
CİLT : 6 

T. C. 
Temsilciler Meclisi 

TUTANAK DERGİSİ 
Doksan beşinci Birleşim 

2.8.1961 Çarşamba 

> • 

içindekiler 
Sayfa 

1. — Geçen tutanak özeti 386 
2. — Gelen kağıtlar 386:387 
3. — Yoklama 387 
4. — Başkanlığın Genel Kurula sunuş

ları 387 
1. — Üyelerden bâzılarına izin verilme

si hakkında Başkanlık tezkeresi (3/139) 387:388 
2. — Üyelerden Muammer Aksoy ve ar

kadaşlarının, Temsilciler Meclisinin, bir 
haftanın son üç günü ile onu takibeden haf
tanın ilk üç günü toplanmak ve mütaakıp 
haftada çalışmalara ara vermek suretiyle 
üyelerin mıntakalarmda bir müddet kalma
larına imkân sağlanmasına dair önergesi 388: 

389 

5. — Görüşülen işler 388 
1. — 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük 

Giriş Tarife Cetvelinde değişiklik yapılma
sı ve bu kanuna bir geçici madde eklenmesi 
hakkında kanun tasarısı ve Ticaret ve 
Gümrük ve Tekel komisyonları ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Ko
misyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporları (1/78) 388, 

392,429:431 

Sayfa 
2. — 1961 genel tarım sayımının 1963 

yılma bırakılmasına dair kanun tasarısı ve 
Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Büt
çe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden 
mürekkep Karma Komisyon raporu (1/159) 
(S. Sayısı : 65) [Birinci görüşme tarihî : 
31.7.1961] 388 

3. — Devlet memurları aylıklarının tev
hit ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Ka
nuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet Ge
nel Müdürlüğü kısmında değişiklik yapıl
masına dair kanun tasarısı ve İçişleri Ko
misyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsil
ci üyelerden mürekkep Karma Komisyonu 
raporu (1/170) (S. Sayısı : 71) [Dağıtma 
tarihi • 22.7.1961] 389:392,392:393 

4. — Millî Birlik Komitesi üyeleri ile 
Temsilciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek 
öğretim Kredi ve Yurtlar Kanunu teklifi 
ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyo
nuna seçilen Temsilci üyelerden mürekkep 
Karma Komisyon raporları (2/11) 393:407, 

413:427 
5. — Millî Birlik Komitesi Üyesi' Selâ-



Sayfa 
lıattin Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi 
Dâniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde yapı
lacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve seçim propa
ganda süresi hakkında kanun teklifi ve 
'Seçim Kanunu Komisyonu raporu (2/38) 407: 

413 

1. - GEÇEN 1 

Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hakkında
ki Başkanlık yazısı okundu ve izinler kaimi 
olundu. 

4792 sayılı İşçi Sigortaları Kurumu Kanu
nunun bâzı maddelerinin kaldırılması ve bu ka
nuna iki madde eklenmesi hakkındaki kanun ta
sarısı görüşüldü ve Temsilciler Meclisince kabul 
edildi. 
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fe Cetvelinde değişiklik yapılması ve bu kanuna 
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PANAK ÖZETİ 

tasarısı görüşüldü ve acık oya kondu. Oylama 
sonunda yeter sayı olmadığı anlaşıldığından 
kanunun gelecek birleşimde tekrar açık oya su
nulacağı bildirildi. 

2 Ağustos 1961 Çarşamba günü saat 10 da 
toplanılmak üzere Birleşime son yerildi. 

Başkan 
Başkanvekili Kâtip 
Lûtfi Akadlı Rifat Çini 

Kâtip 
Oktay Ek§i 

eklenmesine dair kanun teklifi (2/39) (Millî 
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Sözlü soru 
1. — Temsilciler Meclisi Üyesi Nüvit Yet

kin'in, Güney - Doğu bölgesinde kurulacak Tek

nik Okulun yerinin tesbit edilip edilmediğine 
dair, sözlü soru Önergesi Millî Eğitim Bakanlı
ğına gönderilmiştir. (6/68) 

2. — GELEN KÂĞITLAR 
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5. — Ankara'da İstatistik Umum Müdürlü

ğü binası yaptırılması için gelecek yıllara ge
çici taahhütlere girişilmesi hakkında 6805 sayılı 
Kanunun 1 nci maddesinin değiştirilmesine 
dair kanım tasarısı ve Bayındırlık Komisyonu 
ve Maliye Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe 
Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mü
rekkep Karma Komisyon raporları (1/61) 
(Gündeme) 

6. — İstanbul Opera binası inşaatının Hazi
nece ikmali ve sureti idaresi hakkında 6165 
sayılı Kanunun 7072 sayılı Kanunla değiştirilen 
2 nci maddesinin tadili hakkında kanun tasa

rısı ve Bayındırlık Komisyonu ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporları (1/49) (Gündeme) 

7. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Daniş Yur
dakul'un, 1961 yılı içinde yapılacak seçimlerde 
kullanılacak seçmen kütüklerinin ve sandık 
seçmen listelerinin yeniden gözden geçirilmesi 
ve seçim propaganda süresi hakkında kanun 
teklifi ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu 
(2/38) (Gündeme) 

BÎRÎNCÎ OTURUM 
Açılma saati : 10,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 
KÂTİPLER : Oktay Ekşi, Rifat Çini 

BAŞKAN — Birleşimi açıyorum efendim. 

BAŞKAN — Yoklama yapacağız. 
(Yoklama yapıldı.) 

3. — YOKLAMA 

BAŞKAN — Yeter sayı vardır. 

4. — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Üyelerden bâzılarına izin verilmesi hak
kındaki Başkanlık tezkeresi (3/139) 

Genel Kurula 
Aşağıda adları yazılı sayın üyelerin hizala

rında gösterilen müddetlerle izinleri Başkanlık 
Divanının 2 Ağustos 1961 tarihli toplantısında 
kararlaştırılmıştır. 

Keyfiyet yüce tasviplerine arz olunur. 
Lûtfi Akadlı 

Temsilciler Meclisi Başkanvekili 

Şevki Aysan, 10 gün, mazeretine binaen, 
7 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

Ali Erel, 10 gün, mazeretine binaen, 31 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren 

Şemsettin Günaltay, 20 gün, hastalığına bi
naen, 2 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

Şahap Kitapçı, 20 gün, hastalığına binaen, 
3 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

Fikret Pamir, 10 gün, hastalığına binaen, 31 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Teker teker okutup oylarınıza 
sunacağım efendim. 

Şevki Aysan, 10 gün, mazeretine binaen, 
7 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kahul edilmiştir. 

Ali Erel, 10 gün, mazeretine binaen, 31 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren 
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BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 

Kabul edilmiştir. 

Şemsettin Günaltay, 20 gün, hastalığına bi
naen, 2 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Şahap Kitapçı, 20 gün, hastalığına-binaen, 

1961 0 : 1 
3 Ağustos 1961 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Fikret Pamir, 10 gün, hastalığına binaen, 31 
Temmuz 1961 tarihinden itibaren 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

5. — GÖRÜŞÜLEN İŞLER 

1. — 146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş 
Tarife Cetvelinde değişiklik yapılması hakkında 
kanun tasarısı (1/78) t 

BAŞKAN — Bu tasarı dünkü Birleşimde 
açık oya sunulmuş, yeter sayı olmadığı için 
netice alınamamıştı, bugün tekrar açık oyunu
za sunuyorum. 

(Oylar toplandı.) 
BAŞKAN — Şimdi ikinci görüşülmesi ya

pılacak işlere geçiyoruz. 

2. — 1961 genel tarım sayımının 1963 yılına 
bırakılmasına dair kanun tasarısı ve Maliye Ko
misyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyon raporu (1/159) (S. Sayısı: 65) [Birin
ci görüşme tarihi: 31.7.1961"] 

BAŞKAN — Tasarının ikinci görüşülmesi-
dir. Maddeleri okutuyorum. 

1961 genel tarım sayınımın 1963 yılma 
bırakılmasına dair kanun tasarısı 

Madde 1. — 71 sayılı Kanun gereğince 1961 
yılında yapılacak olan genel tarım sayımı 1963 
yılma bırakılmıştır. 

BAŞKAN — önerge yok. Maddeyi oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Mad
de kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiş
tir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Madde kabul edil
miştir. 

Efendim, tasarının tümü üzerinde lehte ve 
aleyhte olmak üzere söz istiyen var mı?.. Yok. 
Tasarının tümünü yüksek oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Tasan Yük
sek Meclisçe kabul edilmiştir. 

2. — Üyelerden Muammer Aksoy ve arka
daşlarının, Temsilciler Meclisinin, bir haftanın 
son üç günü ile onu takibeden haftanın ilk üç 
günü toplanmak ve mütaakıp haftada çalışma
lara ara vermek suretiyle üyelerin mıntakala-
rında bir müddet kalmalarına imkân sağlanma
sına dair önergesi 

BAŞKAN — Efendim, Sayın Muammer Ak
soy ve arkadaşları tarafından toplantı günleri 
hakkında verilmiş bir önerge «vardır. Tensip 
buyurulursa, bu önergeyi görüşmeler sonunda, 
gündem bittikten sonra sunacağım. 

MUAMMER AKSOY — Usul hakkında ma
ruzatım olacak efendim. 

BAŞKAN 
soy, buyurun. 

Usul hakkında Muammer Ak-

MUAMMER AKSOY — Muhterem Reis Bey 
ve muhterem arkadaşlar; gündem dışı bir ko
nuşma yapacağıma göre, bu görüşme ancak, 
gündeme geçmeden önce yapılabilir. Daha yok
lama başlamadan önce gündem dışı söz iste
dim. Şimdi muhterem Reis Bey; maruzatımı 
gündemin sonuna bırakmakta. Bir kere şekli 
bakımından imkânsızlık var. Saniyen bu geri 
bırakmadan dolayı, gayenin akamete uğraması 
tehlikesi ile karşılaşabiliriz. Zaten verilen tak
ririn gayesi, buraya devamı sağlamaktır. O hal
de bir an önce konuşulması ve bir prensip ka
rarı alınması zaruridir. Pratik yol budur. (Doğ
ru, doğru sesleri) Müsaade buyurursanız, gün
deme başlamadan önce söz istediğime göre, 2 
dakikayı geçmemek üzere maruzatta buluna-
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yım. Mesele bu şekilde halledilsin. (Konuşsun, 
konuşsun sesleri) 

BAŞKAN — Efendim, Başkanlık 'bu husus
taki görüşünü Yüksek Heyetinize arz etmiştir. 
Buna rağmen verilmiş olan önergenin şimdi 
okutulması Ihususunu oyunuza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

önergeyi okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Temsilciler Meclisi çalışmalarının devamsız

lık yüzünden aksaması, bütiyı arkadaşlarımızı 
üzmektedir. Bunun sebepleri üzerinde uzun 
uzadıya durmak istiyoruz; gerekirse sözlü ola
rak arz ederiz. Muhakkak olan bir husus varsa 
o da, çalışma günlerinin pratik bir şekilde dü
zenlenmemiş olmasının, devamsızlığın başta ge
len sebepleri arasında yer aldığıdır. Bu sebeple 
aşağıdaki teklifin Genel Kurulca kabulünü tek
lif etmekteyiz. 

31 Temmuz 1961 günü başlıyan hafta, Pa
zartesi, Salı, Çarşamba günleri; 7 Ağustos Pa
zartesi günü başlıyan hafta, Perşembe, Cuma 
ve Cumartesi günleri olmak üzere, daima bir 
haftanın son üç günü ile onu takibeden hafta
nın ilk üç günü arka arkaya çalışmak ve 7 gün 
ara vermek. Bu suretle Temsilci üyeler, j^ollar-
da vakit kaybetmeden, hem 157 sayılı Kanuna 
uygun olarak çalışmak ve hem de kendi mmta-
kalarmda bir müddet kalabilmek imkânına sa-
hi'bolacaklardır. 

Muammer Aksoy 
Yaşar Eğin 

A. Rıza Akbıyıkoğlu 
ilhan Esen 

Âdil Sağıroğlu 
İsmail inan 

Ömer Karahasan 
Derviş ıSami Taşman 

Mehmet Göker 
Fehmi Yavuz 
Ahmen Senet 
Baihri Savcı 

Nurettin Akyurt 
A. Hikmet Onat 

Etem Boransü 
Coşkun Kırca 
Halim önalp 

Ömer Sami Coşar 
Şevki Aysan 

Cevdet Aydın 
Âdil Toközlü 
Rıza Isıtan 

Feridun Ş. Öğüne 
Abdülkerim Akyüz 

•Tekin Çullu 
Felhmi Alpaslan 
Abdullah Ercan 

Celâl Sungur 
Feyyaz Koksal 
Vedat Arıkan 
Yavuz Egeli 

I. Selçuk Çakıroğlu 
Selâhattin 'Tandal 

Necip San 
Altan öymen 

Doğan Avcıoğlu 
Şeref Bakşık 

Vefik Pirinçcioğlu 

Orhan öztrak Ragıp Sarıca 
Mehmet Salim Hazerdağlı 

MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş
larım, bu takrir, aşağı - yukarı 70 arkadaş ta
rafından imzalanmıştır. Gayemiz buraya de
vam etmek istiyen arkadaşların devamını, sağ
lamaktır. Evet bâzı arkadaşlar samimî olarak 
devam etmek istiyorlar; fakat çalışma sistemi
mizin yani çalışma gün ve saatlerimizin pratik 
olmaması yüzünden, çoğunluk temin edilemi
yor. Teklifimiz, hem kanuna uygun şekilde ça
lışmayı, hem de çoğunluğun sağlanmasını müm
kün kılacaktır. Gerekirse saat 10 da, 13 de ve 
21 de de olmak üzere günde üç defa da topla
nabiliriz. Daha fazla mesai yapabilmek için gi
dilecek yol, çalışmayı işkence haline getirmek 
olmamalıdır. Lütfen takriri kabul ediniz ki, da
ha makul bir tazrda çalışabilelim. 

BAŞKAN — Başka söz istij^en yok. Okunan 
önergeyi oyunuza sunuyorum. Kabul edenler... 
Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Efendim, -sıra birinci görüşmesi yapılacak 
işlere gelmiştir. 

3. — Devlet memurları aylıklarının tevhit 
ve teadülüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı 
(1) sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü 
kısmında değişiklik yapılmasına dair kanun ta
sarısı ve İçişleri Komisyonu ve Maliye Komis
yonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna se
çilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Ko
misyonu raporu (1/170) (S. Sayısı : 71) 

ima tarihi : 22 . 7 . 1961] 

BAŞKAN — Efendim, tasarının tümü üze
rinde söz istiyen var mı? Remziye Batırbaygil, 
buyurun. 

REMZlYE BATIRBAYGİL — Sayın Başkan 
ve çok değerli arkadaşlarım, Ihuzurunnza Tür
kiye Cumhuriyeti tarihinde Atatürk 'ün eğiti
mini bir vasiyet haline getirmiş olduğu polisi
mizin çok özlediği bir kanun tasarısının kabu
lü münasebetiyle çıkmış ve söz almış bulunu
yorum. Atatürk Türkiye Cumhuriyeti ve dev
rimlerinin savunucusu olan Türk gençliğini.. 

BAŞKAN — Oyunu kullanmayanlar var 
mı? Oy toplama muamelesi bitmiştir. 

REMZlYE BATIRBAYGİL (Devamla) — 
Zamanı ve yeri geldiğinde («'Bu başka mevzu» 
sesi) 
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Başka mevzu değildir, aynı mevzudur. Ben, I 

(Devlet memurları aylıklarının tevhit ve tea
dülüne dair olan 36İ56 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs
mında değişiklik yapılmasına dair kanun tasa
rısı ve İçişleri Komisyonu ve Maliye Komisyo
nu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna seçi
len Temsilci üyelerden merekkep Karma Ko
misyon raporu) üzerinde söz almış bulunuyo
rum. 

Mustafa Kemal'in, ıhatırlarsmız, ,bir Bursa 
nutku vardır. Bu Bursa nutkunda hepinizin 
bildiği gibi, der ki : «Türk-gençliği inkılâpların 
ve rejimin sa'hibi ve bekçisidir.» Türk gençliği 
bunu küçük düşürecek en küçük ve en büyük 
belirtiler karşısında «bu memleketin polisi var
dır» demiyerek müdahale edecektir. Belki po
lis gelecek, asıl suçluları değil, suçlu diye onu 
yakalıyacaktır. Fakat, genç düşünecek ve di
yecektir ki, onu da yetiştirmek benim vazifem
dir. Hamaset dolu Türkiye devrimlerinin genç
ler tarafından yapılan müdafaasının ve Türk 
şanlı Silâlhlı Kuvvetlerinin yerinde .müdahale
sinin bir neticesi olarak kurulmuş bir Meclisin 
üyeleri bulunuyoruz. Genci yetiştirmekle görev
li (bulunduğumuz bir meselenin karşısındayız. 
Şu 'halde, bu kanun Emniyet Genel Müdürlüğü 
kadrolarında bir değişiklik yapmak suretiyle 
polisin yetiştirilmesi yani devrimci ve Cum
huriyetçi polisin .yetiştirilmesi vazifesi ola
rak karşımıza gelmiş bulunmaktadır. Bu poli
sin yetiştirilmesi için 'her şeyden önce onun 
kültürlü, bilgili, olması lâzımdır. 

Polisin yetişmesi onun dünyanın her çeşit 
ilerlemeleri karşısında kedisinden bekleneni 
verjmesi için eğitimine çok dikkat etmek ve 
ehemmiyet vermek lâzımdır. Bunların eğitimi 
çok karışık ve o nisbette bilgi ve ihtisas isti-
yen bir iştir. Bunun için bilgili vo ihtisas sa
hibi öğretmenlere ihtiyaç vardır. Zaten tasarı 
da ıböyle vâsıfta öğretmenleri Emniyet Genel 
Müdürlüğünde toplayabilmek için huzurunuza 
getirtilmiştir. 

Bu teşkilâtta üç okul vardır : Birisi Polis 
okuludur. Millî Eğitim Bakanlığınca bir kurs 
telâkki edilir. Fakat tarihi, Cumhuriyetten ev
vele varan bir okuldur. İkincisi Polis Kole
jidir. Lise muadilidir. Fakat elbisesi ve diğer 
hususiyetleri bakımından diğer lise1!erden ay 
rılmıştır. Eğitimini lise öğretmenliği vâsfını 
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haiz olan öğretmenler yapar. Eğitini bakımın
dan Millî Eğitim Bakanlığının (kontrolü 'al
tındadır. Üçüncüsü ise, yüksek dereceli bir Ens
titüdür. İki yıllık eğitim süresi vardır. Polis 
Koleji mezunları ile diğer lise mezunlarını 
alır. Ancak her üç okulda da öğretmenlik 
yapmak niteliğine sahibolan öğretmenler, baışka 
okulda da görev almaktadır. Böylece hakikaten 
polis yetişmesinde büyük görevi olacak bu 
Öğretmenlerin polis kolejini veyahut da. ensti
tüyü,, diğer okulları birer geçim ve maişet 
yemlikleri yapmiya hakları yoktur. İyi yetiş
miş bir polis, dunıhuriyct ve devrimlerin bek
çisi bir polis, böyle bir öğretmenle değil,» ken
di meslekine aşık ve meslekinin bütün incelik
leri bilen ve anlıyan öğretmene lâyıktır. Polis 
enstitülerinde birçok avukatlar ek görev al-
mışüardır. Polis okullarında birçok avukat ve
ya, ba'şka 'kişiler öğretmenlik yapmaktadır. 
Onun içindir ki, böyle öğretmenlerden ken
dini kurtarmak istiyen Genel Müdürlük 3656 
sayılı Kanunda bir değişiklik yapmak iste
mekte ve bir sayılı cetvelin yerine yeni kad
rolar ilâve etmek suretiyle mesleği cazip, çe
kici vle verimli bir hale sokmak istemekte
dir. Onun içindir İki, ben Yüksek Meclisten 
bu haklı isteğin, bu tasarının kanun haline ge
tirilmesini istiyeceğim. (Bravo sesleri) 

Sonra, her ne kadar bu yeni teklif bütçe
ye yılda 360 400 liralık bir külfet yüklemek
te ise de, polisi yetiştirmek yönünden temin 
edeceği fayda onun ço;k üstünde olacaktır. 
Bu faydanın yanında bu miktar çok cüzi ka
lır. Bunun içindir ki, 3 sayılı cetvelin kaldı
rılarak yerine 2 sayılı ve gelecek sene tatbik 
mevkiine konacak olan 3 sayılı cetveldin kabu
lünü istirham ederim. Çünkü, buralardaki öğ
retmenlerin daha üst derecelere çıkmasına 'im
kân verecektir ve bu sayede maişetlerini 
başka kadrolarda aramak yoluna gitmiyecek 
ve fedakâr Ibelkide cefakâr olduğunu çok iyi 
bildiğimiz polisin kendisini vazifesine hasret
mekle görevli kılacaktır. Hepinizi saygıyla se
lâm! arım. (Alkışla.r) 

BAŞKAN — lhsa* Kabadayı. 
İHSAN KABADAYI — Muhterem arka

daşlarım ; nasıl ki, antimilitarist muhitler daM 
memleketin ve milletin başı (belâya, derde gir
diği zaman selâmeti1 ve kurtuluşu ordudan bek
lerse ; polisi sevmiyen insarilar dahi başı der-
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de girdiği zaman ağzından ilk çıkan söz «po
lis!» tir. Polis demeyi]) «imdat!» diye bağırsa 
dahi, bunun arkasına «polis» lâfım ekliyecek-
tir. Zira polis; memleketin, vatandaşın ırz ve 
namusunu koruyan, rejimin bekriliğini yapan 
şerefli ve mukaddes bir sınıftır. Fert hakları 
ile âmme haklarını kanun muvacehesinde temi
nat altında yürüten bir sınıftır. 

Biliyorsunuz ki, İkinci Dünya Harbi bil
diğimiz harb usullerini bertaraf edenken cep
he önü, cephe ardı diye bir şdy bırakmamış
tır. Bu itibarla topyekûn vatan müdafaasın
da da polisin vazifesi ordununki kadar mü
him ve mukadestir. Ordudan farkı elbisesinin 
rengi ve rütbelerdeki değişiklikten ibarettir. 
Binaenaleyh polis, dünkü tanıdığımız Osmanlı 
devri subaşı polisi olm'ıyaeaktır. 

Polis hukuk nosyonu olan, tatbikatını çok 
iyi bilen, her türlü teknik bilgiye sahibolan 
bir eleman olmalıdır. Ama bu eleman lâfla ol-
mıyacaktır. Bunları şurada saydığımız ölçüde 
yetiştirebilmek için, onları yetiştirecek insan
ların kifayetli obuası lâzımdır. Bunlara 'kıy
met vermek ve bunları seçmek lâzımdır. 

Demokratik bir milletiz ve memleketiz, diye 
övünürüz. Modern bir Anayasa çıkardık diye 
övünürüz. Eğer demokrasiyi samimiyetle bu 
memlekette yerleştirmek istiyorsak bu ancak ka
nunları tatbik eden ellerle olur. Vatandaş hak
larının ve sosyal nizamın arzu edilen semereye 
varması için kanunlar gayet iyi tatbik edilmeli
dir. Kanun ne kadar iyi tatbik edilirse o kadar 
iyi netice verir. Polis en küçük hâdiseden en bü
yük hâdiseye kadar Devlet namına iş başında 
bulunan insandır. Yeter ki, bu insan iyi yetişti-
rilcbilsin. Asırlardır hasretini çektiğimiz demok
rasiyi ancak ve ancak polis temin edecektir. Bu 
hususta en küçük bir şüpheniz olmasın. Bir po
lisin iyi yetişmesi sadece iyi seçilmiş olması ve
ya programlarının iyi hazırlanmış olmasına bağlı 
değildir; onu yetiştirecek insanlar da iyi yetiş
miş olmalıdır. Yani Öğretmenin üzerinde eok 
esaslı surette durmak gerekir. 

