek olağanüstü is
tidatlı çocukların ve beraberlerinde yollanacak
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1 erinde yollanacak kimselerin aylık ödenekle
riyle yollukları, öğrenciler yetiştirildikleri okul
veya müesseselere yemekli ve yatılı pansiyoner
olarak yazdırıldıkları takdirde aylık ödenekleri
yerine ilgili kurumlara ödenecek pansiyon üc
retleri ve genel olarak bu öğrencilerin her türlü
tedris vasıta ve malzemesi giderleri Millî Eğitini
rtakanlığı bütçesinde açılacak özel bölüme her
yıl konulacak ödenekten sağlanır,
GBÇlGt MADDE — Bu kanunun uygulan
masının 1948 yılı içinde gerektirdiği giderle:'
1948 yılı Millî Eğitim Bakanlığı bütçesinin 587
nci «yabancı memleketlere gönderilecek öğren
cilerin her çeşit giderleri» bölümünün lo ııcü
çeşitli giderler maddesinden ödenir.

MADDE 4. — Bu kanun yayımı
yürürlüğe girer.

tarihinde

MADDE 6. — Hükümet
maddesi aynen;

teklifinin

4

MADDE 5. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 7. — Hükümet
maddesi aynen;

teklifinin

5 ıu?i

Başbakan
H. Saka
Devlet Bakanı

Devlet Bakanı
Başb. Yardımcısı
F. A. Barutçu
Adalet Bakanı

Millî Savunma Bakanı
M. Birsel
Dışişleri Bakanı

içişleri Bakanı
M. H. Göle
Maliye Bakam
H. N. Keşmir
Bayındırlık
Bakanı
Millî Eğitim Bakanı
K. Gülek
E. §. Sirer
S ve So. Y. Bakanı
Ekonomi Bakanı
Dr. B. Uz
C. Ekin
Tarım Bakanı
Gümrük ve Tekel Bakanı
T. Coşkan
Ş. Adalan
Ticaret Bakanı
Ulaştırma Bakanı
M. İV. Gündüzalp
Ş. Koçak
Dışişleri B. V. ve
Çalışma Bakanı
T. B. Balta
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kimselerin aylık ödenekleriyle yollukları, öğ
renciler yerleştirildikleri okul veya müeseselere yemekli ve yatılı pansiyoner olarak yazdırıldıkları takdirde aylık ödenekleri yerine ilgili
kurumlara ödenecek pansiyon ücretleri ve ge
nel olarak o öğrencilerin her türlü tedris vası
ta ve malzemesi giderleri de ödenir,

GEÇÎCÎ MADDE — Bu kanun gereğince
1948 yılı içinde yapılacak harcamalar, 1948 yı
lı Bütçe Kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin
Millî Eğitim Bakanlığı kısmındaki 587 nci ya
bancı memleketlere gönderilecek öğrencilerin
her çeşit giderleri bölümünün (13) ncü (çeşitli
giderler) maddesinden ödenir.
MADDE 6. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.
MADDE 7. — Bu kanunu Maliye
Eğitim Bakanları yürütür,

ve Millî
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