Bizde bir Polis Enstitüsü vardır. Hepinizin 
bildiği gibi lise mezununu alır, üst tahsil sevi
yesindedir. Enstitü dışında kolej vardır. Son 
olarak açılmış Kayseri, İstanbul ve İzmir polis 
mektepleri mevcuttur. 3656 sayılı Kanunun 1 
sayılı cetveline göre, polisi yetiştiren öğretmen
lere 7 nci dereceye kadar maaş verilebilir. Bu-
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nun tutarı ise 800 liradır. 4598 sayılı Kanuna 
göre iki üst derece verilebilir. Böylece 5 nci de
receye kadar maaş alır. Bunun tutarı da 1 100 
liradır. Bu memlekette hâlâ 6 000 liraya yüksek 
mühendis tâyin edilirken, hâlâ 3 000 - 4 000 li
raya muhasip tâyin edilirken, yüksek tahsil sa
hibi ve teknik nosyonu haiz bir insanı, Devlet 
zoru ile, 800 liraya çalış ve-polis yetiştir, dene
bilir mi? Polise evvelâ kendisini geçindirecek 
maaşın verilmesi ve ondan sonra kendisinden bu 
vazifeyi beklemek bir zarurettir, öyle ise son 
olarak açıldığını söylediğim Kayseri ve İzmir 
okullarının müdür kadrosu da'hi yoktur. Olma
dığı için de tâyin yapılamamaktadır. Bu okul
lar sonradan açıldığı ve kadro da bulunmadığı 
için 5439 sayılı Kanuna göre öğretmen tâyin edi
yoruz, Bunlar ek görevli öğretmenlerdir". Hepi
niz çocuk babasısınız. Hangi okulda ek görevli 
öğretmen fazla ise orada gocuklarınızın iyi yetiş
tiğini iddia edemezsiniz. Zira ek görevli öğret
men asıl öğretmen gibi kendini vazifeye vere
mez. Aşkla, meşkle çalışamaz. «Elden gelen 
öğün olmaz. Gelse de vaktinde gelmez.» Hikâ
yesi budur. Ek görevli öğretmen de böyledir. 
Hakiki öğretmenin aşkı, meşki üzerine değildir. 
Hakiki öğretmenin karnını doyuracaksınız, va
zifesine bağlıyacaksınız. Bu vazifenin dışında 
başka kazanç, yollarına gitmiyeeektir. 

Elinizdeki tasarıyı tetkik buyuracak olursa
nız, 75 kadroyu lâğvetmekte, yerine 83 yeni kad
ro getirmektedir. Ayrıca, biraz evvel arz ettiğim 
gibi, yeniden iki polis okuluna, iki polis okulu 
müdürü kadrosu ihdas etmektedir. Bunun büt
çeye malî külfeti 362 bin liradır. Sosyal nizama 
ve cemiyetimize sağlıyacağı huzur ve rahatlık 
karşısında bu 362 bin lira hiç denebilir. Bununla 
beraber bu kadrolardan 25 tanesi de 1961 malî 
yılı bütçesinin (L) cetveline alınacak ve bu su
retle de bu yıl bütçesinden 307 bin lira sarf edil-
miyecektir. Bugüne kadar geçmiş olan ayları da. 
nazara alırsak bu yılın bütçesine tek kuruş malî 
külfet yüklemeden emniyetin yıllardan beri hal-
ledilemiyen kadro meselesi de halledilecektir. 

Şuna da samimiyetle inanmaktayım ki, yük
sek takdirlerinizle bu tasarı en küçük bir tered
düde mahal kalmadan kabul edilecektir, işin bi
rinci tablosu bu. Bu kabul edilsin, diyorum. An
cak, ikinci bir pazarlığım vardır, af buyurun. 
Hasbel kader kışladan çıktıktan sonra 8 ay Al
tındağ Kaymakamlığını yapmam hasebiyle pöli* 
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sin içyüzünü polis gibi bilen bir insanım. Sizler I 
uyuduğunuz zaman polis uyumıyan bir insandır. 
Sizler emniyette olduğunuz zaman polis tehlike
de olan insandır. Sizler haftanın 7 gününü evi
nizde çoluk çocuğunuz saadet içinde geçirdiğiniz 
zaman, polis haftanın tam 6 gününü karakolda 
geçiren ve orada yatan insandır. Siz evinizde sı
cak yemek yerken, polis karakolda kuru ekme
ğini çaya banıp yiyen insandır. Bâzı hallerde I 
yukardan gelen bir emre göre 3 aya kadar kara
koldan ayrılmıyan insandır. 

Polisin dertlerim şurada saymakla tüketemi-
yeceğim. Askerlikte bulunduğum "* zamanlarda I 
yalnız zaruret ve sıkıntının askerlikte olduğunu 
zannetmiştim. Fakat bugün polisi 'gördükten 
sonra bu kanaatimi değiştirmiş bulunmaktayım. 
Bu memlekette ve şu Gökkubbe, altında, en 
dertli en cefakeş, herkesin derdini, herkesin 
kahrını çeken fakat karşılığında hemen hemen I 
hiçbir şey verilmiyen insan polistir. I 

Bugün Anayasa günde 8 saatten fazla çalı
şılmaz dediği halde, polis, haftada 6 gün kara
kolda kalacak ve devamlı vazife görecektir. 
Altı gün karakolda kalacaktır dedimse orada I 
yatacak sanmayın. Sabahlara kadar nöbet tu
tacak ve devriye gezecektir. Yatma zamanında 
bile uyuyamıyacaktır. Zira o saatlerde kafayı I 
çeken, gürültü patırtı çıkaran oraya düşer. Ora
da da yatmalarına ve uyumalarına imkân yok- I 
tur. 

Polisin iç durumunu görünüz. Gördükten 1 
sonra mesut olamıyacaksmız. «insanı vicdanlı 
bir makina kabul ederseniz» şuranızda bir acı 
hissedip yandığınızı duyacaksınız. 

BAŞKAN — Müsaade buyurur musunuz. 
Bu söyledikleriniz kanunla alâkalı değildir. 
Lütfen sadede gelin. 

İHSAN KABADAYI (Devamla) — Kanun
la ilgilidir. Kabul edeceğiniz bu kanunla iyi ve I 
kaliteli polis yetiştirilecektir. Polis Okuluna 
1961 yılında 961 ilkokul mezunu, 90 ortaokul I 
mezunu ve 4 lise mezunu gelmiştir. Liseden I 
gelmez arkadaşlar., iyi kaliteli polis yetiştiril-
mezse demin saydığım ve hepimizin beklediği 
âmme hizmeti beklenemez. Bu kadar ağır şart
larla polis gelmiyecektir. Şunu da arz edeyim 
ki, polislerin maaşından 'tutun da, yattığı yere 
kadar, hafta tatilini dahi şümulüne alan bir 
kanun tasarısını getirmesini muhterem Vekil- | 
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den istirham ediyorum. Ve son olarak «hangi 
ana evlâdını polis yapar» sözü ifade edilmiştir. 
Fakat, şu esaslar dairesinde düzeltilirse hepi
niz evlâdınızı polis yapacaksınız. Yeterki bu 
kadrolar kabul edilsin ve bu tasarı kısa zaman
da Yüksek Meclisçe ilân edilsin. Mâruzâtım bu 
kadardır. 

BAŞKAN — 146 sayılı Kanuna bağlı Güm
rük Giriş Tarife Cetvelinde değişiklik yapıl
ması hakkındaki kanun tasarısı üzerinde oyla
ma sonucunu arz ediyorum. 

İkinci defa oylamaya katılanlar 164, kabul 
162, ret 2. Bu oylama sonucuna göre tasarı 
Yüksek Meclisçe kabul edilmiştir. 

Görüşülmekte olan tasarının tümü üzerinde 
başka söz istiyen var mı? Yok... O halde mad
delere geçilmesini yüksek oyunuza sunuyorum. 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmi-
yenler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. 

Efendim; Karma Komisyon raporunda ta
sarının ivedilikle görüşülmesi teklif edilmekte
dir. İvedilikle görüşülmelini yüksek oyunuza 
sunuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler.. İve
dilikle görüşülmesi kabul edilmiştir. 

Maddeleri okuyoruz. 

Devlet memurları aylıklarının tevhit ve teadü
lüne dair olan 3656 sayılı Kanuna bağlı (1) 
sayılı cetvelin Emniyet Genel Müdürlüğü kıs

mında değişiklik yapılmasına dair Kanun 

Madde 1. — 30.9.1939 tarihli ve 3656 sa
yılı Kanuna bağlı (1) sayılı cetvelin Emniyet 
Genel Müdürlüğü kısmından, ekli (1) sayılı 
cetvelde derece, aded ve memuriyet unvanları 
yazılı kadrolar çıkarılmış ve yerine ilişik (2) 
sayılı cetvelde derece, aded ve memuriyet un
vanları yazılı kadrolar eklenmiştir. 

Bu kanunla verilen kadrolara, tâyin edile
ceklerin vâsıfları, ehliyetleri ve terfi şart ve 
usulleri tüzükle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ?. 
Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici madde — İlişik (2) sayılı cetvelle ek
lenen kadrolardan ilişik (3) sayılı cetvelde 
gösterilenler 1961 malî yılı Bütçe Kanununa 
bağlı (L) işaretli cetvele alınmıştır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 
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Yok. Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 2. — Bu kanun 1 Eylül 1961 tarihin
de yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 3. — Bu kanunun hükümlerini Ba
kanlar Kurulu yürütür. 

BAŞKAN — Kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Maddelerin müzakeresi bitmiştir. Tasarının 
tümü üzerinde lehte ve aleyhte söz ist iyeni 
Yok. Tasarının tümünü yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
Tasarının kanunluğu sayın Meclisinizce kabul 
edilmiştir. 

4. — Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem
silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğretim 
Kredi ve Yurtlar Kanunu teklifi ve Milli Eğitim 
Komisyonu ve Maliye Komisyonu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üye
lerden mürekkep Karma Komisyon raporları 
(2/11) (1) 

BAŞKAN — Tümü üzerinde görüşmeye baş
lıyoruz. Söz Alev Coşkun'undur. 

ALEV COŞKUN — Temsilciler Meclisinin 
Saym Üyeleri; şu anda huzurunuza getirilip 
yüksek tetkiklerinize arz edilen bu tasarı ile, se
nelerin ihmallerinin meydana getirdiği çok önem
li bir konunun üzerine eğilmiş bulunuyoruz. Bu 
konu, yarının Türkiye'sinin idaresini her alan
da ellerine alacak olan genç kuşakların, her yön
den, yetiştirilmesi davasıdır. 

Muhterem arkadaşlarım; 1960 nüfus sayımına 
göre 27 809 831 olan Türkiye nüfusunun, 12 
milyondan fazla bir kısmını 0 ilâ 18 yaş arasın
daki çocuk ve gençler teşkil etmektedir. 

Bıı toplam, genel nüfusumuzun % 44 ünü 
karşılamaktadır. 

Memleketimizin güvenliği, kalkınması 'bu ne
sillerin en iyi şekilde yetiştirilerek iş başına geç
mesine bağlı bulunmaktadır. 

İkinci Dünya Harbinden mağlûp ve perişan 
çıkmış olan. Federal Almanya Devletinin ilk 
önemli1 işi, gençlik meselesini ele almak olmuş ve 

(1) 73 S. sayüı basmayazı tutanağın sonunda-
dır. 
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3 yıldık gençlik plânları tanzim ederek bu işİerö 
yalnız 1951 - 1955 yılları içinde 159 9201)00 Al
man markı takriben 639 680 000 Türk lirası sarf 
ederek bugünkü refah seviyesine ulaşabilmenin 
temelini hazırlamıştır. Yarınki Türkiye'nin ihti
yacı olan ileri zekâların yetişmesine zemin ha
zırlamak, bu konuda imkânlarımızı seferber etmek 
artık milletçe kaçınılmaz görevlerimizden olmuş
tur. 

îşte şu anda yüksek tetkiklerinize arz edilen 
bu kanun tasarısı yarının Türkiye'sini her alan
da ellerine alacak ileri zekâların, yetişmesi için 
atılmış müspet bir adımdır. 

Bu tasarı ihtisas öğreniminin, 'bir dereceye 
kadar huzur içerisinde yürütülebilmesinin şart
larını hazırlamaktadır. 

Muhterem arkadaşlarım; bu kanun tasarısının 
genç üniversite öğrencilerine olduğu kadar, mem
leketin sosyal hayatı bakımından da ne derece 
önem arz ettiğini belirtmek yönünde, bugün yük
sek tahsil çağında bulunan gençlerin içerisinde 
bulundukları güç şartları çok kısa olarak ifade 
etmeme yüksek heyetinizin İzin vermesini istir
ham edeceğim. 

Arkadaşlar; resmî rakamlara göre, bugün 
53 000 üniversite ve yüksek okul öğrencisi vardır. 
Bunun 3 000 i yatılı yüksek okullarda, 5 034 ü 
ise yurtlarda kakmaktadırlar. Geriye kalan,' 
40 000 i aşkın yüksek öğrenim gencinin içersin
de bulunduğu şartlar nelerdir? 

Realiteyi ortaya koymak gerekirse, bu gençle
rin kafalarında her şeyden ve dersten önce, mec
buren yatacak, yiyecek, oturacak, ders çalışacak 
yer problemleri vardır. Bu hale göre, yüksek öğ
renim yapmak istiyen hir öğrenci Anadiolu^dan 
gelir, evvelâ yatacak yer arar. Resmî yurtlara 
müracaat etse, kendisine ancak mezun olacağı se
ne, yani 4 - 5 yıl sonra sıra gelecektir. Çaresizlik 
içerisinde, ucuz olması her şeyden önce düşünül
mesi gereken 'bir husus olduğu için, kenar köşe
de, üç - beş arkadaşı ile birlikte bir hodrum ka
tında rutubetli bir odayı kiralar. Işık yoktur, 
hava yoktur, soba yoktur, hattâ, ders çalışma 
şartları gayrimüsaittir. Geceleri vaktini odasına 
göre çok sıcak olan kahvehanede geçirir, öte ta
raftan özel yurtlar vardır. Kontrolsuz, oakımsız, 
sağlık ve sosyal şartlar bakımından elverişsiz. Sı
rası gelip, buraya girebilirse, sevinçten âdeta Ibay-
ram eder. Ama, özel yurdun odalarında, basa» 
cak yer kalmamacasına yatak serilmiş, sıkıştırıl-
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mıştır. Sağlık şartları elverişsizdir. Koridorda 
'bir soba, fakat çoğu zaman içinde ateş yoktur. Bü
tün bu elverişsiz şartlara rağmen buraları yine 
paihalıdır. Bu gençlerin sosyal ve kültürel şartla
rı nasıldır? Çamaşırları muntazam yıkanır mı? 
Hattâ muntazam banyo yapabilirler mi, bilinmez? 
Yiyecek işi ayrı bir derttir. Evden gelen müteva
zı harçlığın ay sonunu bulması lâzımdır. Bunun 
için ucuz fakat gıdasız, kalorisi/ yemekler ye
nir. 

Cfıda noksanlığı yüzünden, hastalık nisbeti ar
tar; sağlık durumları perişanlaşır. Hele üniver
sitenin bâzı pahalı kitap, araç ve gereçlerini bu 
mütevazi bütçeyle tedarik etmek bir meseledir. 
Bütün bu imkânsızlıklarla yürütülmeye çalışılan 
'bir ihtisas öğreniminde başarı oranı da elbette 
düşük olmaktadır. Bu hüzün dolu, açlık, sefalet 
ve imkânsızlıklar içerisindeki şartlara mâruz ka
larak yüksek tahsil yapmak bile aslında Türki
ye'de büyük şans, hattâ imtiyazdır. 

Muhterem arkadaşlar; 'bütün bu maddi imkân
sızlık ve zorlukların yanında, yüksek öğrenim 
gençliği mânevi alanda da yoksulluk içerisinde
dir. Gençlerin aynı zamanda mânevi bakımdan 
da çeşit, ihtimamlara tâbi tutulması zarureti aşi
kârıdır. Yüksek öğrenim çağında bulunan genç
lerin, sosyal, kültürel bakımlardan hürriyet ha
vasında fakat ciddî 'bir yetişme plânı içerisinde 
geliştirilmeleri de meselenin çok önemli bir diğer 
yanıdır. 

Fakir ailelerin çocuklarının ıstırap kaynağı 
olan, «bütün bu vasıtalar temin edilerek, hiz-

; mete koşulmak yaygın nesillerden yarının ka
biliyet ve zekâlarının yetişmesine imkân veril
melidir. İşte bütün 'bu yoksulluklar ve gayri-
nıüsait şartlar dikkat nazarına alınarak, çalış
malar yapılmıştır. Önce; 6 Şubat 1961 de 15 i 
Temsilciler Meclisi üyesi, 15 i de ıbu konuda 
ihtisas sahibi kişilerden meydana gelen özel bir 
komisyon M. B. K. tarafından kurulmuş ve bu 
komisyon gece gündüz devam eden mesaisi ile 
bir öntasarı hazırlanmıştır. Bu tasarı, Bakanlar 
Kurulu ve üniversite tarafından incelenmiş ve 
bâzı değişikliklerle Meclise sevk edilmiş, Tem
silciler Meclisinin ilgili komisyonlarının da tet-
kikıyle, tasarı son şeklini almıştır. Böylece bu 
tasarı üzerinde 6 aydan beri devamlı olarak ça-

' lışılmaktadır. Bu tasarı yüksek oylarımızla ka-
' nunlaşırsa, Tüzel kişiliği haiz özel hukuk hü
kümlerine tâbi, Millî Eğitim. Bakanlığının her 
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türlü kontrol ve nezareti altında, merkezi An
kara'da ve adı (Yüksek öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumu) olan bir kurum teşekkül ede
cektir. Kurum yüksek öğrenim gören ve ihtiyaç 
içerisinde bulunan öğrencilere, kredi vermeyi, 
sıhhi yurtlar yaptırmayı ve 'böylece, Türk 'genç
lerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel, 
gelişmelerini kolaylaştırmayı kendisine amaç 
edinecektir. 

Arkadaşlarım, bu kanun tasarısının en önem
li özelliği, yüksek öğrenim gören muhtaç genç
lere kredi sağlamasıdır. 

Türkiye'de halen kendi kaynaklariyle yük
sek öğrenim yapmak imkânını bulamıyan muh
taç öğrencilerin, öğrenimine imkân veren, «Burs 
seslemi» vardır. Ancak memleketimizde tatbik 
edilen bu burs sistemi birçok yönleriyle aksak 
bir durum arz etmektedir: 

Her şeyden önce, her ihtisas bölümüne burs 
verilmemesi, yüksek öğrenim genci, arzulama
dığı halde, ihtiyaçlar içerisinde bulunduğu 
için başka ihtisas sahalarına gitmektedir. Bu
nun yanında burs veren müessese adedi çok az 
olduğundan 53 000 i aşkın yüksek öğrenim öğ
rencisinden ancak 3 124 ü burs alabilmektedir. 

Diğer taraftan, bursiyerler, öğrenimlerini 
mütaakıp, yaptıkları öğrenimin iki misli mec
buri hizmete tâbi tutulmaktadır. Hele birçok 
müessesenin, serbest sektörde çalışanlara nis-
betle, mezun olmuş ve kanunen kendisine bağlı 
bursiyerlere çok düşük bir ücret veya maaş 
ödemesi, bu sistemin en aksak noktalarından 
bir diğer yönünü teşkil etmektedir. 

i Muhterem arkadaşlarım yüksek malûmları 
olduğu gibi bugün bu konuda, Batı Devletlerin
de tatbik edilen sistemler ikiye ayrılabilir: 

Birinci sistem: Devlet yardımı ile karşılıksız 
olarak verilen burstur ki, halen İngiltere'de 
tatbik edilmektedir. Ve verilen bu burs karşılı
ğında öğrenci mezun olmadan ve olduktan son
ra hiçbir maddi ve mânevi mükellefiyet altına 
girmez. 

«Kredi fonu» diye isimlendirilen ikinci sis
teme göre, muhtaç öğrenci yüksek öğrenimi sı
rasında kredi almakta, öğrenimini bitirdikten 
muayyen bir devre sonra, almış olduğu bu kre
diyi ödemektedir. 

Huzurunuzdaki bu tasarı, birincisi daha ide
al bir sistem olmasına rağmen, memleketimizin 
imkânlarının müsaadesizliği ve diğer bâzı ter-
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biyevi ve sosyal tesislerle, bilhassa ikinci siste
mi benimsemiştir. 

Bu bakımdan, kurum, tüzük ve yönetmelik
lerle belirtilecek şartları haiz. olan muhtaç öğ
renciye kredi verecektir. Bu kredilerden hiç
bir şekil ve surette faiz almmıyacaktır. An
cak ödeme sırasında % 3 miktarına kadar mas
raf payı kesilecektir, öğrenci aldığı bu borcu, 
devam ettiği öğrenim müessesesinin normal öğ
renim süresinin bitiminden iki yıl sonra başla
mak üzere ve kredi alman sürenin,- iki misli 
zamanda, aylık eşit taksitler halinde kuruma 
ödiyecektir. 

Bu kurum aynı zamanda, yüksek öğrenim 
yapan gençlerin ders dışı hayatları ile ilgile
necek ve iyi şartlar altında yatacak, •* yiyecek 
ve çalışma vasıtalarının sağlanması için yurt
lar inşa edecektir. 

Bu tasarıya göre yurtların yapımı ile Ba
yındırlık Bakanlığı görevli kılınmakta, yurt
lar inşa edilip, bitirilince gereken döner serma
ye kurum tarafından verilmek üzere, yurtların 
işletilmesini üniversiteler üzerlerine almakta
dırlar. 

Muhterem arkadaşlarım, bilindiği gibi, üni
versite ve yüksek okullarda okuyan gençleri, 
gerektiği gibi yetiştirmek görevinin, tedrisata 
münhasır olup olmıyacağı meselesi, elli sene
den beri tartışma konusu olmaktadır. Bu üni
versite gencinin ders dışı zamanlarının değer
lendirilmesi konusunda da iki sistemle karşı 
karşıya bulunmaktayız. 

Birinci sisteme göre, öğrencinin ders dışı ha
yatiyle yakından ilgilenmek en doğru yoldur. 
Bilhassa ingiliz üniversitelerinde bu sistem ya
tılı müesseseler şeklinde bilinmektedir. 

İkinci sistem ise; öğrenciyi üniversite dışın
da takibetmeyip, genci hayatını tanzimde ser
best 'bırakmanın en doğru yol olduğunu iddia 
etmektedir. Bu şekil bilhassa Alman üniversi
telerinde göze çarpmaktadır. Bu iki sistem de 
türlü yönlerden tenkidlere uğramıştır. Tasarı
da kaıbul edilen sistem ise, üniversite ve yüksek 
okul öğrencileri için, yurtlar, tesis edilmesi ve 
bunların oldukça geniş bir hürriyet zihniyetiy
le idare edilmesidir. 

Kabul edilen sistem ve kanun tasarısiyle, 
üniversite öğrencisine kredi verilecek, barına
cak yer temin edilecek, hayatı düzene girecek, 
kendisine ders çalışma imkânları sağlanacak ve 
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kolayca kontrol imkânları da olduğundan, yük
sek öğrenim randımanı ve kalitesi artırılmış 
olacaktır. 

Bu suretle, fakir fakat kabiliyetli, maddi 
imkânları elverişli olmıyan. fakat, mânevi vasıf
ları yüksek gençleri, ilerinin zekâlarını, mem
leket hizmetinde yetiştirmek için demokratik, 
terbiyevi ve sosyal güvenliğe önem veren bir 
sistem ortaya konmuştur. Yüksek öğrenim öğ
rencisinin başlıca devM olan para sıkıntısı, 
onun izzeti nefsini kırmadan ve kendine olan 
güveni destekliyerek, faizsiz olarak ödenmesi 
sağlandığı için de, bu konuda demokratik, gü
zel ve semereli bir sistem tatbik edilmiş olacak
tır. Gençlik dâvalarına karşı, anlayışını, iyi ni
yetini ve gençliğe değer verdiğini müşahhas 
misalleriyle göstermiş, yüksek huzurunuzda 
sözlerimi bağlarken, senelerin ihtiyacına cevap 
veren böyle bir tasarının kanunlaşmasının genç
lik kütlesi üzerinde bırakacağı müspet tesir
leri, onların mümessili bir genç olarak belirt
mekten zevk duymaktayım. 

Hepinizi saygılarımla selâmlarım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Hüseyin Onur. 
HÜSEYİN ONUR — Muhterem arkadaşlar, 

benden evvel konuşan kıymetli kardeşimiz Alev 
Coşkun, mevzuu çok güzel izah ettiler. Bu hu
susta ben de konunun önemine binaen, mese
leyi diğer bâzı yönlerden ele alarak izah etmek 
istiyorum. 

Sayın arkadaşlar, bugün Yüksek Meclisiniz 
milletimizin ana dâvalarından ikincisini hallet
mek için, ikinci büyük eserini vermek için top
lanmış bulunuyor. Perişan ve yokluk içinde çır
pman genç talebelerin aeıklı durumu, ailelerinin 
ve dolayısiyle bütün milletimizin en büyük da
vasıdır. Ve bu dâvayı halledecek tasarı da şimdi 
huzurımuzdadır. Bu kanunu çıkarmak şerefine 
nail olan bir Meclisin üyesi olmak ve bu konu
da söz almak benim için en büyük bahtiyarlık
tır. Bu tasarı tarihe altın harflerle yazılacak, 
Kurucu Meclis kanunlarının ikincisi olacaktır. 
Yedi aydır hazırlanmakta olan bu tasarının ka
nunlaşmasını talebe arkadaşlar dört gözle bek
lemektedirler. Bunun onlara şimdiden hayırlı 
olmasını dilerim. 

Muhterem arkadaşlar, Atatürk, Türk genç
liğinin kanındaki doğruluğa ve asalete güvene
rek, kurduğu rejimi ve devrimleri ona emanet 
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etmiştir. O, gençliğin her zaman uyanık oldu
ğuna ve olacağına, her kötü faaliyet ve icra
atın karşısına, durdurulamıyacak bir iman ve 
kuvvetle çıkacağına inanıyordu. 

Gençlik ise hiçbir hal ve şartı düşünmeksi
zin, zamanı gelince vazifesini yaparak emanet
lerini korumuş ve her zaman itimada lâyık, gü
venilir bir kuvvet olduğunu ispat etmiştir. 

Böyle bir neslin perişan ve derbeder bir ya
şayıştan kurtarılması ve lâyık olduğu mertebe
ye çıkarılması, memleket menfaatinedir ve 
müstacelen elzemdir. Kalbi yalnız vatan ve mil
let aşkiyle ̂ çarpan ve icabında bu uğurda öl
mesini bilen Atatürk gençliğine, memlekete ye
ter derecede faydalı olmak yolunda her türlü 
imkânın sağlanması zaruridir. Aksi halde bu
günkü şartlar altında olanlardan daha fazla bir 
şeyler beklememiz abes olur. 

Muhakkak ki hepiniz de durumu biliyorsu
nuz, fakat talebe olduğum için ben onların bü
tün ihtiyaç ve dertlerini biliyorum. Onların 
çektiği ıstırapları ben de çektim, gençlik tem
silcisi olarak en ince teferruatına kadar onla
rın perişan durumunu sizlere nakletmekte fay
da buluyorum ve bunu şerefli bir vazife telâk
ki ederek ifa ediyorum. 

Bugün genç talebe arkadaşlar için sağda 
solda sinemada, kahve köşelerinde dolaşmaktan 
başka bir işleri yoktur deniliyor. Neden böyle 
acaba? Sebepleri üzerinde asla durulmuyor. Bir 
talebe ders çalışacak 'bir yer bulamazsa, ne ya
pabilir? Bir talebe saat dokuzda acılan bir kü
tüphanede yer bulabilmek için sabahın saat al
tısında kuyruğa girer. îki üç saatlik zamanı 
kuyrukta boşuboşuna heba ettikten sonra yine 
de yersiz kalan bir talebe acaba ne yapabilir? 

Muhterem arkadaşlar, ders çalışacak bir yer 
tenimi için okuma odalarında, kütüphanelerde 
her gün birkaç kavganın muhakkak cereyan et
tiğini, hâdisesiz günün nadir olduğunu sizlerin 
ve umumi efkârın bilmesini isterim. Sandalye
lerle, kitapla kavga edilir. Ceket gömlek param
parça olur. Sebep çalışmak için yer temin et
mektir. Çünkü Hükümet talebeye yeteri kadar 
çalışacak yer temin edememiştir, işte çok acı 
bir hakikat : Çalışacak bir yer için kavga! Bu 
vaziyette talebe ne yapar? Ders çalışmak için 
kahveye gider, orada da çalışamaz, başlar oyu
na. 
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Bir talebe aş evinde ucuz bir yemek yiyebil

mek için (ki o da hem kalitesiz ve hem de kar
nını doyurmıyacak kadar azdır) en az bir sa
at yağmurda, soğukta kuyrukta bekler ve bu 
şekilde çıkarken de yine yüzü gülmez. Bunu 
ders zamanı gelmişseniz görmüşsünüzdür ve ge
lirseniz görürsünüz. Birçokları aç kalmamak 
için sandeviçle geçinir. Aç veya gıdasız kalan 
bir talebe kendini lâyıkı şekilde derse verebilir 
mi? 

Parası olmadığı için şehrin en uzak semtle
rinde, kötü, gayrisıhhi şartlar altında, bodrum 
katlarında oturur ve fakülteye gelebilmek için 
saatlerini yollarda geçirir. Evin yemek ve te
mizlik işleriyle uğraşmaya mecburdur. Eve pis
likten, kokudan girilemez. îşte arkadaşlar bü
tün söylediklerimde zerre kadar mübalâğa yok
tur ve hepsi birer hakikattir ve bu şartlar al
tında bütün zamanını mücadeleyle geçiren bir 
talebeden biz nasıl bir çalışma ve nasıl bir ba
şarı bekliyebiliriz. 

Bugün mevcut istatistiklere göre elli bin
den fazla yüksek tahsil talebesi vardır. Bunun 
beş bini yurtlarda kalıyor. On beş binini de şe
hirlerin yerlisi veya orada kalacak bir akrabası 
olanlar farz edelim. Geri kalan otuz bin talebe 
hangi şartlar altında nerede kalıyor acaba? Bu
gün mevcut yurtların hepsi birer sefalet yuvası
dır. Ekserisi ahşaptır. Pislikten ve kokudau içeri 
girilemez, özel yurtların çoğunda bir hamal da
hi oturmaya tenezzül etmez. Fakat bu yurtlara 
dahi girmek için yüzlerce binlerce kişi sırada 
bekler. 

Ayrıca bir de kitap derdi! 100 - 200 'İraya 
kitap almak başlıbaşma bir meseledir. Onu da 
bulabilirseniz. Kitapsız nasıl ders çalışılır ve 
muvaffak olunabilir? 

Aç, sefil, yurtsuz, kitapsız ve çoğu hasta 
olan bu gençlere yardım her şeyden önce, çok
tan düşünülmüş olmak icabederdi. Fakat düşük 
iktidar bu gençlere yardımı bir tarafa, hattâ 
onları imha etmeyi bile düşünüyordu. Aydın, 
inkılâpçı, çalışkan ve uyanık Türk gençliği 
onun için bir tehlike arz ediyordu. Onlar bunu 
yapmazlardı, çünkü onlar münevver düşmanıy
dılar. İstediği gibi tesir altında bırakıp aldata
bileceği cahil kimseler onlar için makbuldü. 

Milyonlar sarfiyle kurulan bir baraj, bir böl
genin gecelerini aydınlatıyorsa gençler de bu 
milletin geleceğini aydınlatacaktır. Şimdi gele-
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çekte bu memleketi idare edecek olan bu genç
leri sersefiİ perişan bıraktığımız takdirde, istik
bale hangi ümitle bakabiliriz? Kurulacak bir 
fabrikayı idare edecek, çalıştıracak ehliyetli bir 
insan olmazsa ondan nasıl bir verim alınır? 

Gelecekte memleketi emin ellere bırakmak 
istiyorsak bugünden gençlerimizi bu acıklı du
rumdan kurtarmalıyız. 

Aile tahsile yolladığı evlâdına para yollı-
yamadığı için ıstırap içinde, çocuk her türlü se
falet içinde, çalışmadığı ve muVaffak olmadığı 
için mustariptir. Böyle tahsil yapılamaz arka
daşlar. 

Anadolu'nun sağından solundan koşup gelen 
gençler memlekete faydalı olabilmek için, gerek
li bilgileri temin için geliyor. Yoksa dilencilik 
için değil. Bugün bir genç ihtiyaçlarını karşılı-
yacak bir burs için vekillerin, mebusların, ban
kaların kapılarında beklemekte, her şeye boyun 
eğmektedir. İzzetinefsini ayaklar altına almak
tadır. Türk gençliğine bunu reva göremeyiz. 

Sayın üyeler, önümüzde çok güzel bir 1 asarı 
var, bunu vereceğiniz oylarla kanunlaşması ile 
on binlerce talebe bahsettiğim kötü durumdan 
kurtarılacaktır. Güzel bir yurt, temiz sıcak bir 
yemek, çalışacak sessiz bir okuma odasına ka
vuşacaktır. Diğer ihtiyaçlarını ise kurumdan 
alacağı kredi ile karşılıyacak ve durum düze
lecektir. 

Kanunlaşmak üzere olan bu tasarının bütün 
yüksek tahsil gençliğine hayırlı ve uğurlu ol
masını dilerim. Beni dinlediğiniz için de teşek
kür eder hepinizi hürmetle selâmlarım. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — E s a t Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Muhterem arkadaşlar, hu

zurunuzu birkaç dakika işgal edeceğimden do
layı affmızı rica ederim. 

Benden evvel söz alan genç arkadaşlarımız 
yüksek tahsil öğrencilerinin feci durumunu 
büyük bir belâgatle anlatmış bulunuyorlar. Ken
dileri genç, bendeniz ihtiyarım. («Daha çok 
gençsin» sesleri) 

Efendim, bizim kuşağın bu dâvada kendile
riyle beraber olduğunu bu kürsüden söylemek 
için söz almış bulunuyorum. Evvelâ bu tasarı
yı Yüksek Meclisin huzuruna getirmiş oldu
ğundan dolayı Hükümeti tebrik ederim. İnkı
lâp Hükümeti şimdiye kadar gelmiş geçmiş ik
tidarlara bu kanunla bir ders vermiş bulunu-
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yor. Şimdiye kadar bu memlekette bütün ya
tırımlar cemadata yapılmıştır. Asıl yatırım 
mevzuu olan insan ihmal edilmiştir. Ve bunun 
neticesi olarakdır ki, bugünkü feci duruma 
düşmüş bulunuyoruz. Bu kanun Yüksek Heye
tinizce kabul edildiği takdirde hepimiz Türki
ye'nin istikbalinden / emin olarak, gözümüz ar
kada kalmaksızın sükûnla göçebiliriz, önü
müzdeki kanun, Muhterem Heyetinizin Anaya
sadan sonra kabul edeceği en büyük kanunlar
dan birisidir. Çünkü bu kanun Anayasanın tat-
bikatmdandır. Anayasa ile kabul edilmiştir ki, 
her vatandaş kendisine mevdu görevi yapacak 
kabiliyete ermek üzere sonuna kadar inkişaf 
ettirilmek hakkını haizdir. Fakat bu, içtimai 
ve «pecuniaire» birtakım engeller neticelerle 
daima ve nazari kalır. Birçok gençlerimiz bü
yük kabiliyet sahibi oldukları halde maddi 
imkânsızlık yüzünden kabiliyetlerini inkişaf et
tiremedikleri görülür. Anayasa, sosyal hakla
rın bâzıları ile ferde, vatandaşlara bu imkânı 
vermektedir. Tabiî binnazariye. İşte önümüz
de bulunan kanun tasarısı bu meseleyi hallet
mektedir. Bu kanun, Anayasanın bu hususta
ki maddelerini tatbik sahasına çıkaracak bir 
kanundur. Bu itibarla bu kanunu müzakere et
mek, kabul etmek ancak Yüksek Heyetinize 
yaraşır bir keyfiyettir. Bu sebeple bendeniz 
Hükümet bizlere bu fırsatı ve bu şerefi bahşet
tiği için tekrar teşekkür eder, kürsüden ayrı
lırken bu kanunun bir an evvel kabul edilme
sini rica ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Tasarının tümü üzerinde baş
ka söz istiyen var mı? Buyurun Millî Eğitim 
Bakanı. 

MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AHMET TAHTA-
KILIÇ — Muhterem arkadaşlar, Millî Eğiti
mimizin hakikaten hal çaresi bekliyen birçok 
ayakta meseleleri vardır. Bunlar arasında yük
sek öğrenim gençliğinin imkânlara kavuştu
rulması, sosyal ve eğitim problemlerinin hal
ledilmesi, üniversite dışında karşılaştıkları 
güçlüklerin giderilmesi dâvaları yeni Anaya
samızdan hız alınarak bir istikamet verilmesi 
gerekli önemli işlerimizden birisidir. Bu se
beple Hükümet adına bu tasarının hazırlanma
sında emeği geçen komisyon üyelerine teşek
kürü bir vazife bilirim. Şu hakikati söyliyeyim 
ki, kanun tatbikatı ile birlikte inkişaf edecek 
ve üç ana meseleyi halledecektir. Genç kabi-3 
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liyetleriu körelmemesi için artık onlara yüksek 
tahsil görme imkânı verilmektedir. Bu, mil
let için en esaslı bir konudur. 

İkincisi; kendine güvenen insanın yetişti
rilmesidir. Hiç kimseden medet ummıyarak 
gencin istikbaldeki kazancı ile kendini yetiş
tirmesi gibi bir çare ile Türk gençliği karşı 
karşıya gelmiş bulunmaktadır. Sonra, tasarıda 
kayıtlı bedavacılık kelimesi üzerinde de dur
manızı bilhassa istirham ederim. Şimdiye ka
dar yüksek öğrenim gençliğinin birbirine re
kabet halinde ve tesadüfen bir imkândan isti
fade etmek yolu vardı. Bugün kendisine güve
nen gençlik kendi tahsil masrafını kendisi te
min etmek imkânına sahibolmakta ve millete 
yük olmamaktadır. 

Üçüncüsü, üniversitelerimizin durumudur ki, 
bu da hepinizce malûmdur, bunu hepiniz İn
liyorsunuz. Üniversitelerimiz bugün bu bakım
dan gençliğin meselelerini halledecek çapta de
ğildir. Yurtlar pedagojik bakımdan, eğitim 
bakımından öğrencilere yardımcı müesseseler 
haline gelecektir. "Türkiye'nin içtimai bünyesi 
bakımından hakikaten buna ihtiyaç vardır. 

Bütün esaslarını ve prensiplerini yüksek hu
zurunuzda ifade ettiğim tasarının hakikaten 
ivedilikle müzakere edilerek süratle kanunlaş
masını ve tatbikatının biraz evvel arz ettiğim 
üç hedeften ayrılmadan yürütülmesini temenni 
ederek, bu tasarının hazırlanmasında emeği ge
çenlere tekrar teşekkür eder, tasarı yüksek 
reylerinizle kanuniye t keşfettikten sonra iyi 
bir tatbikat görmesi ve memleketimiz için ha
yırlı olması ümidiyle, sizleri hürmetle selâm
larım. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Muhterem arkadaşlarını, 

kanunun lüzumu üzerinde benden evvel konu
şan arkadaşlarımız gereği kadar konuşmuş ol
dukları için bendeniz bu mesele üzerinde fazla 
durmıyacağım. Yalınız bir üniversite mensubu 
olarak üniversite tarafında böyle bir tasarının 
hararetle desteklendiğini söylemek isterim. Ta
sarının hazırlanması sırasında üniversitenin 
mütalâası sorulmuştur ve esas komisyon faaliye
te geçmeden üniversitenin muhtelif dekan ve 
rektörü bu Meclis binasında toplanarak mevzu 
üzerinde konuşmuşlardır. Ondan sonra Ankara 
Üniversitesi elde mevcut taslağı dikkatle tetkik 
etmiş ve gerekli bâzı tashihleri yaptıktan sonra 
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I bunu komisyona iade etmiştir. Bunun için işbu ta

sarı Hükümet tarafından hazırlanmış bir tasarı 
değildir. Ondan daha önce. üniversitenin kendi 
bünyesi içinde.bâzı çalışmalar yapılmış bulun
maktadır. 

Bendeniz bu tasarıyı getirmiş olan Millî Bir
lik' Hükümetine teşekkürümü arz etmek isterim. 
Yine bu tasarının ilk taslağının hazırlanmasın
da büyük emeği geçmiş olan Kurmay Binbaşı 
Ali Armağan'a da ayrıca huzurunuzda teşekkür 
etmeyi bir borç bilirim. 

Biraz evvel burada konuşan Esat Çağa arka
daşımızın söylediği gibi, bu kanunla Anayasa
mızın maddelerinden birisi gerçekleşmiş bulun
maktadır. Anayasanın 50 nci maddesinde bulu
nan biı* hüküm yüksek öğrenim gençlerine ge
rekli yardımın yapılması imkânını vermiş bulun
maktadır. Müsaade ederseniz 50 nci maddenin 
üçüncü fıkrasını okuyayım : 

(Devlet, maddi imkânlardan yoksun başarılı 
öğrencilei'in, en yüksek öğrenim derecelerine 
kadar çıkmalarını sağlama amacı ile burslar ve 
başka yollarla gerekli yardımları yapar). İşte bu 
maddede ifadesini bulan sosyal yardım vazifesi
nin gerçekleştirilmesi hususunda bu tasarı huzu
runuza getirilmiş bulunmaktadır. Kurucu Mecli
sin yeni Anayasada koymuş olduğu prensipleri 
gerçekleştirmek yolunda gayret sarf etmesi, ha
kikaten müstesna bir hal olarak vasıflandırıla-
bilir. Gerçi tasarının maddeleri üzerinde teknik 
bakımdan şu veya bu şekilde düzeltilmesi ieab-
eden noktalar bulunabilir, bunları pek tabiî ola
rak maddeleri geldiği zaman ele alıp üzerinde 
durmak suretiyle şahsi fikirlerimizi dermeyan 
etmeye çalışacağız, fakat tasarı heyeti umumi-

. yesi itibariyle büyük bir en#ek mahsulü olarak 
ortaya çıkmış bulunmakta ve memleketin öte-
denberi büyük bir derdine hal çaresi olarak gö
zükmektedir. Bu itibarla bendeniz bu tasarının 
takdirlerinize mazhar olacağını kabul ederek 
sözlerimi Hükümete teşekkür etmekle bitirmek 
isterim. (Alkışlar) 

1 > A Ş KAN — Mu a m ine r Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş

lar, Necip Bilge arkadaşımız 50 nci maddenin 
o ncü fıkrasını okumadan önce söz almıştım. Be
nim sÖyliyeceklerimi kendileri ifade ettiklerinden, 
iki üç cümle ile sözlerime, son vereceğim. Aııaya-

I sadaki öğrenim hakkının, sosyal Devlet istika-
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metindeki tatbikatının en "güzel bir misalini ve 
50 nci maddenin başarılı bir uygulanışını, huzu
runuzda bulunan bu kanun tasarısında görüyoruz. 

Bu kanunun kabul edilmesi ile, sosyal adaleti 
gerçekleştiren Sosyal Devlet istikamesind'e bir 
adım daha atılmış olacaktır. Gelecekte, kabili
yetli hiçbir memleket çocuğunun kaybedilmeme
si imkânı yaratılmış; her yıl, birçok değerin 
körlenmesine artık son verilmiş olacaktır. (Al
kışlar) 

BAŞKAN — Remziye Batırbaygil. 
REMZÎYE BATIRBAYGİL — Değerli ar

kadaşlarım, Türk gençliğinin, özel olarak yüksek 
öğretim gençliğinin, hele maddi durumları ki
fayetsiz olanlarının, Türk milletinin şefkatli eliy
le, hayatlarını ve tahsil durumlarını garanti al
tına almış olacak olan bu tasarının değerli oyla
rınızla, kanuniyet kesbedeceğini düşünerek, bil
hassa, Türk kadınının ve Türk analarının şük
ran ve minnet duygularını Yüksek Meclise arz 
etmek için huzurunuza çıktım, özel olarak ka
bul buyuracağınız kanun Türkiye Cumhuriyeti 
yeni Anayasasının üçüncü bölümünde Sosyal ve 
iktisadi haklar ve ödevler kısmının 35 nci mad
desinin «Aile Türk toplumunun temelidir» der
ken, bunun bütün ailelerin de her halde sevgi ve 
ilgisini üzerine çekmiş olacağını düşünerek, bu 
tasarının kanuniyet kazanmasını rica eder, huzu
runuzdan ayrılırım. 

BAŞKAN — Başka söz ist iyen? Yok. Tasarı
nın tümü üzerindeki görüşmeler bitmiştir. Mad
delere geçilmesini yüksek oylarınıza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... Maddelere geçilme
si kabul edilmiştir. Komisyon raporunda tasa
rının ivedilikle görüşülmesi teklif edilmektedir. 
Tasarının ivedilikle görüşülmesini oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... ivedi
likle görüşülmesi kabul edilmiştir. Maddeleri 
okutuyorum. 

Yüksek Öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanunu 

Birinci Bölüm 
1. Genel hükümler 

Madde 1. —- Merkezi Ankara'da olmak üzere, 
tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine bağlı 
«Yüksek öğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu» ku
rulmuştur. 
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Kurum Millî Eğitim Bakanlığının denetimi 

altındadır. 
BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?. 

Necip Bilge. 
NECİP BİLGE — Efendim, bendenizin söy-

liyeceğim sadece birinci maddeyle ilgili olma
makla. beraber üniversite ile doğrudan doğru
ya alâkalı bulunduğu için burada söz almayı 
uygun gördüm. Tasarının !bütün maddeleri 
tetkik edildiği zaman görülecektir ki, bâzı 
maddelerin genel başlıkları var, fakat bâzıları
nın yok. Bundan başka tasarı bölümlere ayrıl
mış, bunların bâzılarının başlıkları mevcut 
bâzı bölümlere ise ad verilmemiş. Nitekim bu
rada birinci bölüm denilmekte, 1. - G^nel hü
kümler, ikinci maddenin başlığında da 2 - Ku
rumun amacı başlıkları var. Acaba bu genel 
hükümler bölümün başlığı mı, yoksa maddenin 
kenar başlığı mıdır? Kanaatimce bu bölümün 
başlığı şeklinde ifade edilmiştir, rkinci madde
de amacın belirtilmiş olması maddenin kenar 
başlığını doğurmuş bulunmaktadır. Genel hü
kümler kelimesi bölümün başlığı olması ve 1 
rakamının oradan çıkarılması icabeder. ikinci 
maddede bölümün amacı denildiğine göre 
birinci maddeye şöyle bir başlık konması 
imkânı mevcuttur : Kanun tasarısının ivedilik
le görüşülmesi tasvibedildiğine göre kenar baş
lıklarının ayrı ayrı düzenlenmesi icabetmez, 
bununla beraber komisyona iade edilmesi de 
doğru olmaz. Onun için şöyle bir teklifte bu
lunmak isterim : Maddelerdeki kenar başlık
larını kaldıralım, sadece bölüm ve başlıkları 
ifade etmek suretiyle meseleyi halledelim. Me
selâ buradaki birinci bölümün adı (Genel hü
kümler) olabilir. 2 nci maddedeki «Kurumun 
amacı» kelimelerini kaldırabiliriz. 2 nci mad
deye «Kuruluş ve yönetim» dedikten sonra di
ğer maddelerin başlıklarını kaldırabiliriz. Çün
kü bâzı maddelerde başlık var, bâzı maddeler-
de yok. Yeknesak bir durum hâsıl oluyor, hem 
de estetik bakımdan insicam bozuluyor. 

BAŞKAN — Söz Komisyonun. 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ ZIYA MÜEZZİN-

OGLU — Sayın Bilge arkadaşımızın işaret et
tiği nokta hakkında kısaca, komisyonumuzun 
görüşünü arz etmek istiyorum : 

Bölüm ve başlıkları biz de düşündük. Me
tindeki umumi başlıkları paragraf olarak mü
talâa ettik ve mahzurlu görmedik. Bununla be- -

f 
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raber arkadaşımızın teklifine iltihak ediyoruz, I 
tatbikatta daha iyi netice verecek. İşaret ettik
leri gibi insicam da sağlanmış olacaktır. Tekli
fe iltihak ettiğimizi tekrar arz ederim. 

BAŞKAN — Sayın Necip Bilge, yazılı bir 
teklifiniz var mı? 

NECÎP BÎLGE — Var, efendim. 
FETHİ ÇELİKBAŞ — Komisyondan bir 

hususu öğrenmek için söz aldım, (özel hüküm
ler) kaydı konmuş olmasına rağmen birçok 
maddelere umumi kanun hükümlerinin tatbik 
edilmiyeceği zikredilmektedir. Bu itibarla ev
velâ kendi kanununun tatbik edileceği, kendi 
kanununun boş bırakıldığı yerlerde özel hu
kuk hükÜhılerinin tatbik olunacağı anlaşılmak
tadır. Eğer keyfiyet böyle ise tasrih edilmesi 
lâzımdır. (Bu kanun hükümlerinin boş bıraktı
ğı yerlerde özel hükümler tatbik edilir) diye I 
sarahaten ifad^ etmek gerekir. Mütaakıp bir
çok maddelerde birtakım hususi hükümler kon
muştur ki, bunun özel hukukla alâkası yoktur. 
Onun için birinci maddeye vuzuh vermek lâ-
zımgelir kanaatindeyim. Meselâ şurada 3460 
sayılı Kanuna göre muamele ve hesaplarının 
denetleneceği yazılıdır ki, bu, hususi hüküm 
değildir. 36 ncı madde ise 1050 sayılı Muhase-
bei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma 
ve eksiltme kanunlarından bahsetmektedir. Sa
yıştay ' Kanununa da tâbi değildir, hususi hu
kuk hükümlerine tâibi olarak işliyecek bir te
şekkül olacaktır ki, bunun birinci maddede 
tasrih edilmesi lâzımdır. Mâruzâtım bu kadar
dır. 

BAŞKAN — Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş

larım, ben sadece «kenar başlıkları» üzerinde bir 
iki cümle arz edeceğim. Biz, genel olarak memle
ket kanunlarını okumıyan bir milletiz. Ellerinde 
bol bol diploması bulunan birçok şahıslar dahi, 
Anayasayı bile okumazlar. Sebebi..? Umumiyetle 
uzun yazıyı okumaya tahammül edemiyen, bu 
zahmete katlanaımıyan insanlarız. Bizler, ancak 
kısa metinleri okuyabilmekteyiz, işte bu sebep
lerdir ki, Anayasa Komisyonunuz ve Yüksek Ku
rulunuz Ana}rasalarda pek de âdet olmadığı hal- . 
de, kenar başlıkları koymayı kabul etti. Durum 
böyle olunca, vatandaş, kendisini ilgilendiren 
bir hükmünü, kenar başlığa bakmak suretiyle 
derhal tesbit edebilmekte ve o kadarcık bir met
ni de okuyabilmektedir.. Şii halde biz bu kanu- | 
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I ıra, memleketin ve halkın psikolojik durumunu 

göz önüne alarak, rahatça okunur bir hale getir
mek için, ona «kenar başlıkları» koyalım. 

Teklifim şundan ibaret : Nasıl olsa Meclis öğ
leden sonra da toplanacak. Şimdi bütün madde
ler görüşülür; madde başlıkları ise en sona bıra
kılır. öğle tatilinde, komisyon ve arzu eden ar
kadaşlar toplanırlar, beraberce madde başlıkları
nı tesbit* ederler. Böylece bütün maddeler birer 
başlık kazanmış ve kanun çok daha faydalı ve 
pratik bir hale gelmiş olur, sanırım, 

BAŞKAN — Mehmet Göker. 
MEHMET GÖKER — Efendim, birinci 

maddede yazılı hükmün, bu kanun tasarısının 
geçici hukuk hükümlerine bağlı olması hususu 
ikinci maddede tasrih edilmiştir. İkinci madde 
Türk gençlerinin yüksek öğrenimini kolaylaş
tırmak gibi bir hüküm vaz'etmiştir. Sayın Ho
canın işaret etmiş olduğu husus, ikinci madde-

I dir. Bu kanunda yer alan hükümlerin nasıl uy
gulanacağı birinci maddede bahsedilmiş oldu
ğundan tekrar birinci maddeye bir ilâve yapıl
masına lüzum yoktur. Onun için birinci madde
de değişiklik yapılmasına muhalifim. Çünkü 
ikinci maddede de ayrıca sarahat vardır. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz isti-
yen arkadaş var mı? Komisyon düşüncelerini 
bildirecek mi? 

KOMİSYON ADINA ZİYA MÜEZZİNOĞ-
LU — Efendim, bölüm ve kenar başlıkları hak
kında görüşümüzü daha evvel arz etmiştim. 
Şimdi Sayın Muammer Aksoy arkadaşımızın 
yapmış olduğu teklifi de nazarı itibara alarak, 
öğle tatilinde tasarıyı bu şekilde ikmal etmek 
cihetine gideceğiz. 

Birinci maddede Sayın Çeldkbaş arkadaşımız 
bir nokta üzerinde durdular. Malûm olduğu üze
re, cari sistemimizde, bütün İktisadi Devlet Te
şekküllerinde ve benzeri teşekküllerde, bir taraf
tan bu teşekküllerin özel hukuk hükümlerine 
tâlbi olduğu açıklanmış, diğer taraftan da âmme 
hukukunun umumi hükümlerinden kurum hak
kında uygulanacak hükümlerle istisnalar ayrıca 
gösterilmiştir. Bu tasarıda da aynı esas kabul 
edilmiştir. Birinci madde ile tesis edilen kuru
mun bu kanunlar hükümlerine tâbi olduğu mek
nuzdur. Tekrar madde metninde tasrih etmek 
cihetine gitmek kanaatimizce haşiv olacaktır. Mâ-

I ruzatmı bundan ibarettir. 

\ 
~ m~~ 
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BAŞKAN — Necip Bilge. i BU RAPOR SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZİN-

. NECİP BİLGE — Bu kurul şubeler açabiie- OĞLU — Efendim, arz ettik, esasen bu husus 
eek mi? , vardır. Bu itibarla katılmıyoruz. 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZÎN-
OĞLU — Kurulun şube açma imkânı üzerinde 
durulmamıştır. Bununla beraber madde metni 
buna mâni teşkil etmemektedir. 

BAŞKAN — Çelikba§. 
F E T H İ ÇELİKBAŞ — Sayın Sözcü arkada

şımızın dediği doğrudur. Ancak, diğer kanun
larda «malî ve idari muhtariyeti haiz olmak üze
re» diye bir ibare vardır. Burada öyle bir teşek
kül kuruyoruz ki, aslında muhtardır ama bunun 
hakkında bir şey söylememişiz. Halbuki İktisadi 
Devlet Teşekküllerinde «malî ve idari muhtari
yeti haiz olmak ve özel hukuk hükümlerine tâbi 
olmak üzere» diye kayıt vardır. Israr etmiyo
rum. Yalnız ilerde, tatbikatta birtakım müşkü
lâtın çıkması endişesini taşıyorum. Eğer komis
yon bunu diğer İktisadi Devlet Teşekküllerinin 
statüsü şeklinde anlıyorsa mesele yoktur. O za
man diğerlerinde tatbik edilen usul bunlara da 
tatbik edilir. Eğer böyle yapılacaksa bir diyece
ğim yoktur. 

BAŞKAN — Yazılı bir teklifiniz var mı efen
dim?. 

F E T H İ ÇELİKBAŞ — Hayır, efendim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. önerge
leri okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Maddelerin kenar başlıklarının öğle tatilin

de tamamlanması ve maddelerin sonunda toptan 
görüşülmesini arz ve teklif ederiz. 

Necip Bilge Muammer Aksoy 

BAŞKAN — Efendim, komisyon bu öner
geye katıldığını beyan etmiştir, önergeyi dik
kate alanlar... Almayanlar... önerge kabul edil
miştir, efendim. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının 1 nci maddesinin 1 nci fıkrasına, 

özel kelimesinden önce «işbu kanunda hüküm 
bulunmıyan hallerde» ibaresinin eklenmesini 
arz ve rica ederim. 

Necip Bilge 

BAŞKAN — Efendim, komisyon katılı
yor mu? 

Meclis Başkanlığına 
Rakamlardan sonraki noktalar genel olarak 

«nci» anlamına geldiğinden müzakeresi yapı
lan kanundan, maddeleri gösteren No. lardan 
sonraki noktaların kaldırılmasını arz ve teklif 
ederim. 

M. Rauf İnan 

I BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
ZİYA MÜEZZİNOĞLU — Katılıyoruz efen

dim. 
BAŞKAN — önergeyi kabul edenler... Et-

miyenler... Önerge kabul edilmiştir. 
Maddeyi bu tashihle oylarınıza sunuyorum. 

Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

2. Kurumun amacı 
Madde 2. — Kurumun amacı; Yüksek öğ

renim gören öğrencilere bu kanun gereğin
ce kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt 
işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençleri
nin yüksek öğrenimlerim, sosyal ve kültürel 
gelişmelerini kolaylaştırmaktır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Buyurun. 

MEHMET C4ÖKER — Bu yüksek öğrenim 
gören önrenciler tâbiri içine ecnebi memle
ketlerde öğrenim yapmak istiyenler dâhil mi
dir, değil midir?.. 

BAŞKAN — Komisyon. 
BU RAPOR SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZİN

OĞLU — Dâhil değildir. Bu husus komisyon-
da bütün etrafiyle müzakere edilmiş ve böylece 
kararlaştırılmıştır. 

BAŞKAN — Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Burada «yurt işletmesini 

sağlamak suretiyle» denmektedir. Bu, özel 
yurtlara yardım mânasını mı taşıyor? 

BU RAPOR SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZİN
OĞLU — Hayır efendim. Burada mevzuubah-
solan şey, bu kurul vasıtasiyle yurtlar kurul
ması işletilmesidir. İlerdeki maddeler tetkik 
edilince görülecektir ki, yurtların inşası bir 

'elde toplanmış, işletilmesi de ilgili üniversite
lere bağlanmıştır. 

ESAT ÇAĞA — Mevcut özel yurtlar bu 
madde ile ortadan kalkıyor mu? 

- 4 0 1 ~ 
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ZİYA MÜEZZlNOĞLU — Hayır, bunlar I 

devam edecek, bu kanunun çerçevesi içine gir-
miyecektir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen yok. Madde
yi oyunuza sunuyorum. Kaibul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

İkinci Bölüm 
Kuruluş ve yönetim 

Madde 3. — Kurumun organları şunlardır : 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Müdürlük. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi oya sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

1. Genel Kurul 
M'adde 4. — Genel Kurul, Maliye, İçişleri, 

Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar 
ve İskân bakanlıklarının birer temsilci, Millî I 
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Reisi 
ve Yüksek öğrenim Genel Müdürü, üniver
site rektörleri, her üniversite senatosundan 
seçilecek birer profesör, üniversite dışındaki 
Yüksek öğrenim kurumları ve akademilerin 
öğrenim üyeleri arasından kendi öğrenim 
üyelerince seçilecek birer temsilci, Vakıflar I 
Genel Müdürü, Beden Eğitimi Genel Müdürü, 
Kızılay Genel Müdürü, Kurumun parasının 
yatırıldığı bankanın Genel Müdürü ve yönet
meliğe göre tesbit edilecek iki öğrenci temsil
cisinden teşekkül eder. 

Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir 
adamları, banka genel müdürleri ve buna mü
masil şahıslar, seçme ve seçilme yetkileri ol-
raamalk şartiyle, Millî Eğitim Bakanının da
veti üzerine Genel Kurula müşahit olarak ka
tılabilirler. 

Mîllî Eğitim Balkanı, Genel Kurulun tabiî 
Başkanıdır. 

Seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki 
yıldır. Bunlar yeniden seçilebilirler. İstifa, te
kaütlük, tâyin ve sair sebepler ile üyelik vas
fını kaybedenlerin yerine, eski üyenin iki yıl
lık müddetini tamamlamak üzere bir yenisi 
seçilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istifyen?.. 
Buyurunuz Çelükbaş. 
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FETHİ OELİKBAŞ — Efendim, bakanlık

lar sayılırken Dışişleri Bakanlığının niçin sa
yılmamış olduğunu anlıyamadım. Dışişleri 
Bakanlığında görev alacak gençlerin yetişme
sinde en yetkili organ, bu bakanlık olmak ge
rekir. Eğer biz Dışişleri Bakanlığının bir tem
silcisini buraya ilhak edecek . olursak, bu kre
diden faydalanmak suretiyle Dışişleri Bakan
lığında görev alacak gençlerin ne şekilde va
zife göreceğini tâyin hususunda önemli bir 
rol oynar kanaatindeyim. 

Ayrıca; 
Tarım Bakanlığı da yoktur. Görmedim ben. 

Tarım Bakanlığına bağlı olarak birçok kurs-
lu vazife gören gençler var. Ben bu husus
taki kıstasın ne olduğunu komisyondan öğ
renmek istiyorum. Bu tarzı teşekkülü fevka
lâde gayrikâfi görmekteyim. 

BAŞKAN — Buyurun. 
VEDAT DİCLELİ — Burada Millî Eğitim 

Bakanlığına bağlı başkanlıkların faaliyetleri 
arasında reislikten bahsediliyor. Aykırı olu
yor. Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye 
Reisi deniyor. Acaba reis kelimesinin değişmesi 
mümkün değil midir? 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZlN

OĞLU — Sayın Fethi Çelikbaş hocamız, Genel 
Kurula giren mümessiller hakkında hangi ölçü, 
hangi kıstas kabul edildiğini sordular. Şunu arz 
edeyim ki, Genel Kurula dâhil bakanlık mümes
sillerinin seçilmesinde yüksek tahsil gören öğ
rencilerin ilerdeki çalışma sahaları değil, yurtla
rın idare ve inşasiyle doğrudan doğruya veya 
dolayısiyle ilgili olan bakanlıkların birer temsil
cisinin bulunması asıl maksat olarak gözetilmiş-
tir. Madde metninden de bu anlaşılmaktadır. Me
selâ Maliye Bakanlığından bahsedilmektedir ki bu 
bakanlık her sene Kurama 40 milyon lira tahsis 
etmek durumundadır. Bundan başka gayrimen-
kuller de tahsis edecektir. İçişleri Bakanlığı bele
diyeler dolayısiyle, Bayındırlık Bakanlığı yurtla
rın bir elden inşasını sağlamak için Genel Kura
la dâhil edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı yurtların 
bir elden inşasını sağlamak için genel kurula dâ
hil edilmiştir. 

Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı zaten, bu 
mevzu ile ilgilidir.. İmar ve İskân Bakanlığı da 
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plânlann hazırlanması bakımından ilgili bulun- I 
maktadır. 

Bilmem bu izahatımla arkadaşımızı tatmin 
edebildim mi? 

İkinci nokta olarak, Talim Terbiye Dairesi 
Reisi yerine Başkanı kelimesini Sayın Dicleli tek
lif etti. Biz de buma esas itibariyle katılıyoruz. 
Mesele Teşkilât Kanununda (Reis) kelimesinin 
bulunmasından ileri gelmektedir. Değiştirilme
sinde bir mahzur görmüyoruz. 

REMZlYE BATIRBAYGlL — Efendim, dil 
bakımından bâzı değişiklikler meydana getirilmez 
mi? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZÎN-
OĞLU — Efendim, müsaade buyurursanız, buna 
benzer kelime değişiklikleri ortaya çıkacaktır. 
Biz, bu husustaki görüşünüz rapor metninde şu 
şekilde tesbit etmiş bulunuyoruz : Dil bakımın- I 
dan, bir ihtisas komisyonu olan Millî Eğitim Ko- I 
misyonu metnine sadık kaldık. Yalnız bir deği- I 
siklik yaptık, tâyin yerine önerme kelimesi kul
lanılmıştı. Biz komisyon olarak sadece bunun de
ğiştirilmesi yoluna gittik. 

Bunun dışında, Millî Eğitim Komisyonu tara
fından dil bakımından yapılan bütün değişikleri 
aynen muhafaza ettik. I 

REMZlYE BATIRBAYGlL — Arkadaşım, 
«Talim Terbiye kelimelerini de değiştirsin.» bu
yurdular. Bu nazari olarak düşünülebilir. Fakat 
biraz evvel arz ettiğim husus o zaman daha çok I 
ehemmiyet kesbedecektir. Kanunda teşkilâtın adı 
bu şekilde ifade edilmiştir. Fiilî adı bu iken bunu 
değiştirirsek hakikatlerden ve hâdiselerden hay
li uzaklaşmış oluruz. 

BAŞKAN — Reşat Tardıı. 
REŞAT TARDU — Efendim, gerek kanun 

teklifinde, gerek Millî Eğitim Komisyonundan 
geçen metinde esasen Talim Terbiye Reisi yoktur. I 
Ben bu nokta üzerinde kısaca mâruzâtta bulun
mak iistiyorum. Talim Terbiye Reisinin vazifeleri 
daha ziyade Türkiye Eğitim sistemi üzerinde ça- I 
lışmaktır. Programları hazırlamaktır. Buı ise daha 
ziyade idari bir tatbikatla meşgul olan bir organ
dır. Bu itdbarla gerek kanun teklifinde gerekse I 
Millî Eğitim Komisyonunun raporunda Talim 
Terbiye-Heyeti Reisi değil, Millî Eğitim Bakan
lığınca seçilecek bir temsilci şeklinde yer almış
tır. Yalnız Karma Komisyonda değiştirilerek Ta
lim* Terbiye Heyeti Reisinin vazifeleri, onun işti- I 
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<*al sahası buna müsait değildir. O itibarla biz 
Millî Eğitim Komisyonunda yer alan «Millî Eği
tim Bakanlığınca seçilecek Temsilci» şeklinde de
ğiştirilmesini rica ediyoruz. 

BAŞKAN — Esat Çağa. 
ESAT ÇAĞA — Efendim, milletimizin bir 

geleneği vardır : Eskiden beri Türk milleti bu 
okuma hususlarında para sarfetmekten katiyen 
çekinmez. Yurdun her tarafını kaplıyan medrese
ler de bunun şahididir. 

Şimdi, bendeniz şu nokta üzerinde durmak is
tiyorum. lleriki maddelerde görüleceği üzere, ba
kışlar da vardır. Fakat, kanuna bağışlar diye yaz
mak yetmez, bunları teşvik etmek gerekir. Acaba, 
şu dördüncü maddede dense ki, belli bir miktar
da, büvük olmak şartiyle meselâ; Kuruma bir de
fada 250 000 lira yardımda bulunan bir kimse 
veya bir yurt yaptırıp, Kuruma hibe eden bir kim
se, Kurumun Genel Kurulu üyeleri arasına alı
nır. Bunda bir mahzur var mıdır, yok mudur? 
Bendeniz bunu sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ — Sayın sözcünün iza

hatından vekâletler yurt inşaattı ile ilgileri nisbe-
tinde burada temsil edilmişler, bu anlaşılıyor. 
Halbuki bu kurulun vazifelerine ait 6 ncı mad
dede bir (C) fıkrası vardır ki, fevkalâde mühim
dir. Bu (C) fıkrasında Genel Kurulun vazifesi 
şöyle gösterilmektedir: öğrenim dallarına göre 
yıllık, kredi tahsis kontenjanını tesbit etmek. Şu 
halde biz kredi politikası ile, gençlere verilecek 
krediler yolu ile onları muayyen istikametlere 
tevcih vazifesini buraya vermişiz. Bana kalırsa 
bu heyet üzerine aldığı vazifeye göre terkip ve 
teşkil olunmak lâzım gelir. Yurt yapımı bakı
mından dedikleri doğrudur, kredi verme bakı
mından noksandır. Bu bakımdan ben Tarım ve 
Dışişleri Bakanlığından birer temsilcinin, veri
lecek kredi kontenjanlarının ve sairenin tesbiti 
bakımından mühim vazifeleri olduğunu düşüne
rek, buraya ithal edilmesinde fayda görüyorum. 
Eğer (C) fıkrası olmasaydı mesele yoktu. O za
man Taran Bakanlığından bir temsilci demeye 
lüzum yoktu. Ama belki 3 - 10 sene sonra bunu 
demek lâzım gelecektir. 4 Sene evvelinden bunu 
hesaba katmak lâzımdır ki, bunu da Tarım Ba
kanlığı' yapacaktır. Dışişleri Bakanlığı yalnız 
kendi sahasında çalışmak durumunda kalmıya-
cak, böyle bir mümtaz kurul içinde neler oluyors 
neler- gidiyor, gençler ne istikamette yetiştiril* 
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yor? Dış âlemin görüşleri v. s. bütün bunları ve
recek ve alacaktır. Bir temsilcinin buraya katıl-
masiyle bu kurul ikmal edilecek, fakat za'fa uğ-
ramıyacaktır, kanaatindeyim. 

Komisyonun bunda ısrar etmemesini rica ede
rim. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AHMET TAH-

TAKILIÇ — Muhterem arkadaşlar, kanunun 1 
nci maddesinde ve diğer ana hükümlerinde, Mil
lî Eğitim Bakanlığınca -kurulacak olan kurumun 
murakabe vazifesi mühimdir. Onun için, genel 
kurul bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığından ka
tılacak iki temsilcinin birisinin Yüksek Tedrisat 
Genel Müdürü olması, bu yüksek öğrenim işlerini 
bakanla beraber yürüten kimse olmasındandır. 

2 nci'si: Yurt işleri, pedagojik esaslara göre 
yürütüleceği ve diğer öğretim problemlerini ihti
va edeceği için, Talim Terbiye Heyeti Reisinin 
bulunması da faydalı görülmektedir. Kaldı ki, 
bunlar gösterildiği gibi iki nevi içtima edecekler, 
bir de Bakanın daveti üzerine toplanacaklardır. 
Yapılan bütün toplantılarda Talim Terbiye Rei
sinin Temsilcisi olarak bulunmasında fayda var
dır. Bunda onun vazifesine zarar verecek bir 
şey yoktur. 

Vedat Dicleli arkadaşım reis kelimesi üzerin
de durdular Bakanlığın görüşü; mevcut bir teş
kilât kanunu vardır. Buna göre Talim Terbiye 
Dairesi Reisliği memuriyet ve unvanı vazife ve 
salâhiyeti yazılıdır. Yeni teşkilât kanunu hazır
lanmıştır ve örgüt kanunu şeklindedir. Ama bu 
kanun kabul edilmeden, efkârı umumiye ye par
lâmento süzgecinden geçmeden şimdiden bu ke
limenin değiştirilmesinde mahzur yoktur. Ama 
beklediğimiz Türkçe biteviye ve hattâ değişmiye-
cek şekilde terim vaz'etmiş olmıyacak. Onun için 
mevcut kanunlardaki unvanı kalır. Nasılsa ka
nunlarımız terim bakımından zaten toptan ve il
mî esaslara göre gözden geçirilecektir. Arkadaş
larımızı rahatsız eden ikilik de o zaman ortadan 
kalkar. 

BAŞKAN — Mehmet Göker. 
MEHMET GÖKER — Muhterem arkadaş

lar, Genel Kurula iştirak edecek olan üyeler ara
sında diğer bakanlık temsilcilerinin de bulunması 
hususunda Sayın Fethi Çelikbaş'm mütalâasına 
iştirak edemiyorum. Çünkü taşandaki 15 nci 
maddeye göre burslu ve parasız yatılı öğrenciler 
hakkında ayrı hükümlerin mahfuz olduğu, yani 
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bunların ortadan kaldırılmadığı sarahaten kabul 
edilmiştir. Tarım ve Dış İşleri Bakanlıklarının 
kendilerine has şekilde ve evsafta talebe yetiştir
mek için burslu ve parasız yatılı öğrenci almak 
hakları bakidir. Bu hususta daha evvel komis
yondaki münakaşalar neticesinde komisyonun 'bü
yük ekseriyeti gençlerimizin yetişmesi anında bir 
müesseseye kendilerini bağlı addetmemeleri ve 
yüksek öğrenimde kabiliyetine ve yetiştirilme 
şartlarına göre aynı hükümleri hiçbir müesse
seye bağlı olmadan müstakil olarak istihsal 
edebilmek ve kurulun daha plânlı olarak işle
mesi bakımından da Komisyon Sözcüsü arka
daşımızın açıkladığı gibi, 4 ncü madde, yurt iş
letilmesi, kurulması, sair sağlık tesislerinin ya
pılması bakımından derpiş edilmiştir. Bu iti
barla, diğer bakanlıklardan temsilci alınmasına 
bendeniz taraftar değilim. 

BAŞKAN — Reşat Tardu. 
REŞAT TARDU — Muhterem arkadaşlar, 

biraz evvel, Genel Kurulda Talim Terbiye Re
isinin yer almasına lüzum olmadığı kanaatini 
izhar ederken, tamamiyle Talim Terbiye Reisi
nin görevleri ve meşguliyeti derecesi dışında 
olarak mâruzâtta bulundum. Fakat, Sayın Ba
kanı dinledikten sonra Talim Terbiye Reisinin 
çıkarılması lüzumuna şimdi büsbütün inanmış 
bulunuyorum. 

Sebebi şu: Genel Kurulun vazifeleri 6 nci 
maddede gösterilmiştir. Ona göre Genel Kurul 
Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçeyi tetkik ve 
tasdik edecektir. Yurt yapımını idare edecektir. 
öğrenim dallarına göre yıllık "kredileri konten
janlarına göre ayıracaktır. Yönetmelik tasarıla
rını inceleyip onaylıyacaktır. Yönetim Kurulu
nu seçecek ve denetliyecek. Yönetmelikleri tas
dik edecek. Seçim hesaplarını ineeliyecek. 

Görülüyor ki, Genel Kurulun vazifeleri ara
sında pedegojik (bir şey yok ve olamaz. Çünkü 
bu kanunun yine 22 nci maddesinde, (Bakanlık
ça inşası ve donatımı tamamlanan yurtlar da 
bu kanunla 'kuruma intikal edecek bütün yurt
lar kurumca üniversitelere .tahsis olunur), di
yor. Buna göre işletilmesi tamamiyle üniversi
telere bırakılmış oluyor. Doğru ve tabiî yol da 
budur. Zaten bu kanunun en güzel tarafların
dan birisi de yurtların tesisi işleriyle yönetim, 
ve eğitim işlerini biribirinden ayırarak eğitim 
işlerini bu gençlerin ilgili bulundukları yüksek 
okul ve üniversitelerç bırakmış olmasıdır. Üni-
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versiteler muhtardır, yurtları da bir vazife ola
rak deruhde edeceklerdir. 

Hulâsa olarak, ben Genel Kurulda Talim 
Terbiye Heyeti Reisinin yer almasını doğru gör
müyorum. Bunun nazarı dikkate alınmasını ri
ca ederim. 

BAŞKAN — Sayın Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AHMET TAH-

TAKILİÇ — Sâ*yın Reşat Tardu, verdiğim iza
hat üzerine, fikrinin daha çok kuvvetlendiğini 
söyliyerek, genel kurulun vazifelerini saydı. Bu 
işte yurtların mahiyetini tâyin eden şey bu ko
nudaki yönetmeliklerdir. Türkiye'de toptan bir 
Millî Eğitim felsefesinin hazır olması konusun
da Talim ve Terbiye Heyeti Reisinin yurt yö
netmeliklerinin her türlü safhalarında bulun
ması ancak fayda sağlar ve zaruridir. Üniversi
teye geçtikten sonra eğitim meseleleri elbette 
üniversitenin kendi bünyesinde halledilecektir. 
Fakat, yurtların plânları ve yönetim kurulu ta
rafından tesbit edilen metotlara göre işleri dü
zenlemek, pedegojik meselelerdir. Bu bakım
dan, Millî Eğitim Bakanlığında, Millî Eğitim 
camiacmda yurtlar ve öğretim mevzlannda her 
türlü kontrol esasları bakımından Talim Terbi
ye Dairesi Reisinin bulunmasında mutlak fayda 
vardır ve bu, zaruridir. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, kanunun tümünde söz alan arkadaşlar be
lirttiler ki, Türkiye'nin bir dâvası kökünden 
ve sistemli olarak halledilmek istenmektedir. 
Bu kanunun asıl hedef ve gayesi budur, kendi 
arzularına göre istedikleri yerde okuma imkâ
nına kavuşturulacaklar. Mevzu budur. Bu böy
le olunca burada mahfuz tutulan birçok hü
kümlerin zamanla ortadan kalkmasını ben mu
kadder görüyorum. Bir tarafta bâzı gençler 
tamamen muhtar devam edecek ve yetişecek ve 
belki yetiştiği şubede dahi hayatını kazanamı-
yacak, beri tarafta ise muayyen bir müessese
ye bağlı olarak yetişecek. Aslında bu prensibe 
d̂e haykırırdır. Bırakınız gençler kendi kabili

yetlerine göre, kazanç imkânını düşünsünler ve 
kendi mesuliyetleri içinde mesleklerini seçsin
ler. Şimdi böyle bir teşkilât kurarken Türkiye-
nin mühim olan ihtiyacı nelerdir? Türkiye zi-
raatinde yalnız Devlet teşkilâtı değil hususi te
şebbüsler arasında da yetişecek ve belki de bir-
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çiftlikte 3 000 - 4 000 lirayla vazife alacak. 
Ama Devletin imkânından da faydalanacak. 

Bu imkânı niçin ele almıyalım? Yalnız yurt 
inşasiyle alâkalı bir teşkilât kurulsaydı itiraz 
etmiyecektim. Aynı zamanda kredi kontenjan-
lariyle de alâkalıdır. Kredi kontenjanı muhte
lif dallara göre tesbit edilirken ben Tarım Ba
kanlığının, Şeker Fabrikaları Umum Müdür
lüğünün burslu talebelerini kendisinin yetiştir
mesini mütalâa ederken bu düşünceyi Tarım 
Bakanlığı zaviyesinden doğru görmüyorum. 
Yetişmiş, kabiliyetli insanları teşvik etme bakı
mından bu derece yetkili bir heyeti şimdiye 
kâ*dar görmedim. Bütün diğer teşekküller ken
di elemanları için çalışacak, fakat bir şahıs 
memur olmak istemiyor, serbest çalışmak isti
yor, bu şahıs yetişmesin mi? Bu kanun buna 
imkân vermiyor. Dışişleri Bakanlığının burada 
zikrini birçok bakımlardan faydalı görüyorum. 
Türkiye'nin gençlerinin yetişmesinde kredi tah
sis eden bir kurul içinde, dünyanın bütün gi
dişini en geniş çapta takibeden bir Bakanlık 
temsilcisinin bulunmasında fayda vardır. 

Bendeniz, vaktiyle bütçe görüşülürken, bir 
fikir dermeyan ettim, zamanın Bakanına bâzı 
şeylerden misal getirdim. Bugün Hindistan bir 
sömürgedir, fakat, gelecekte dünyanın belli 
başlı büyük devletlerinden birisi olacağı mu
hakkaktır. Memleketin her cephesinden yeti
şen, yetişecek olan gençlerimizin gerek bunu 
öğrenmesi için ve gidecekleri, bulundukları 
memleketlerdeki müşahedelerini intikal ettir
meleri bakımından Dışişleri Bakanlığından bir 
temsilci bulunmasında fayda görürüm. 

Arkadaşlar, Türkiye'de öyle hâdiseler ce
reyan etmekteydi ki, enternasyonal hareketleri 
muazzam menfaatleri kaybediyoruz. Hediye 
edilen malların Gümrük Vergisini alacağız der
ken ayları geçiriyoruz ve mallar iade ediliyor. 
Bütün bunlar Hariciye temsilcisi tarafından 
kolaylıkla bu heyete intikal ettirilecektir. Bu 
itibarla böyle bir temsilcinin burada bulunma
sında fayda vardır. Lütfedip kabul ediniz. 
Mâruzâtım bundan ibarettir. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON ADINA ZİYA MÜEZZÎNOĞLU 

— Muhterem arkadaşlar, biraz evvel konuşan 
Fethi Çelikbaş arkadaşımızla komisyonumuz 
arasındaki görüş farkı halen müzakere mev
zuu olan maddeye hâkim olan veya hâkim ol-
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ması İâzımgelen fikir noktasından ileri gel
mektedir. 

Evvelce arz ettiğim gibi, komisyonda genel 
kurulun teşekkül tarzında yurtların yapım ve 
idaresi nazarı dikkate alınmıştır. Ayrıca burada 
tahsil görecek kimselerin Devlet sektöründen ve
ya hususi sektörden alacakları vazife birinci de
recede nazarı dikkate alınmamıştır. Madde me
mur yetiştirme politikasının bir vasıtası haline 
getirmek istendiği takdirde bütün bakanlıkları da 
buraya almak düşüncesi aynı kuvvetle veya ayni 
kuvvetsizlikle iddia edilebilir. Biz yurtların ya
pım ve idaresini nazarı dikkate alarak teşkilâtı a 
doğrudan doğruya alâkalı bakanlıkları genel ku
rula dâhil ettik. Devlet veya hususi sektörün 
yetiştirilecek talebeler bakımından ihtiyacı orada 
temsil edilecek üniversiteler ve yüksek okullar ta
rafından ortaya konulup ona göre farklı tedbir
ler alınabilir. Bu bakımdan maddeyi genişlet
mek yerinde olmıyacaktır. Yeni ilâveler ayni za
manda, maddede muhtelif sektör mümessilleri 
arasında kurulmuş olan dengeyi de bozabilirler. 
Bu bakımdan da biz değişikliğin aleyhindeyiz. 

Diğer taraftan, Esat Çağa arkadaşımız da, 
kuruma yardım edecek kimselerin genel kurulda 
yer alması hususuna temas ettiler. 

Bu husustaki görüşümüz; bunların doğrudan 
doğruya asli üye olması yerine, müşahidolarak 
genel kurula katılmalarının daha uygun olacağı 
merkezindedir. Nitekim bu husus, maddede 2 
rici fıkra olarak derpiş edilmiştir. Bu fıkra gu 
hükmü ihtiva etmektedir : «Ayrıca memleketin 
tanınmış iş ve fikir adamları, banka genel mü
dürleri ve buna mümasil şahısları, seçme ve se
çilme yetkileri olmamak şartiyle, Millî Eğitim 
Bakanının daveti üzerine genel kurula müşahid
olarak katılabilirler.». Bu bakımdan ayrıca bu 
gibi zevatın kurulda asli üye olarak bulunmasın
da bir fayda mülâhaza etmedik. 

Son olarak Reşat Tardu arkadaşımız «Talim 
Terbiye Dairesi Reisi yerine Millî Eğitim Ba
kanlığı mümessili» diyelim dediler. Sayın Milli 
Eğitim Vekili bu husustaki görüşlerini ifade et
tiler. Biz komisyon olarak Vekilin görüşüne iş
tirak ediyoruz. 

BAŞKAN — Reşat Tardu. 
REŞAT TARDU — Muhterem arkadaşlar 

benim bu nokta üzerinde ısrar etmemin sebeb' 
şudur; sayın Vekil izahatı sırasında şimdi buyur-
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dular ki, «Yönetmelikleri tetkik edecek. Yönet
melikler ve bunların işleyişlerine ait hususlar da 
Pedagojiktir.» Hayır efendim, mesele şudur : 
Bu yönetmeliklerin hepsi idari, malî tatbikata 
aittir. Bir yurt üniversiteye devredildikten son
ra bunun iç işleyişi pedagoji hareketler ve diğer 
eğitim faaliyetleri üzerinde müessir olacaktır. 
Üniversite dışından bu kurulun vereceği bir yö
netmelikle istikamet verilemez. Aydınlatmaya 
çalıştığım cihet budur. İş bu mecraya-döküldük
ten ve bu izahat verildikten sonra Talim Terbiye 
Heyeti Reisinin çıkarılarak yerine Bakanlık mü
messilinin konulmasını rica ederim. Aksi takdir
de üniversitelerin prensibine aykırı hareket edil
miş olur. Talim Terbiye Heyeti Reisinin bilhas
sa çıkarılmasını tekraren rica ederim. 

BAŞKAN — Buyurun sayın Millî Eğitim 
Bakanı. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AHMET TAH-
TAKILIÇ — Efendim, her halde meramımızı iyi
ce anlatamıyoruz. Üniversite zaten temsil edil
mektedir. Dâva bu'yurt!ardaki talebe kontenjan
ları hakkında salâhiyettar merciin tahsil istika
metinde fikri olan, fikir veren temsilci olarak 
Talim Terbiye Dairesi Reisinin bulunmasmdaki 
faydayı tebarüz ettirdim. Sayın Reşat Tardu 
arkadaşımız ^ilir ki, bu muhtariyet meselesi 
değildir. Binaenaleyh, jimnastikhaneye, yatak
haneye, yemekhaneye kadar bütün bu işler ta
mamen pedagojik meselelerdir. Bu konular üze
rinde fikir alacak, kuruma esaslı fikir verecek 
bir mümessil olan Talim Terbiye Dairesi Rei
sinin bulunmasında fayda vardır. Yoksa bu iş
ler muhtariyet meselesi ile ilgili değildir. Millî 
Eğitim Bakanlığını bu işlerde temsil edecek şa
hıs Talim Terbiye Dairesi Reisi olmalıdır. 

Sayın Tardu arkadaşımızın hareket ettiği 
zincirden işi ele alırsak, Talim Terbiye Dairesi 
Reisini eğitim müessesesinin bir cüzü olarak 
nasıl olsa Bakan seçecektir. Şu halde benim is
tediğim şey Bakanın lâalettâyin bir memuru de-
»il, hakikaten yüksek öğrenim meseleleri üze
rinde fikir sahibi olması İâzımgelen ve Devle
rin umumi politikasını, pedagojik politikasını, 
talim terbiye politikasını' iyice bilen bir şahsı 
seçmesinde fayda vardır. Bakanın temsilcisi ba
harsınız yarın bir şube müdürü olabilir. Bunun 
Talim Terbiye Dairesi Reisinin olmasındaki fay
da meydandadır. Bu sebeple *bu maddenin ay-
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nen kalmasını, Sayın Tardu'mm müsamahası ile, 
tekrar rica ediyorum. 

BAŞKAN — Ragıp Sanca. 
RAGIP SARICA — Pek muhterem arkadaş

lar, Alp Kuran arkadaşımla beraber bir tekli
fimizi Yüksek Heyetinize sunmayı uygun bul
duk. Şükranla karşıladığımız bu kanun tasarı
sında yine şükranla karşıladığımız bir pren
sip kabul edilmiştir. Bu prensip de öğrenci tem
silcilerinin kendilerini alâkalandıran bir mües
sesede temsil esasının benimsenmiş olmasıdır. 
Bu, hakikaten demokratik esaslara, modern tea
müllere ve işin icabına, maslahatına uygundur. 
Çünkü bu hizmetten istifade edici kütlenin el
bette ki temsilcilerinin bu müessesede yer al
ması tabiîdir. Yalnız bize öyle geliyor ki bu öğ
renci mümessil adedi azdır. Bunun çoğaltılması, 
meselâ iki misline çıkarılması acaba iltifata şa
yan telâkki edilemez mi? Biraz evvel Sayın Ko
misyon Sözcüsünün bir tevazünden bahsettiğini 
dikkatle takibettim. Bu mütalâaya gereği gibi 
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değer vermek mecburiyetini duyuyoruz. Fakat 
Alp Kuran arkadaşımıza ve bendenize öyle ge
liyor ki, problemin iki kategoride mütalâa edil
mesi lâzımgelir. Bu iki ayrı kategori arasında 
mümkün mertebe bir denge sağlamak mümkün 
olursa, bir tarafta bu işlerden, bu sosyal hiz
metlerden müstefit olanlar kategorisi, diğer ta
rafta bunun dışında, tutarı hayli kabarık olan 
kurumlar var. Bugün bu ikisi arasında kurulan 
nisbet bize çok az görülmektedir. Bu itibarla, 
cesaret edemiyoruz daha fazlasını talebetmeye. 
Bir demegoji havasına kendimizi kaptırırı/ kor
kusu var içimizde. Fakat, hiç değilse, bir müc
bir sebeple aykırı görülmüyorsa bunu talebeçli-
yoruz ve bir takrir sunuyoruz. « 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen kalmamıştır. Sıra önergelere gelmiştir. 
Vakit gecikmiştir, öğleden sonra saat 15 te 
toplanılmak üzere oturuma son veriyorum. 

Kapanma saati : 12,30 

Î K Î N C Î O T U R U M 
Açılma saati : 15,00 

BAŞKAN — Başkanvekili İbrahim Senil 
KATİPLER : Oktay Ekşi, Rifat Çini 

Birleşimi açıyorum. Yoklama BAŞKAN 
yapılacaktır. 

(Yoklama yapıldı.) 
BAŞKAN — Görüşme için yeter sayı var

dır. 
ŞEFİK İNAN — Usûl hakkında söz istiyo

rum. 
BAŞKAN — Buyurun. 

5. — Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin 
özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Daniş Yur
dakul'un, 1961 yılı içinde yapılacak seçimlerde 
kullanılacak seçmen kütüklerinin ve sandık seç-
men listelerinin yeniden gözden geçirilmesi ve 
seçim propaganda süresi hakkında kanun teklifi 
ve Seçim Kanunu Komisyonu raporu (2/38) 

ŞEFİK İNAN — Muhterem arkadaşlar, ge
len evrak meyamnda bulunan 1961 yılı içinde 
yapılacak seçimlerde kullanılacak seçmen kü
tüklerinin ve sandık seçmen listelerinin yeniden 
gözden geçirilmesi ve seçim propaganda süresi 
hakkındaki tasarı tab ve tevzi edilmiş bulun
maktadır. İş, mahiyeti itibariyle müstacel ol
duğundan, sabahleyin saat 9 da Yüksek Baş
kanlığa verdiğim bir önerge ile bu tasarının 
öncelik ve ivedilikle müzakeresini teklif etmiş
tim. Yüksek Riyasetten istirhamım, bu teklifi
mizin yüksek oylarınıza arz edilmesidir. Tas
vip buyurduğunuz takdirde, kısa bir kanun
dur, 15 Ekimde yapılacak seçimlerle kütükle
rin eksiksiz olarak tanzimi ile ilgilidir, 15 Ekim 
1961 günü yapılacak seçimlerde seçmen kütük-
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lerinın her hangi bir münakaşaya meydan ver-
miyecek şekilde tanzim edilebilmesi için, bu 
kanun teklifinin bir an önce görüşülüp kabul 
edilmesi, kanunlaştırılması gerekmektedir. Va
kit kazanmamız lâzımgelmektedir. 

Müspet oylarınızla teklifin gündeme alına
rak müzakeresinin teminini istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Bu teklif ve ilgili rapor birle
şimden çok kısa bir zaman önce dağıtılmıştır. 
Sayın üyelerin tetkik edebilmelerine imkân bı
rakmak maksadiyle gündemde bulunan tekli
fin görüşülmesini Başkanlık Divanınız uygun 
görmüştü. Esasen gelen gerekçede öncelik ve 

^ ivedilikle görüşülmesi de teklif edilmiştir. 
Şimdi Komisyon Başkanı arkadaşımız hu

zurunuzda yaptığı konuşma ile bu teklifin gün
deme alınıp görüşülmesini teklif için bir öner
ge de vermiştir. Gündeme alınıp görüşülmesi 
yüksek kararınıza bağlıdır. Şimdi verilmiş olan 
önergeyi okutuyorum. 

Başkanlık Yüksek Makamına 
15 Ekim 1961 de yapılacak seçimlerle ilgili 

işlemlere ait kanun teklifinin gündeme alına
rak öncelik ve ivedilik ile müzakeresinin Yük
sek Meclise arzına müsaadelerini rica ederim. 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Başkanı 

Şefik înan 

BAŞKAN — Teklifin basılıp dağıtılmasın
dan bu yana 48 saat geçmediği için, gündeme 
alınıp görüşülmesi oylarınızla mümkün olacak
tır. 

Gündeme alınıp görüşülmesi hakkındaki 
önergeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Gündeme alınması kabul 
edilmiştir. 

Tümü üzerinde söz istiyen var mı i Yok. Mad
delere geçilmesini yüksek oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmiyenler... Kabul edil
miştir, efendim. Şimdi teklifin Komisyon Baş
kanının teklifi veçhile ivedilikle görüşülmelini 
yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. Birinci maddeyi 
okutuyorum, efendim. 

MADDE 1. — 1960 Genel Nüfus Sayımı ge
çici sonuçlarına göre, nüfusu 100 bin ve daha yu
karı olan şehirlerde, belediyeler, 28 Ağustos 3061 
gününe kadar 298 sayılı Kanunun 31 nci mad-

. 1961 O : % 
desi gereğince, her seçim bölgesi için hazırlanan 
kroki veya binalar cetvelini ilçe seçim kurulu 
başkanına teslim" ederler. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Buyurun Salıir Kurutluoğlu. 

SAHÎR KURUTLUOĞLU — Muhterem ar
kadaşlar; seçmen kütüklerinin yazılmasında te
sir icra edecek olan krokilerin Yüksek Seçim 
Kurulu ve ilçe seçim kurullariyle yaptıkları te
maslar neticesinde, belediyelerin elinde kroki 
olmadığı ve 150 iş gününde ancak hazırlanabile
ceği bildirilmiştir. Bir kısım krokilerin hazırlan
ması ve ondan sonra bunlar vasıtasiyle tekrar 
tamamlanması için çalışmak uzun sürecektir. 
Buna ne zaman, ne de mekân itibariyle imkân 
'bulunamıyacaktır, kanaatindeyim. Kütükler ve 
sandık seçim listeleri daha doğru, tanzim edil
meli ve seçmen listeleri 15 gün evvel asılmak su
retiyle, yazılmamış olanlar, Anayasaya oy kulla-
namıyanlar kendilerini kaydettirmek imkânını 
bulacaklardır. Bunun haricinde muhtarların 
kendi mmtakalarmda kütüğe kaydedilmemiş 
olan vatandaşların, kendi vaziyetlerini bilmesi 
yoliyle kütüklerin daha sı'hhatli bir şekilde tan
zimi mümkün olacaktır. Sandık yerlerinin tefriki 
işi ele alınacak olursa, bunun altından il ve ilçe 
seçim kurullarının kalkamıyacağı ifade edilmiş
tir. 

İkincisi, kendileri de ifade ettiler, bir mil
yon liraya yakın bir masrafın kapısı açılmış ola
caktır. Bütün bunlara rağmen bir netice elde 
edilemiyecektir. Komisyondan ricam, kroki esa
sına dayanan birinci maddeyi geri alsınlar, pra
tik yoldan kaydolunmıyanlarm kaydının yapıl
ması yolunu bulsunlar. Aksi takdirde kütükle
rin tam bir şekilde ikmal edileceği kanaatinde 
değilim. Bu itibarla bu maddenin komisyona 
iadesinin isabetli olacağını arz eder, kabul bu
yurmanızı rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Bu
yurun, Alp Kuran. 

ALP KURAN — Muhterem arkadaşlarım, 
kütüklerin noksanlarının giderilmesi için hazır
lanmış olan kanun tasarısının 1 nci maddesinde, 
Seçimlerin Temel Hükümleri Kanununda kabul 
edilmiş bulunan sisteme biraz aykırı bir hüküm 
konulmuş gibi bir intiba hâsıl olmaktadır. 

Yeni tasarının birinci maddesine göre, yetki 
doğrudan doğruya, eski 1950 Seçim Kanununda 
olduğu giibî, belediyelere verilmiştir. Halbuki 
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Seçimlerin Temel Hükümlerine ait Kanunun 31 
nci maddesinde seçmen kütüklerinin yargıcın de
neti altında belediyelerce hazırlanacağı kabul 
edilmiştir. Temel Hükümlerde, yargıçların de
neti esası kabul edilmiştir. 

Halbuki" bu yeni tasarıda, yargıcın denetine 
dair hüküm konmamış, aksine kaldırılmış bulu
nuyor. Bu duruma göre, yeni tasarı, temel hü
kümlere aykırı gibi bir vaziyet ortaya çıkıyor, 
yargıç deneti kaldırılıyor. 

Sayın Sahir Kurutluoğlu arkadaşımızın söz
lerine de iştirak ediyorum. İstanbul'da yaptığım 
temaslarda, krokilerin tanziminin mümkün ol-
mıyacağı, kütüklerin noksansız yapılmasının hal 
çaresinin bunlar olmadığı ifade edilmiştir. Bu 
işlerle uğraşan şahısların fikri budur. Onun ^çin 
maddenin bir kere daha tezekkür edilmek üzere, 
tatbikatçıların da fikrini almak şartiyle, komis
yona iadesinin münasibolacağı kanaatindeyim. 
Bu teklif kabul edilmediği takdirde hiç değil
se kütük tanziminin 'hâkim denetinin altında 
bulundurulmasını rica ederim. 

BAŞKAN — Komisyon, buyurun. 
SEÇİM KOMİSYONU BAŞKANI ŞEFİK 

İNAN — Muhterem arkadaşlarım, kanun kro
ki mümkün olmıyan hallerde binalar cetvelleri 
tanzimine mecbur tutmaktadır. -İstanbul, An
kara ve İzmir belediyeleri kanunun bu emrini 
yerine getirmemişlerdir. Teknik imkânlarına 
rağmen İstanbul, Ankara ve İzmir belediyeleri 
bu işi ihmal etmiş ve Harita Genel Müdürlüğü
nün bulundurduğu krokilerle iktifa etmişler
dir. Bunlarda da sadece büyük caddeler ismen 
gösterilmiş, ne sokak ne de küçük caddelerin 
ismi zikredilmemiştir. Bu belediyelerimiz o ka
dar ihmalkâr hareket etmişler, o kadar lâubali
likle işe bakmışlardır ki, bu 'harita ve krokile
ri imar müdürlüklerinden ufak ufak parçalara 
ayrılmasını dahi temin etmemişlerdir. Buna lü
zum dahi görmemişlerdir. Oeniş tetkik ve ça
lışma imkânları olduğu halde bu işi yapmamış 
olmak için yapmamışlardır. Projenin burada 
tekrarlanması bu vazifeye davet etmek içindir 
ve bu yapılabilir. Şimdi Atatürk Bulvarı kitap
çı dükkânının vitrinine bakınız, İstanbul hari
tasını göreceksiniz. Fakat bu belediyeleriniz 
böyle bir haritanın mevcudiyetinden daîhi ha
berdar değildir. Bu* kürsüden üzülerek arz edi
yorum, bu yapılabilirdi. İşlemlerin selâmeti ba
kımından ya krokileri yaparlar yahutta bina 
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cetvellerini yaparlar. Müzakere buyurduğunuz 
bu tasarı birkaç gün içinde kanuniyet kesbeder-
se, 20 günlük vakit bırakılmıştır, bu işlem ya
pılır, yapılmadığı takdirde kütükler noksandır. 
Ya sokak atlanmıştır, yahut o sokakta bir blok 
atlanmıştır, unutulmuştur. Eski muhtarlar ma
halleyi belki biliyordu, fakat muhtarlar değiş
miştir. Onun için kroki vermek lâzımdır. Tek-
nikman, pratikman mümkündür, fakat beledi
yeler bunu kendilerine iş edinmemişlerdir ve 
bu yüzden kütüklerde eksiklik vardır. Bu ek
sikliklerin itmamı için önümüzde zamanda var
dır. Askıya çıkarmak büyük şehirlerde katiyen 
mümkün değildir. İstanbul, Ankara, İzmir gi
bi büyük şehirlerde yazılmamış olanların sayısı 
fazla olduğu için, bunlar gidip Adliye koridor
larında kuyruk yapmaları, yazılmak için müm
kün değildir. Vatandaş gelecek, kuyruklara gire
cek, güneşin altında bekliyecek, seçmen kütüğüne 
kaydını yaptıracak, seçmenlik hakkının koybolma-
sı pahasına bu zahmete katlanması mümkün değil
dir. Çünkü, tatbikat göstermiştir ki, yazılma
mış olanlar oldukça kalabalık bir yekûn tut
maktadır. 

Bilhassa üç büyük şehrimizde kroki çıkar
madan hataları tamamiyle düzeltmek mümkün 
değildir. Küçük yerlerde aksaklıkların düzel
tilmesi, askı yolu ile belki daha kolay olabilir, 
telâfi edilebilir. 

Arkadaşlar, şunu da ifade edeyim ki, Yük
sek Seçim Kuruluna arkadaşlarla gittik, tatbi
katçılarla temas ettik, birlikte toplantı yaptık. 
İlk tasarıda 50 binden fazla nüfusu olanların 
bu krokiyi yapmaları isteniyordu. Masraftan 
yapılacak tasarruf için bu miktarın 100 bine 
çıkarılması uygun görüldü. 

Alp Kuran arkadaşımızın işaret ettiği hu
susa gelince, buraya yargıç denetinin ilâvesin
de mahzur yoktur, faydalıdır. Esasen temel 
hükümlerde de bu vardır. İlâvesine biz de ka
tılıyoruz. Esasen Temel Kanunda da böyledir. 

Yalnız, birinci maddedeki kroki veya bina
ların defterleri, cetvellerinin verilmesi lâzım. 

"Ya kroki, yahut da binaların cetveli yapılma
lıdır. Hangisi mümkünse bu yapılmalıdır. Ye-
terki muhterem arkadaşlar; kütükler ek
siksiz olsun. 15 Ekim 1961 tarihinde yapı
lacak seçimlerden sonra, kütüklerde eksiklik 
vardı. Şu veya bu noksanlıklar vardı. tŞek-
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ündeki düşünceler kalkmış olmalı. Seçim so
nunda gelecek yeni Türkiye Büyük Millet Mec
lisine bir gölge getirebilecek bir münakaşamı. 
meydana gelmesine meydan verilmesin. Bütün 
münakaşamız bunu temin etmek içindir. 

BAŞKAN — Alp Kuran. 
ALP KURAN — Efendim, bendeniz kroki

ler üzerinde uzun uzun durmak istememiştim. 
Bütün düşüncem de kroki tanziminden vazge
çilmesi hakkındaki teklife komisyonun belki il
tihak edebileceği kanaati idi. Teklifin birinci 
maddesinin yazılış tarzı itibariyle, anlaşıldığına 
göre, her seçmen bölgesi için hazırlanacak lis
teler, yine Temel Hükümler Kanununun 31 nci 
maddesine göre düzenlenecektir. Halbuki bu 
31 nci maddenin (b) bendi, daha evvel de be-
littiğimiz gibi, kroki tanzimine imkân bulun
mayan köylerde, kasabalarda seçmen listeleri
nin, kütüklerin binalar cetveline göre düzen
lenmesini âmirdir. Binaenaleyh, bizzat 31 nci 
madde kroki tanziminin mümkün olmadığını 
veya krokiler olmaksızın da kütük tanziminin 
mümkün olduğunu teyideder maüıiyettedir. Kal
dı ki, bundan önce de belediyeler kroki yapmak 
salâhiyetinde idiler ve buna rağmen maddi im
kânsızlık yüzünden bu krokiler yapılamamıştır. 
Şimdi bu imkânsızlık bilfiil anlaşılmışken, 31 
nci madde hükmünü teyidetmek ve tekrarla
makla kroki tanzimi mümkün olabilecek mi
dir? 31 nci maddenin âmir hükmüne rağmen 
kroki ve kütük tanziminde alman netice ma
lûm olduğuna göre, bu madde kabul edilirse 
netice yine aynı olacak, yine krokiler yapılamı-
yacak, kütüklerdeki eksikler tamamlanamıya-
caktır, kanaatindeyim. 

Bu yeni hüküm geçen sefer tatbik edileme
diğine göre bugün de tatbik edilemiyecektir 
ki, netice ne olacak? Yine bozuk eksik kütükler 
elde edilecek. Binaenaleyh kroki yapmadan vaz
geçip, krokiye sarf edilecek zamanı bina cetvel
leri tanzimine veya listelerin askıda kalma süre
sinin uzatılmasına sarf edilmek imkânı verilir
se zannediyorum ki, bu suretle daha sıhhatli 
kütük tanzimi mümkün olacaktır. Aynı zaman
da Devlet de fuzuli malî bir külfetten kurtul
muş olacaktır. 

Hulâsa olarak arz edeyim ki, kroki tanzimi
ne vereceğimiz zamanı askı ve itiraz müddetini 
uzatmak suretiyle kullanacak olursak daha 
sıhhatli ve noksansız kütükler elde etmiş olu-
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ruz. Bu bakımlardan Muhterem Sahir Kurutlu-
oğlu arkadaşımızın teklifi vesilesiyle madde
nin komisyona iadesini ve daha sıhhatli bir kü
tük tanzimini mümkün kılacak bir usulün der
piş edilmesini teklif ediyorum. 

BAŞKAN — Sahir Kurutluoğlu, buyurun. 
SAHİR KURUTLUOĞLU — Muhterem ar

kadaşlarım, belediyelerin vazifelerini ifa etmiş 
olmaları veya etmemiş olmaları meselesinden 
ziyade mesele, 15 Ekim 1961 tarihinde yapıla
cak olan seçimlere eksiksiz tanzim edlmiş kü
tüklerin bir an önce yetiştirilmesi meselesidir. 
Seçmen kütüklerinin ikmal edilerek seçime gi
dilmesi için, işe kroki mecburiyetini koyacak 
olursa, bu ancak 150 iş gününde başarılabile
cektir. Bunu yetkililer beyan etmişlerdir. 

Sevk edilen bu tasarının birinci maddesinde, 
gerekli krokilerin 28 Ağustosa kadar yapılıp 
verilmesi şeklinde âmir bir hüküm sevk edilmiş 
bulunmaktadır. Bu madde kabul edildiği tak
dirde ne olacak, bu madde işliyebilecek mi? îş-
lemiyeeek. Cezai müeyyideler tatbik edilse da
hi işlemiyecek. Meseleyi bu halletmiyecektir. 
Mesele, kısa bir müddet içinde seçmen kütükle
rinin eksiksiz olarak hazırlanması, ikmal edil
mesi meselesidir. 

Esasen bu kanun muvakkat bir zaman için 
yapılıyor. İleride tanzim edilecek kanunlarda bu 
nazarı dikkate alınabilir. En basit yoldan, en 
kısa zamanda mevcut kütüklerin tashih edilme
si meselesi ile karşıkarşıya bulunmaktayız. 

Bu itibarla eskiye çıkmanın caiz olmadığı yo
lundaki beyan kâfi değildir. Bütün seçmen kü
tükleri bir yerde toplanacak olursa kuyruk ar
tacaktır. Halbuki her iş seçim kuruluna bağlı
dır. Muhtarlar tarafından atlanmış veya unu
tulmuş sokak veya binalar mevcut ise bunların 
tesbti ile ilâvesi için ilçe seçim kurullarına yar
dım edecektir. Vatandaşlar bir taraftan kendi 
haklarını ararlar ve muhtarlar da gayeret sarf 
ederlerse ilçe seçim kurulları da bunları kütük
lere işliyerek durumu kısa zamanda düzeltecek
lerdir. Yeni krokiler tanzimi hakkındaki kanu
ni mecburiyete rağmen, iş ihmal edilmiş bulu
nacak ve kanuna rağmen eksik kütüklerle se
çime gidilecek. Bu maddenin tanzimi ile ilgili 
bir takrir veriyorum. Bu yolda oylarınızı kulla
narak takririmi kalbul buyurmanızı rica edi
yorum. 

- 4 1 0 -
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BAŞKAN — Kaludi Laskari. 1 
KALUDÎ LASKARt — Muhterem arkadaş

lar, bilhassa İstanbul'da senelerce gördüğünüz I 
hatalar ve son zamanlarda geçirdiğimiz teerü- I 
!be neticesi ortaya çıkan hatalar maddeleştirile-
cek olursa hakikaten bu maddenin ciddî olarak I 
üzerinde durulması zarureti meydana ger!r. Is- I 
tanbul'da, yaz aylarında 150 - 200 bin kişi yer I 
değiştirir. Bu vatandaşların reylerini kullan- I 
ması için muhakkak bir formülün bulunması I 
lâzımgelir. Şişli'de veya o civardan Adalara ve
yahut yazlık diğer yerlere giden vatandaşları- I 
mızı muhtarlar bulup yazamamışlardır. Çünkü I 
evler kapalı bu suretle İstanbul'da en aşağı 100 I 
bin kadar seçmen ne eski oturdukları yerde ne I 
de bulundukları yazlıkta seçmen listelerinde 
yazılmamışlardır. Ben 6 aydan beri Büyükada-
dayım, muhtar belki sokaktan bile geçmiş değil- I 
dir, iki sokak yazılmamıştır. Bu itibarla yazlık- I 
ta olanlar için, misafirlikte olanlar için, Aaado- I 
lu'dan İstanbul'a, Ankara'ya gelenler için, ken
dilerine seçmen hakkı vermek için bir hüküm 
konulmalı, bir kolaylık gösterilmelidir. Meselâ I 
askerlik şubelerinde bir yabancı kısmı vardır. I 
Yabancı defterine kayıtları yapılır, yoklamaları 
ve sair muameleleri yapılır. Onun gibi, yabancı 
defteri açılmalı, hilelerin ve eksikliklerin Önüne I 
geçilmelidir. Gazetelerle ilân verilmeli, 15 gün 
zarfında vatandaşlar en yakın belediye şube
sinde açılacak deftere kaydettirmek suretiyle, 
kendilerine verilecek seçmen vesikasını alabil- I 
melidirler. I 

Büyük şehirlerde yüz binlerce insan, bilhassa 
yaz aylarında yer değiştirirelr. Bu yüzden yüz I 
binlerce rey kullanılmamış olur. I 

Şimdi teklif edilen usullerle belki hataların j 
bir kısmı, % 20 tashih edilebilir, düzeltilebilir. I 
Ama. birçok kimse yine yazılmıyacak, reylerini I 
kullanamıyacaktır. I 

Denecek ki, esas oturdukları yere gitsinler, I 
oylarını kullansınlar. Bir kişi değil ki. Bir aile
de meselâ 6 seçmen var. Bunlann hepsi gider 
mi? Kalkıp gitmez. İnsanlık hali bu, kabul et- I 
mek lâzım. I 

Daha çok vatandaşın reyini kullanmasını 
temin etmek için kolaylık göstermeliyiz. Çünkü, 
15 Ekim 1961 de yapılacak seçim gayet mühim
dir. («Adaya mı gidecekler?» sesleri) Adaya gi
decek değil. Her yazlık yerde yabancılar için 
bir sandık açılırsa, oraya yabancılar gider, re- | 
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yini verir. Deftere de yazılır ve böylece bir iki 
defa rey verme imkânları da kaldırılmış olur. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz is-
tiyen var mı? 4 ncü madde hakkında verilmiş 
olan önergeyi okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
1 nci maddenin arz ettiğim sebeplerle komis

yona iadesini arz ve teklif ederim. 
Sahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Komisyon katılmamıştır, öner
geyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Dikkate 
alınmasını kabul edenler... Kabul etmiyenler... 
önerge kabul edilmiştir efendim. Kabul buyu-
rulan bu önerge mucibince madde komisyona 
iade edilmiştir, efendim. Diğer maddelere devam 
edilmesinde bir mahzur var mıdır? 

SAHİR KURUTLUOĞLU — Diğer maddeler 
de bu maddeyle alâkalıdır. Bağlantıları vardır 
ve birlikte görüşülmesi zaruridir, efendim. 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu efen
dim? 

KOMİSYON BAŞKANI ŞEFİK İNAN— 
Hayır katılmıyoruz. Seibebini arz edeceğim : 

Arkadaşlar, biraz önce konuşan arkadaşım, 
vatandaşın ayağına gitmek lüzumuna işaret etti
ler. İşaret buyurdukları nokta hakikaten çok doğ
rudur. Biz büyük şehirlerde sanki yeniden kü
tük tanzim ediyormuşuz gibi ev ev dolaşıp nok
sanları ikmal etmek durumunu göze almazsak, bu 
şöhirlerde tahminlerin fevkinde seçime katılma
mak gibi bir hususla karşı karşıya kalacağız. As
kıya çıkarmak suretiyle büyük şehirlerimizde bu 
eksikleri gidermek mümkün olmıyacaktır. Hâdi
seler bunu göstermektedir. İkinci madde 100 
binden fazla nüfuslu şehirlerde ev ev dolaşmak 
esasını vaz'eder. Bunun birinci madde ile alâ
kası yoktur. Yalnız şu bakımdan alâkası vardır; 
memur hangi eve gidecektir, nereden nereye ka
dar ziyaret edecektir, bu hususta elinde liste 
bulunacaktır. Büyükada'da atlandığı gibi bir
çok yerlerde de atlamalar, unutulmalar vardır. 
İstanbul'da bir mahallenin bir sokağı tamamen at
lanmıştır. Çünkü memurun elinde nereden baş-
lıyacağı ve nerede biteceği hakkında bir kroki 
yoktur. Memur eline liste veya kroki almadığı 
müddetçe bu ameliye salim bir neticeye vâsıl ola-
mıyacaktır. Bu işi yapmak mümkün idi, fakat 
İstanbul, Ankara, İzmir gibi belediyeler yokuş 
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göstermişlerdir, çalışmak istememişlerdir. Ata
türk Bulvarındaki kütüphanenin vitrinlerine ba
kınız, Ankara'nın, izmir'in, istanbul'un haritala
rım göreceksiniz. Kroki çıkarma işten değildir. 
Belediyeler üzerlerine iş almak istememişlerdir. 
Hattâ diyebilirim ki, belediyeler bu işi sabote 
etmişlerdir. • , 

BAÎŞKAN — Komisyon katılmıyor. Madde
yi okutuyorum. Meseleyi yüksek reyleriniz hal
ledecektir, efendim. 

Madde 2. — Anayasanın Halkoyuna sunul
masında kullanılan seçmen kütükleri ve sandık 
seçmen listeleri aşağıdaki şekilde yeniden gözden 
•geçirilir : 

a) Bu seçmen kütükleri, nüfusu 100 bin ve 
daha fazla olan şenirlerde (belediye sınırları içi) 
298 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi uygulanmak 
suretiyle 4 Eylül 1961 den 15 Eylül 1961 akşa
mına kadar, yeniden gözden geçirilir ve evvelce 
kütüğe yazılmamış .seçmenler, ilâve edilir. 

b) Yukanki fıkra gereğince, kütüğe ilâve 
edilen seçmenler, sandık mevcudunun 400 seçme
ni aşmaması şartiyle, o seçim bölgesindeki san
dıkların evvelce düzenlenmiş seçmen listelerine 
ilâve edilir. 

Gerekirse yeni sandık bölgesi kurulur. 
e) Yukanki fıkralar uyarınca gözden geçi

rilmiş ve noksanları giderilmiş olan sandık seç
men listeleri ile, nüfusu 100 binden aşağı olan 
şehir ve kasa'balarla köylerde, Anayasanın halk
oyuna sunulmasında kullanılmış bulunan bütün 
sandık seçmen listeleri 22 Eylül 1961 de askıya 
çıkarılır, 29 Eylül 1961 günü saat 17 de askıdan 
indirilir. 

Listelerin askıya çıkarılmasından, kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarına teslimine kadar olan işlemlerde 
298 sayılı Kanunun ilgili (hükümleri uygulanır. 

BAŞKAN — Buyurun, Sayın Kurutluoğlu, 
SAHÎR KURUTLUOĞLU — Efendim, huzu

runuzda okunan ikinci maddenin ifade ettiği hu
suslar yüksek malûmunuz olmuştur. Kroki mese
lesi geri gittiğine göre, birinci maddenin yeni 
prensibine göre, bu maddenin tanzim edilmesi 
lâzımdır. Birinci madde yeniden tanzim edile
cek ki, buna göre yapılacak işler belli olsun ve 
ikinci madde de buna göre tedvin edilmiş olsun. 
ikinci madde ile birinci maddenin alâkası vardır. 
Birinci madde gelecek, başka bir şekil alacak, 
ikinci madde, birinci madde hazırlanmadan baş-

.1961 O : 2 
ka *bir tatbik şekli gösterecek. O zaman birinci 
madde başka, ikinci madde başka tatbik şekli 
gösterecek. 2 nci madde de buna bağlıdır. Di
ğer esas kanunda yer almış bulunuyor. Birinci 
maddede tatbik edilecek esasa göre ikinci madde
nin de bundan geçirilmesi lâzımdır. Ben tarih
ler bakımından yüksek huzurunuzu işgal etmek 
istemiyorum. Ama prensip itibariyle birinci mad
de ile sıkı sıkıya irtibatı olduğu için ikinci mad
denin de komisyona iadesini tazammun eden !bir 
önerge sunuyorum. Kabulünü ve ikinci madde
nin de komisyona iadesini rica ederim. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? Veril
miş olan önergeyi okutuyorum, 

Yüksek Başkanlığa 
2 nci maddenin 1 nci madde ile alâkası sebe

biyle bu maddenin de komisyona iadesini arz ve 
teklif ederim. 

ıSahir Kurutluoğlu 

BAŞKAN — Komisyon bu maddenin birinci 
madde ile alâkası olmadığı kanaatindedir, öner
geyi yüksek oylarımıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... önergenin dikkate alınması 
kabul edilmiştir, efendim. Bu suretle ikinci 
madde de komisyona iade edilmiştir. 

Üçüncü maddeyi okutuyorum. 
Madde 3. — Yukanki madde gereğince, es

ki kütüklerde yazılı olmadıklan için yeniden ilâ
ve edilen seçmenlere, 298 sayılı Kanunun 47 ve 
48 nci maddeleri gereğince seçmen kartı verilir. 

BAŞKAN — Bu madde hakkında komisyo
nun düşüncesi var mı? («Komisyon inhilâl etti* 
sesleri) 

KOMİSYON BAŞKANI ŞEFlK İNAN — 
Bendeniz istifa ediyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Başkanın yerini kim ala
caktır efendim? Vekili kimdir? 

ALP KURAN — Efendim komisyonun ye
ter sayısı yok, geri bırakılsın. 

BAŞKAN — Bırakılma mecburiyeti olamaz 
.efendim. Komisyon Başkanvekili burada yok 
mu? 

KOMİSYON ADINA ZEKÎ KUMRULU — 
Efendim raporu geri alıyoruz. 

BAŞKAN — Teklif bu durumda komisyona 
iade edilecek. Kabul edenler... Etmiyenler... 
Komisyona iade edilmiştir efendim. 
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§imdi gündemde bulunan öteki teklifin mü

zakeresine devam ediyoruz efendim. 
Komisyon bugün bu teklifi tekrar getire

bilecek mi? Getirdiği takdirde müzakere ede
riz. 

4. — Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Tem
silciler Meclisinden 15 üyenin, Yüksek öğretim 
kredi ve yurtlar kanunu teklifi ve Millî Eğitim 
Komisyonu ve Maliye Komisyoııu ile Kurucu 
Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci 
üyelerden mürekkep Karma Komisyon rapor
ları (2/11) 

BAŞKAN — Teklifin ivedilikle müzakere
sine başlanmış ve 4 ncü maddeye kadar müza
keresi yapılmış, 4 ncü madde üzerinde verilen 
önergelerin okunup oya konmasına gelinmişti. 

Şimdi önergeleri okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Genel Kurulun teşekkül tarzı vazifelerine 

göre isabetli değildir. Kredi kontenjanlarım da 
bu kurul tesbit • edeceğine göre, Tarım ve Dış
işleri Bakanlıklarından da birer temsilcinin 
alınmasını arz ve teklif ederim. 

Fethi Çelikbaş 

Yüksek Başkanlığa 
Sözlü olarak yaptığımız açıklama sebebiyle 

4 ncü maddedeki «Talim Terbiye Dairesi Re
isi yerine» Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek 
bir temsilcinin kabulünü arz ve teklif ederiz. 

Reşat Tardu M. Rauf înan 

Yüksek Başkanlığa 
4 ncü maddede öğrenci temsilcileri sayısı

nın 2 den 4 e çıkarılmasını arz ve teklif ederiz. 
Ragıp Sarıca Alp Kuran 

Başkanlığa 
4 ncü maddenin 4 ncü fıkrasında bulunan 

tekaütlük kelimesinin emeklilik olarak değiş
tirilmesini arz ederim. 

Derviş Sami Taşman 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

Kanununun dördüncü maddesine kuruma 250 
bin lira veya daha fazla bağışta bulunan özel 
kişilerin de Genel Kurula üye olacaklarına dair 
bir hüküm eklenmesini arz ve teklif ederim. 

Temsilci 
Esat Çağa 
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BAŞKAN — önergeleri tekrar okutuyo

rum. Oylarınıza teker teker sunacağını. 
(Fethi Çelikbaş'm önergesi tekrar okundu.) 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor. Önerge

nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

(Rauf tnan ve Reşat Tardu'nun önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge
yi kabul edenler... Etmiyenler... önerge dikka
te alınmamıştır. 

(Ragıp Sarıca ve Alp Kuran'm önergesi 
tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Önerge
nin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

(Derviş Sami Taşman'm önergesi tekrar 
okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor. Nazarı 
dikkate alanlar... Kabul etmiyenler... önerge 
dikkate alınmıştır. 

(Esat Çağa'nm önergesi tekrar okundu. 1 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmemiştir, efendim. 

Efendim kabul edilen önergelere göre, mad
deyi tekrar okutuyorum. 

1. Genel Kurul 
Madde 4. — Genel Kurul, Maliye, İçişleri, 

Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, tmar ve 
iskân Bakanlıklarının birer temsilcisi, Millî 
Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Reisi 
ve Yüksek öğretim Genel Müdürü, üniversite 
rektörleri, her üniversite senatosundan seçile
cek birer profesör, üniversite dışındaki Yük
sek öğrenim kurumları ve akademilerin öğre
nim üyeleri arasından kendi öğrenim üyelerin
ce seçilecek birer temsilci, Vakıflar Genel Mü
dürü, Beden Eğitimi Genel Müdürü, Kızılay 
Genel Müdürü, Kurumun parasının yatırıldığı 
bankanın Genel Müdürü ve yönetmeliğe göre 
tesbit edilecek 4 öğrenci temsilcisinden teşek
kül eder. 

Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir 
adamları, banka genel müdürleri ve buna mü
masil şahıslar, seçme ve seçilme yetkileri olma
mak şartiyle, Millî Eğitim Bakanının daveti 
üzerine Genel Kurula müşahit olarak katılabi
lirler. 

- 4 1 3 
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Millî Eğitim Bakanı, Genel Kumlun tabiî 

Başkanıdır. 
Seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki yıl

dır.. Bunlar yeniden seçilebilirler, istifa, emek-. 
l i l ik, tâyin ve sair sebepler ile üyelik vasfını 
kaybedenlerin yerine, eski üyenin iki yıllık 
müddetini tamamlamak üzere bir yenisi seçilir. 

BAŞKAN — Maddeyi bu şekliyle yüksek 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. Beşinci maddeyi oku
tuyorum efendim. 

Madde 5. — G-enel Kurul her yıl Başkanın 
daveti üzerine Şubat ve Ekim ayları içinde 
toplanarak gündemindeki işleri görüşür. 

Lüzumu halinde Millî Eğitim Bakanı ken
diliğinden veya Yönetim Kurulunun teklifi 
üzerine, Kurulu her zaman toplantıya çağıra
bilir. Toplantı nisabı yarıdan bir fazladır. Ka
rarlar salt çoğunlukla verilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? Yok. Maddeyi yüksek oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. Altıncı maddeyi okutuyorum efen
dim. 

Madde 6. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yö
netim Kurulunca kabul edilen bütçe ve kadro 
cetvelleri ile yıllık iş programlarını ve yıllık 
çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak, 

b) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Yö
netim Kurulunca teklif edilen projeleri incele
mek ve onaylamak, 

c) öğrenim dallarına göre yıllık kredi 
tahsis kontenjanını. Millî Eğitim plânını ve 
memleket ihtiyaçlarını göz önünde tutarak 
üniversite ve yüksek okulların teklifi üzerine 
tesbit etmek. 

ç) Yönetmelik tasarılarını incelemek ve 
onaylamak, 

.d) Yönetim Kurulunu seçmek, ve değiştir
mek, 

e) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak 
çıkarılacak yönetmeliklerle Genel Kurula veri
lecek görevleri yapmak, 

f) Malî yıl itibariyle hazırlanan kesin he
sapları ve bilançoları onaylamak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 
Buyurun Fethi Çelikbaş. ' 
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FETHÎ ÇELÎKBAŞ — Buradan bir sual 

soracağım efendim. 
BAŞKAN — Peki efendim, buyurun. 
FETHÎ ÇELÎKBAŞ — Yönetim kurulunu 

seçmek ve değiştirmek dediğine göre iskat mı 
olacaktır? Değiştirmek diyor. Seçmenin vazi
fesi içinde hepsi vardır. Bir iskat mevzuubahis 
ise o zaman tayymı teklif edeceğim. Eğer iskat 
yoksa.... 

KOMİSYON ADINA ZÎYA MÜEZZÎNOĞ-
LU — Efendim, arkadaşımızın bu noktada haklı 
olduğunu kabul ediyoruz, «seçme» kelimesinin 
içine hepsi girer, «değiştirmek» kelimesini çıka
rabiliriz. 

BAŞKAN — «Değiştirmek» kelimesinin çıka
rılmasını komisyon da kalbul ediyor. Maddeyi bu 
değişiklikle oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir, 

2. Yönetim Kurulu 
Madde 7. — Yönetim Kurulu : 
a) Bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığından, 
ib) Üç üyesi üniversite profesörü ve bir üye

si yüksek okul veya akademiler öğretim üyesi, 
c) Bir üyesi Maliye Bakanlığından, 
ç) Bir üyesi de Genel Kurula temsilci gön

deren diğer kurumlardan olmak üzere, Genel 
Kurulca kendi üyeleri arasından veya dışardan 
seçilecek yedi kişiden kurulur. 

Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan 
seçer ve ayda en az bir kere toplanır. 

Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. Eski 
üyeler yeniden seçilebilir. 

BAŞKAN — Buyurun, Hüseyin Onur. 
HÜSEYİN ONUR — Muhterem arkadaşlar, 

ben bu maddede Yönetim Kurulu üyeleri arası
na bir de talebe temsilcisinin katılmasının uygun 
olacağı kanaatiyle söz almış ve huzurunuza gel
miş bulunuyorum. Sizlerin de bunu mâkul kar
şılayacağınızı ümMediyorum. 

Talebelerin dert ve ihtiyacını onların içinde 
yaşıyan bir talebe kadar kimse bilemez. Evet 
başkaları da bilir ama, en ince teferruatına ka
dar bir talebe kadar bilmesine imkân yoktur. 
Onun için ben 7 nci maddenin (b) bendinin, 
«iki üyesi üniversite profesörü, bir üyesi yüksek 
okul veya akademiler öğretim üyesi ve bir üyesi 
öğrenci temsilcisi» olmak üzere düzeltilmesini 
istiyorum. Takdir Yüksek Heyetinizindir. Bu 
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hususta bir de önerge takdim ediyor ve kabulü- I 
nü istirham ediyorum. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ EĞÎTİM BAKANI AHMET TAH-

TAKILIÇ — Efendim, Genel Kumlun teşkilin
de talebe temsilcisinin bulunması ne kadar za
ruri ise Yönetim Kurulunda da bu zaruret var
dır. Ben de arkadaşımın görüşüne iştirak edi
yorum. Ben de bir öğrenci temsilcisi Yönetim 
Kuruluna seçilir, diye bir tadil teklifi yapıyo
rum. Bu husustaki önergemi de Başkanlığa tak
dim ediyorum. 

BAŞKAN — Ragıp Sarıca. 
RAGIP SARICA — Muhterem arkadaşlar; 

mahcubiyetle karşınıza çıkıyorum. Âdeta sabah
tan beri adım adım bu mevzuu belirtmeye çalış
tık. Fakat, bahtiyarım ki, benden evvel bir genç 
üniversiteli arkadaşımız bu fikri ortaya attı, yi
ne bahtiyarım ki, Millî Eğitim Bakanı bu fikre 
katıldı. Biz de Alp Kuran arkadaşımla birlikte, 
bu iki maddeyi kül olarak mütalâa etmiş ve üni
versite öğrenci temsilcisinden bir mümessilin yö
netim Kuruluna ithalini ara ve teklif etmeye ka
rar vermiştik. 

Kısaca gerekçemiz şudur. Bir kere kabul et
mek lûtfunda bulunduğunuz gençliği temsil 
esası, onun kudsiyetinin tabiî ve zaruri bir ne
ticesidir. Bir teoremi kabul ediyoruz ki, bu yurt
ta öğrencinin temsil edilmesi gerekir. Onun bir 
adım ötesi elbetteki yönetim kurulunda da evle-
viyetle temsil etmek gerekir. Çünkü, dertlerini 
yakından bilen bir organdır. Tedbir alan dina
mik organ budur. Bir öğrencinin bu dertlere ve 
meselelere ışık tutması muhakkak lâzımdır. Bi
rinci sebebi budur. 

İkincisi; kabul ettiğimiz esasta genel kuru
lun, biraz evvel Fethi Çelikbaş arkadaşımızın 
sorusu üzerine komisyonun verdiği cevaptan an
laşılacağı üzere, ıskat salâhiyeti vardır. Bu ge
nel kurul ki, bir genci sinesine pekâlâ kabul et
mektedir, ve bir genel kurul ki, yönetim kuru
lunu ıskat etmek salâhiyetini haizdir, bunda öğ
renci temsilcisi vardır. Genel kurulun tabiî ve 
tâli bir müessesesi olan yönetim kurulunda hiç
bir öğrenci bulunmasın, demek tenakuz olur. 

3 ncü gerekçemiz şudur : Büyük bir şükran
la karşıladığımız, Millî Birlik Komitesinin 115 
sayılı Üniversiteler Kanununda birçok hususlar
da demokratik adımlar atılmıştır. Fakülte Yö
netim kurullarında öğrencilerle ilgili meseleler-
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de iki talebe temsilcisinin dinlenmesi esası kabul 
edilmiştir. Bir âmme hizmeti gören ve âmme hu
kukuna tâbi olan bir hükmi şahsın yönetim ku
ruluna öğrencilerin katılması mantığı, asıl öğ
renci meseleleriyle görevli bir kurulun yönetim 
kurulunda bir öğrenci temsilcisinin bulunmasını 
gerektirir, kanaatindeyiz. Maksat, dünyanın t 
gidişini göz önünde tutmaktır. Bendeniz bütün 
dünya üniversitelerinin gidişini takibetmedim.-
Fransa'da son yapılan reformda da fakülteler 
içinde dahi talebe ilgili mesaide zannediyorum, 
eşit sayı üzerinde duruluyor ve pariter disiplin 

I cezaları verilmesinde dahi öğrenci temsilcileri
nin bulunması esası kabul edilmiştir. Bütün 

I dünyada bir yüksek tahsil gençliği hangi müesse
seye dâhil ise, o müessesenin tabiî ve canlı bir 

i unsurudur. Bunları ayrı tutarak bunların hak
kında müessir olabilecek kararlara seyirci kalma
sı temenniye şayan görülmemektedir. 

j Bendenizin 3 ncü istirhamı, (ç) fıkrasına bir 
öğrenci temsilcisini teklif etmekteyim. 

BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZlYA MÜEZZİN- . 

OĞLU — Muhterem arkadaşlarım, öğrenci yurt
ları tesisi ve muhtaç öğrenciye kredi temin et
mek maksadiyle kurulan bu kurumun idaresinde 
öğrencilerin yer alması lâzımgeldiği hakkındaki 
teklife komisyonumuz tamamen katılmaktadır. 
Bu kanaatledir ki, Genel Kurulun da öğrenci 
temsilcilerinin bulunması kabul edilmiştir. Yine 
aynı şekilde komisyonumuz yönetim kurulunda 
da öğrencilerin temsil imkânının mevcudolduğıı-
na kaanidir. Bilhassa maddenin (C) fıkrası bu
na imkân vermektedir. Ancak, bunun dışında 
öğrencilerin yönetim kurulunda temsili daha 
acık bir şekilde ifade edilmek istenirse - ki biraz 
evvel hatip arkadaşlar bunun üzerinde durdu
lar - Komisyonunuz buna da katılmaktadır. 

Yalnız, bir noktayı arz etmekte fayda görü
yoruz. Bir üye ilâve edildiği takdirde, karar ni
sabı meselesi ortaya çıkar. Zira, komisyon 7 
üyeden kuruludur. Çift âza olduğu takdirde 
karar nasıl alınacaktır meselesi bakımından IIü-
seyin Onur arkadaşımızın teklifine iltihak ede
ceğiz. (B) fıkrası değiştirilerek 3 profesör ikiye 
indirilmiş olacak ve bir talebe temsilcisi eklene
cektir. (Bravo sesleri, alkışlar) 

BAŞKAN — Reniziye Batırbaygil. 
I REMZÎYE BATIRBAYGÎL — Yurtlar yö-

— 415 — 
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iletim kurulunun kurulması meselesi ile ilgilendi- I 
ğimiz şu sırada, Onur arkadaşımızın teklifini 
desteklemek için söz aldım. Ben de iki üniversi
te profesörü ve bir de yurttaki öğrenciler tara
fından seçilecek bir öğrencinin Yönetim Kuru
lunda bulunmasını istiyorum. Tekrar ediyorum, 
benim burada teklif ettiğim, bu yönetim kuru
luna gelecek öğrencinin, yurtta mevcudolan öğ
renciler tarafından seçilmiş olmasının temini hu
susudur. Bu Yönetim Kuruluna katılacak öğren
cinin, Yönetim Kuruluna gelmesi, yurtta yö
netimin daha demokratik esaslara göre yapılma
sını sağlar. Bu hal, ayrıca, yurtta bir eğitimin 
var olduğunu da gösterir. Bunun için yukarda 
söylediğim teklifi sunuyorum. 

BAŞKAN — Altan Öymen. 

ALTAN ÖYMEN — Efendim, Yönetim Ku
ruluna seçilecek Üniversite temsilcilerini tâyin 
ederken, kanun maddesi, «Üç Üniversite Profe
sörü» diyor. Doçentlerin de seçilebilmelerini te
min için, bu ibarenin «üç üniversite öğretim 
görevlisi» şeklinde değiştirilmesini teklif ediyo
ruz. Belki ve ağlebi ihtimal Genel Kurul, talebe
ye daha yakın olması dolayısiyle doçent de seçe
bilir. Bunu temin için bir önerge vermiş bulu
nuyoruz. Kabulünü rica ederiz. 

BAŞKAN — Ba§ka söz istiyen yok. Madde 
hakkında verilmiş olan takrirleri okuyoruz : 

Yüksek Başkanlığa 
Yüksek öğretim kredi ve yurtlar Kurumu Ka

nunu tasarısının 7 nci maddesinin (b) bendinin 
aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif 
ederiz. 

Hüseyin Onur Ömer Karahasan 

(b) 2 üyesi üniversite profesörü, bir üyesi 
yüksek okul veya akademiler öğretim üyesi ve 
bir üyesi öğrenci temsilcisinden. 

Yüksek Başkanlığa 
7 nci maddeye (ç) bendi olarak aşağıdaki 

hükmün eklenmesini arz ve teklif ederiz. 
« ç) Bir üyesi öğrenci temsilcisi » 

Ragıp Sarıca Alp Kuran 

Yüksek Başkanlığa 
Yönetim kuruluna bir talebe temsilcisi ka

tılmasını temin etmek üzere (B) bendine (Bir 
üyesi öğrenci temsilcisi) ibaresinin eklenmesini 
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arz ve rica ederim. 

Millî Eğitim Bakanı 
Ahmet Tahtakılıç 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 
7 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki «Üç üyesi 

üniversite profesörü» ibaresinin «Üç üyesi üni
versite öğretim üyesi» şeklinde değiştirilmesini 
teklif ederiz. 

Enver Ziya Karal Altan öymen 
Mümtaz Soysal Coşkun Kırca 

Muammer Aksoy 

BAŞKAN — Efendim, Hüseyin Onur'un 
önergesi diğer önergelerin aynıdır. Yalnız Al
tan öymen'in teklifinde doçentlerin de ilâvesi 
vardır. Bu teklifi ayrıca yüksek oyunuza su
nacağım. 

| Hüseyin Onur'un önergesini tekrar okutuyo-
j rum. 

(Hüseyin Onur ve Ömer Karahasan'ın öner
gesi tekrar okundu.) 

BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMISYON SÖZCÜSÜ ZIYA MÜEZZÎN-

OĞLU — Katılıyoruz. 

BAŞKAN — Komisyonun katıldığı bu öner
genin dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmiştir. 

Öğrenci temsilcisinin bulunmasını istiyen di
ğer önergeleri okutuyorum. 

Altan Öymen tarafından verilen önergeyi 
okutuyorum. 

Yüksek Başkanlığa 
Tasarının yedinci maddesi kabul edilirken, 

«Üniversite profesörü» deyimi «Üniversite öğ
retim üyesi» olarak değiştirildiğine ve doçent
lerin de yönetim kuruluna katılmasına imkân 
sağladığına göre; daha önce kabul edilen dör
düncü maddedeki «Profesör» deyiminin de de
ğişmesi lâzımdır. Yönetim kuruluna katıl
maları mümkün kılman doçentlerin genel kuru
la katılamaması sonucunu doğuracak bu tena
kuzun giderilmesi ve dördüncü maddedeki 
«Profesör» deyiminin de «öğretim üyesi» ola
rak değiştirilmesi için; maddenin, tçtüzüğün 
109 ncu maddesine göre, nihai oylamadan önce 
komisyona verilip düzeltilmesini dilerim. 

I Altan öymen 

~<ae~~ 
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BAŞKAN — Komisyon buna katılıyor mu? 
KOMISYON SÖZCÜSÜ ZÎYA MÜEZZÎN-

ÖĞLÜ — Mahzur görmüyoruz, olabilir. 
BAŞKAN — Üç rakamı iki oldu. Bu öner

genin dikkate alınmasını oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

. Şimdi kabul buyurulan önergelere göre 
maddenin yalnız (B) bendi değişmiş bulunu
yor. Binaenaleyh, yalnız bu (B) bendindeki 
(profesörü) kelimesi (öğretim üyesi) olacaktır. 

Bu değişiklikle maddeyi oya koyuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 8. — Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlardır : ^ 

a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik 
hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre 
düzenlemek ve her türlü tedbirleri almak, 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve 
kadrolarla yıllık iş programlarını ve çalışma 
raporunu incelemek ve onaylamak, 

c) öğrenim dallarına göre kredi tahsis kon
tenjanını tesbit etmek, 

ç) öğrenci yurtları yapı ve geliştirme pro
jelerini incelemek ve onaylamak, 

d) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya 
Genel Müdürlükçe hazırlanmış olanları incele
mek, 

e) Genel Müdürlükçe mali yıl itibariyle 
hazırlanan bilanço ve kesin hesapları incelemek 
ve onaylamak, 

f) Kanun, yönetmelik ve Genel Kurulca 
verilen görevleri yapmak. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. Genel Müdürlük. 
Madde 9. — Genel Müdürlük. Bir Genel Mü

dür ile iki yardımcısından kurulur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kaibul edenler... Etmiyenler... 9 
ncu madde kabul edilmiştir. 

Madde 10. — Genel Müdür, Yönetim Kuru
lunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanının inhası 
üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Mü
dür yardımcıları; Genel Müdürün teklifi ve 
Yönetim Kurulunun inhası ile Millî Eğitim Ba
kanı tarafından atanır. 

BAŞKAN — Söz istiyen?.. Yok. Maddeyi 
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kabul edenler... Etmiyenler... 10 ncu madde 
kabul edilmiştir. 

Madde 11. — Genel Müdürlük, Kurumun 
amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu örgü
tü kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını hazır
lar. Bu örgüt ve kadrolar Yönetim Kurulunun 
ve Genel Kurulun onayından sonra uygulanır. 
ö rgüt ve kadrolar aynı suretle değiştirilebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı? 

ESAT ÇAĞA — Sualim var: «Örgüt» ne 
demek? 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎYA MÜEZZÎN-
OĞLU — «Teşkilât» mânasına geliyor efendim. 

BAŞKAN — Maddeyi oyunuza sunuyorum. 
Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 12. — Genel Müdür, Kurumun yü
rütme organıdır. Genel Müdürün başlıca görev
leri şunlardır : 

a) Kurumu temsil etmek, 
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar

larını uygulamak, 
c) Bu 'kanun ve bu kanuna dayanılarak 

çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri 
yapmak, 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen. 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Maddeyi 
kabul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Genel Müdür; Genel Kurul 
ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, an
cak oy kulanamaz. 

• BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Üçüncü Bölüm 
Kurumun görevleri 

1. Kredi işleri 
Madde 14. — Kurum; memleket içinde yük

sek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapıla
cak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar 
içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen 
öğrencilere öğfenim kredisi verir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Bir önerge var, okuyoruz: 

Yüksek Başkanlığa 
15 nci maddenin son fıkrası 14 ncü madde 

ile ilgilidir. Bu itibarla sözü edilen fıkranın 14 
ncü maddeye^ eklenmesini arz ve rica ederim. 

Necip Bilge 

\ 
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BAŞKAN — Komisyon katılıyor mu? 
KOMİSYON ADINA ZÎYA MÜEZZİNOĞ-

LU — Katılmıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Komisyon katılmıyor, önerge

nin^ dikkate alınmasını kabul edenler... Etmi-
yenler... Kabul edilmemiştir. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... 14 ncü madde kabul edil
miştir. 

Madde 15. — öğrencilere verilen krediler
den faiz alınmaz, ancak krediden öğrenciye öde
me sırasında % 3 ti geçmemek şartiyle masraf 
payı kesilir. 

Burslu ve parasız yatılı öğrencilere kredi 
verilmez. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen, 
yok. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 16. — öğrenci, borcunu, devam etti
ği öğrenim müessesesinin normal öğrenim sü
resinin bitiminden en geç iki yıl sonra başlamak 
suretiyle, kredi alman müddetin iki misli za
manda aylık eşit taksitler 'halinde Kuruma 
öder. 

Aldığı kredinin tamamını, normal öğrenim 
süresinin bitiminden itibaren bir yıl içinde ödi-
yenlere 'borç miktarından % 15, iki yıl içinde 
ödivenlere % 10, üçüncü ve mütaakıp 'yıllar 
içinde taksitlerin geri kalan kısmının tamamını 
defaten ödiyenlere % 5 indirme yapılır. 

öğrenci, sağlık sebepleri dışında kendi iş
teşi ile okulu bıraktığı veya her hangi bir se-
benle okuldan çıkarıldığı takdirde, okulla ilişi
ğinin kesildiği tarihten bir yıl sonra başlamak 
üzere kredi aldığı müddet kadar zamanda bor
cunu aylık eşit taksitler halinde kuruma öder. 

öğrencinin tâbi olacağı mükellefiyetler öğ
renciden alınacak taahhüt senedinde ayrıca be
lirtilir. 

Kamusal ve özel kurumlarda vazife alanla
rın borç 'taksitleri bu kurumlarca ödenecek ay
lıklardan kesilerek Kuruma yatırılır. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı. 
MÎLLÎ E^ÎTÎM BAKANI AHMET TAH-

TAKILIÇ — Bu maddenin birinci fıkrasının 
ikinci satırındaki «en geç» tâbiri yanlış anla
şılabilir. Bu tâbire lüzum yoktur. îki yıl ola
rak konması lâzımdır. Maddenin vuzuha kavu-

' şabilmesi için bunun açıklanmasını rica edi
yorum. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZİN-

OĞLU — Efendim, maddeye daha açık bir hü
viyet vermek bakımından komisyon «en şeç» 
tâbirinin 1 nci fıkradan çıkarılmasında bir 
mahzur görmüyor. 

BAŞKAN — Madde hakkında başka söz 
istiyen yok. Komisyon maddenin ikinci satırın
daki «en geç» tâbirinin kaldırılmasını ' teklif 
ediyor. Bu^ değişikliği yüksek oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

Bu değişiklikle maddeyi oyunuza sunuyorum: 
Kabul edenler... Etmiyenler... 16 ncı madde ka-
buredilmiştir. 

Madde 17. — Borç taksitlerini zamanında 
ödemiyenlerin birinci defada borçlarının bir se
neliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. 
Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre malsandıklarmea tahsil oluna
rak Kuruma ödenir. 

öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra 
ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimle
rinden sonra çalışamıyacak derecede daimî ma
lûllüğe uğramış 'oldukları tam teşekküllü bir 
hastanenin sağlık kurulu tarafından tesbit edi
lenlerin borçları silinir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmitir. 

Madde 18. — öğrencilere" kredi verilmesi ve 
lüzumunda kredilerin kesilmesi ile ilgili husus
lar yönetmeliklerle düzenlenir. Kredi maddi 
teminat veya kefalet karşılığı verilir ve bunun 
şartları yönetmelikte belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmitir. 

Madde 19. — Kurumun parası, Yönetim Ku
rulunca tâyin edilecek Devlet sermayesi ile 
kurulan bir bankaya yatırılır. Kredi verilmesi 
ve tahsilat, bu husustaki yönetmelikler uyarın
ca banka ile yapılacak anlaşma dairesinde yü
rütülür. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... Kabul edilmitir. 

2. Yurt yapım ve onarım işleri 
Madde 20. — Yurtların yapım, donatım, ba-
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kim ve onarım işleri ile bunlarla ilgili tesisler 
Kurum tarafından hazırlanacak bir programa 
göre Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle yü
rütülür. 

Her malî yıl içinde yapılacak ve donatıla
cak yurt binalarının ve diğer tesislerin sayıları, 
ihtiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit 
edilerek bir yıl evvelki Nisan ayı içinde Bayın
dırlık Bakanlığına bildirilir. 

Bayındırlık Bakanlığı bu plâna göre lüzum
lu ilk tahminî keşifleri yaparak gerekli ödene
ğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinde Ku
ruma bildirir. Kurum malî yılın ilk on beş gü
nü içinde bu miktar parayı ve inşaat için gere
ken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emri
ne hazır bulundurur ve inşaatın bitimine kadar 
kararlaştırılan ihale bedeline göre o yıl içinde 
sarf edilecek para, hiçbir suretle başka yöne 
tahsis ve sarf edilemez. 

Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum 
adma gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şebilir. ^ 

Bayındırlık Bakanlığı yukarda yazılan işleri 
ve bu işler için gerekli personel, araç ve ge
reçleri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerek
tirdiği sarfiyat için Bayındırlık Bakanlığınca 
hazırlanacak hakediş raporları, ücret bordrola
rı ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tara
fından istihlak sahiplerine ödenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen? 
Yok.. Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmiyenler... ' Kabul edilmiştir. 

Madde 21. — Yurt yapı ve tesisleri için lü
zumlu arsalardan şahıslara aidolanlar Kurum
ca satmalına yolu ile sağlanır. Ancak mal sa
hipleri ile bir anlaşmaya varılamadığı takdirde 
bu arsalar Bayındırlık Bakanlığınca Kurum 
adına umumi hükümlere göre kamulaştırılır. 
Bu takdirde kamulaştırma sebebi ile mal sahip
leri tarafından açılacak dâvalara Bayındırlık 
Bakanlığı muhatabolur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamu
laştırmalar için lüzumlu paranın hazır bulun
durulmasında ve ödenmesinde de yukardaki 
madde hükümlerine göre işlem yapılır. 

BAŞKAN — 21 nci madde hakkında Fet
hi Çelikbaş. 

FETHÎ ÇELÎKBAŞ — Muhterem arkadaş
lar, kanunlara bu tarzda hüküm koymak tat-
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bikat bakımından uygun olur mu? Yani mal 
sahipleriyle anlaşılmadığı takdirde istimlâk ne
ticesine gidileceği hükmünün yer alması tat
bikatta kötü istikametlere gidebilir. Bu itibar
la -mademki istimlâk maddesi geri alınmıştır, 
doğrudan doğruya umumi^'hükümler dairesinde 
istimlâke gidilmesi çok hayırlıdır. 'Tatbikatta 
ne şekilde istikamet alabileceğini bu mevzular
da çalışan arkadaşlar zihinlerinde derhal can
landırmış bulunuyorlar zannediyorum. Çünkü 
çok tehlikelidir. Ucuz fiyata vermezse esasen 
istimlâk edilecektir. Bu iyi bir şey değildir. 
Umumi hükümler dairesinde istimlâk yoluna 
gidilmesi fevkalâde isabetlidir. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mı? 

Söz komisyonundur. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZlN-

OĞLU — Efendim, Yüksek Heyetinizin malû
mu olduğu üzere, tesis edilmekte olan kurum 
esas itibariyle hususi hukuk hükümlerine' tâbi
dir. Binaenaleyh bir gayrimenkul temin ede
ceği zaman umumi hükümler muvacehesinde 
satmalma yoluna gidecektir. Kurumun hususi
yeti itibariyle biz, istimlâk imkânları da sağ
lamış bulunuyoruz. Maddenin yazılış şekli bu
nu ifade etmektedir. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 

FETHİ ÇELİKBAŞ —§ Muhterem arkadaş
lar, biraz da tatbikatın dışında olan arkadaş
lara misal vermek istiyorum. Tatbikatta bu hü
kümler şöyle yürütülmek yoluna gidilebilir. 
Gidilebilir diyorum, gidilir demiyorum. Kanun 
gerektiği ahvalde istimlâke cevaz vermektedir. 
Pazarlığa başlandığında mal sahibine «işte ka
nun, şu fiyatlarla ve şu şartlarla vermediğin 
takdirde bunu daha ucuza istimlâk edebiliriz.» 
denebilir. Bunlar çok geçti arkadaşlar, özel 
hukuk hükümlerine tâbidir derseniz amenna. 
O halde komisyon doğrudan doğruya pazarlığı 
kabul etsin. Hususi birtakım menfaatlere ya
rayabilecek olan bu kapıyı kapatmak bakımın
dan, âmme hizmeti karakterinde bir hizmet gö
rüleceği i(£!h, doğrudan doğruya istimlâk yolu
na gildilmesini uygun görmüyorum, iki yolu 
birden vermek tehlikelidir, idare içinde bulu
nan arkadaşlar, bayındırlık içinde bulunan ar
kadaşlar gayet iyi bilirler. Ben Nihat Beyden 
rica edeceğim, gelsin anlatsınlar. 

• 
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BAŞKAN — Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Muhterem arka

daşlarım, ben, komisyonun teklifinin yerinde 
olduğu kanaatindeyim. Çünkü biraz evvel söz
cünün belirttiği gibi, ne olursa olsun bir özel 
teşebbüs sayılması gereken bu teşekküller le
hine doğrudan doğruya bir istimlâk hakkı ta-. 
nımak için bir sebep yoktur. Fethi Çelikbaş 
arkadaşımızın görüşü, şahsan beni tatmin et
medi. Şu sebepten dolayı: «Eğer anlaşamazlar
sa, o zaman istimlâk cihetine gidilir» diye bir 
'hüküm bulunursa, müessese «nasıl olsa biz is
timlâke gidebiliriz» diye düşünür, «mülk sahibi 
de, anlaşma hususunda tazyik hisseder; böyle 
bir hüküm istemiye istemiye anlaşmaya sevk 
eder» diyor. Ben bu muhakemeyi anlıyamıyo-
rum: Anlaşma için yapılan teklif kabul edil
mezse ne olacak? Yine de istimlâk hükümleri 
uygulanacak. Gayrimenkul sahibi kendisine ya
pılan teklifleri uygun görmediği zaman, sanki 
daha kötü bir durum karşısında mı kalacak
tı? Hayır yine istimlâk hükümleri tatbik edi
lecektir. Yapılan uzlaşma teklifine karşı «tat
min olmadım» der ve onu reddeder. Normal
den aşağı fiyat teklif edilirse, teklif reddedilir. 
Sonunda mesele ehlivukuf ve hâkim tarafın
dan halledilecektir. Kısası 'gayrimenkul sahibi
nin anlaşma imkânına sahibolmaması ilgili şa
hısların menfaatine olmaz mı? öğrenci yurdu 
için her hangi bir $rsa alınması bahis konusu 
olduğu zaman, yurt, «şurada münasip bir arsa 
buldum sahibi ile anlaşp alayım» diyemiyecek-
tir. Çünkü Çelikbaş ve arkadaşlarının teklifine 
göre, muhakkak surette istimlâk kaideleri tat
bik edilecektir. Böyle bir yola gitmemek lâzım
dır. Bu itibarla klâsik mânası ile kamu hizmeti 
mefhumuna dâhil olmıyan fakat sosyal Devlet 
mefhumunun yarattığı geniş kamu hizmeti an
layışına dâhil olduğu için kendisine istimlâk 
(hakkı tanmaıl müesseselere, arsa temini bahis 
konusu olunca, ancak hususi hukuk kaideleri 
tatbik edilmediği takdirde istimlâk hükümleri
nin uygulanması yerinde olur. 

[BAŞKAN — Komisyon konuşmak lüzumu
nu duyuyor mu? 

ZlYA MÜEZZÎNOĞLU — Hayır efendim 
izah edildi. 

BAŞKAN — Madde hakkında haşka söz is-
tiyen? Buyurun Fethi Çelikbaş. 
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FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, kanunları] tedvin ederken, salahiyetli he
yetlerde vazife görecek memurları hem dediko
dudan tenzih etmek, hem de kötü niyetli çalış
mak istiyenler olursa bunlara barajlar tesis 
etmek kanun vâzıınm vazifesidir. İstimlâk va
tandaşın nazarında sureti katiyede tatbik edi
lecek bir muamele olduğu için kurum adına va
zife görenler, kötü niyetli olurlarsa şahsi men
faat temin edebilirler. Çünkü mal, teklif edilen 
şartlarla alınamazsa istimlâk suretiyle alına
caktır. Ne olur? «'Senin malın 8 liradan istim
lâk edilebilir. Biz bunu 12 liradan alabiliriz. 10 
lirası malına, iki lirası bize» denebilir. Mücer
ret bir mevzu ve misal üzerinde konuşuyorum. 

Arkadaşlar, iyi niyetli ahlâklı memurları 
dedikodudan tenzih etmek, masun kılmak şar-
tır. Ama kötü niyetli bâzı insanlar çıkarsa bun
lara bir baraj koymak zarureti vardır. Çok tat
bikatı var. Muammer Aksoy belki duymamıştır 
ama bunun mahallî tatbikatları namütenahi var
dır. Ben bir şey demiyorum. Benim şahsi kanaa
time göre âmme hizmeti karakterinde bir vazi
fe görüyorlar . Âmme hizmeti görmüyorlarsa o 
zaman pazarlığa gitsinler, ikisini birden bir 
arada bulundurmıyalım. îyi şekilde tatbik edi
lebilir. Fakat kötü niyetli kimselerin yapacağı 
hareketi önlemek ve bu kapıyı kapatmak da ka
nun vâzıınm vazifesidir. Açık misal verdim. 
Bunun tatbikatı çoktur arkadaşlar. 

BAŞKAN — Muammer Aksoy. 
MUAMMER AKSOY — Arkadaşlar, mâru

zâtım pek kısa olacak. Avukat olarak bir hayli 
istimlâk dâvasiyle meşgul oldum. Fiyat farkın
dan dolayı açılacak dâvaların görüleceği yer 
mahkemedir. İstimlâk bedeli hakkında bilirkişi 
heyeti bir rapor hazırlar. Buna göre de mahke
me kararını verir. Son karar mahkemenin ola
caktır. Hele bundan sonra, yeni Anayasanın sö
züne ve ruhuna uygun olarak, tam mânasiyle ta
rafsız bir hüküm verilecektir. Şu halde ilgili 
şahıs gelip de, «Sözleşme için yüzde bilmem kaç 
fbaua vermezsen istimlâk yoluna giderim.» der
se, hole bundan sonra mahkemeler de daha müs
takil olduğuna göre, mülk sahibi, «mahkemeye 
gider meseleyi hallederiz.» der. Bence bu hüküm
de endişe edilecek hiçbir cihet yoktur. 

Bir noktayı hatırlatmak isterim. Bu m'eml©-
ketin çektiği en büyük dertlerden birisi, kırta
siyeciliktir. O halde, öziel surette anlaşıp bir ne-
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ticeye varmak varken, «muhakkak kamulaştırma 
yoluna gidilecektir.» denilmesi ve şahısların bu 
formalitelere baş vurmak zorunda bırakılması, 
asla doğru değildir. Ve hiçbir zaman, gayrimen
kul sahiplerinin menfaatine olamaz, öğrenci yur
duna arsa alınırken, müesseselerin daha çabuk 
iş yapabilmesi için, sadece istimlâk yolunu açık 
bırakmak, aklın kavrıyamıyacağı bir hal sureti 
teşkil eder. 

BAŞKAN — Komisyon, 
(KOMİSYON ADINA ZİYA MÜEZZÎNOĞ-

LU — Efendim, görüşmelerden sonra komisyon 
olarak §u neticeye vardık. Esas itibariyle Sayın 
Çelikbaş'un fikriyle bizim aramızda geniş bir 
fark mevcut değildir, öyle zannediyoruz ki, mad
denin yazılış şeklinden ileri gelmektedir. Madde 
aynen baki kalmak suretiyle, umumi hükümlerle 
satmalınması yolunu mahfuz tutmak yolu ile 
maddenin ikinci fıkrasını değiştirmekte bir mah
zur görmüyoruz. 

Şimdi arz edeceğim madde bu meseleyi halle
decektir. > Müsaade buyurursanız yeni şekli oku
mak istiyorum. 

Arsa Sağlanması 
Madde 21. — Yurt yapı ve tesisleri için lü

zumlu arsalardan şahıslara ait olanlar Kurumca 
satmalma yolu ile sağlanır. 

Kuruma gerekli arsalar, Bayındırlık Bakan
lığınca Kurum adına umumi hükümlere göre ka
mulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu tak
dirde kamulaştırma sebebi ile mal sahipleri tara
fından açılacak dâvalara Bayındırlık Bakanlığı 
muhatap olur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamulaş
tırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundurul* 
masında ve ödenmesinde de yukardaki madde hü
kümlerine göre işlem yapılır. 

Dikkat buyurulduğu takdirde görülür ki, 
esas itibariyle aynı esası muhafaza ediyoruz. Es
ki şekilde 2 nci cümlenin yazılışı biraz cazip de
ğildi. Yeni şeklile bunu telâfi etmiş oluyoruz. 

BAŞKAN — Sayın Çelikbaş, yazılı teklifiniz 
' var mı? 

FETHİ ÇEDÎKBAŞ — Hayır. Mesuliyeti 
komisyona aittir. 

BAŞKAN — Efendim, komisyon, maddeyi 
teklifi veçhile tanzim etsin, biz 22 nci maddeye 
geçelim. 
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3. Yurt İşletmeleri 

Madde 22. — Bayındırlık Bakanlığınca .inşa
sı ve donatımı tamamlanan yurtlarla, bu kanun
la Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işletil
mek üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen yok. 
Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Kabul 
edilmiştir. 

RAUF İNAN — Efendim, teklifte ve Millî 
Eğitim Komisyonu raporunda ayrıca 3 madde da
ha olmasına rağmen çıkarılmıştır. Neden çıka
rılmıştır? 

BAŞKAN — 23 ncü maddeden sonra isterse
niz konuşunuz. 

RAUF İNAN — Zaten geçmiş bulunuyor. 22, 
23 ve 24 ncü maddeler teklifte ve Millî Eğitim 
Komisyonu* raporunda olmasına rağmen Karma 
Komisyon raporunda mevcut değildir. 

BAŞKAN — O maddeleri müzakere 'ederken 
konuşunuz. 

KOMİSYON BAŞKANI MUHİTTİN GÜ
RÜN — Bu maddelerin neden çıkarıldığı hak
kında komisyon raporunda gerekli izahat vardır. 

BAŞKAN — Tatmin oldunuz mu? 
RAUF İNAN — Tatmin oldum. 
Madde 23. — Her üniversiteye yurt işletme

leri için lüzumlu döner sermaye Kurumca temin 
olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversi
teler Kanununa göre hazırlanacak bir yönetme* 
likle düzenlenir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 24. —- Universitelerce yönetileöeîk 
yurtların işletilmesi için döner sermayeye lü
zumlu kadrolar universitelerce ihdas edilir. 
Bu kadrolarda çalışan personelin ücretleri dö
ner sermayeden ödenir. Döner sermaye kad
rolarına ait hizmetler üniversite kadrola-
rmdaki personele ek görev olarak veril
diği veya öğrenciler bu işlerde görevlendi
rildiği takdirde kendilerine döner sermayenin 
gelirlerinden ödenmek üzere ayda 30 liradan. 300 
liraya kadar ücret verilebilir. 

BAŞKAN — Rauf İnan. 
RAUF İNAN — Efendim, burada ek gö

rev mevzuu vardır. Ek görev çok defa bizim 
ve muhtelif bakanlıkların teşkilâtlarında dai-
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hıa suiistimale uğramış bir mevzudur. Buradan 
ek görev tâbirinin kaldırılmasını teklif ediyo
rum. Çok defa bu bâzı kimselere bir âtiye ve 
bir ihsan olarak verilmekte ve bu vazifeyi alan
lar da iki işi birden yapamamaktadır. Bunun 
çok tecrübesi yapılmıştır. Millî Eğitim Bakan
lığında bâzı kadrolarda bunun ıstırabı dahi çe
kilmektedir. Bu itibarla bu kısmın tashihini 
ayrıca istirham ediyorum. Bir takrir de suna
cağım. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen var mıî Yok. 
Söîî komisyonundur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZÎYA MÜEZZİN-
OĞ-LU — Efendim; bugünkü tatbikatımızda ol
dukça geniş bir yeri olan ek görev müessesesi 
aleyhinde olduğu gibi lehinde de çok şeyler 
söylenebilir. Komisyon olarak kanaatimiz odur 
ki, bunu münakaşa etmenin yeri her halde bu 
kanun olmasa gerektir. Devlet Personel Kanunu 
ile beraber bu mevzuun esası ele alınmış ola
caktır. Biz bu nokta üzerinde uzunboylu dur
madık. Zaten bu husus Millî Eğitim Komis
yonunca bu maddeye eklenmiştir. Biraz Önce 
konuşan arkadaşımız, bu komisyonda yine bu 
istikamette rey kullanmıştır. (Gülüşmeler ) 

BAŞKAN — Komisyondan sonra söz isti
yen var mı? Yok. 

Maddeyi oyunuza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 25. — Üniversitelerce bu yurtlarda 
ders dışı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin 
sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak 
her türlü tedbirler alınır. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Kabul etmiyen
ler... Kabul edilmiştir. 

Madde 26. — Yüksek okul ve Akademi öğ
rencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın üniversite 
yurtlarından eşit şatlarla sağlanır. Üniversite 
yurtlarından faydalan^mıyacak kadar uzakta 
veya başka şehirde bulunan yüksek okul ve 
akademiler için yukardaki esaslara göre inşa 
edilecek ve donatımı yapılacak olan yurtlar Ku
rum tarafından verilecek döner sermaye ile 
bu yüksek okullar ve akademilerce ve yönetme
likte belirtilecek esaslara göre işletilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. | 

!. İ96İ O : â 
•Dördüncü Bölüm 

Malî hükümler 
1. Sermaye 

Madde 27. — Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun kuruluş ve sermayesi 600 
milyon liradır. 

Bu sermaye : 
a) Maliye ve Millî Eğitim bakanlıkları ta

rafından Kuruma intikal ettirilecek tesis, gay
rimenkul ve menkullerle her çeşit kıymetler
den, 

b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsu-
bedildikten sonra kalan safi gelirlerden terek-
kübeder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 28. — Kurumun gelirleri aşağıda ya
zılı kaynaklardan elde edilir : 

a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on 
yıl müddetle ve her yıl 40 milyon liradan aşağı 
olmamak üzere Devlet bütçesine konacak öde
nekler, 

'b) Yardımlar ve bağışlar, 
c) At yarışları müşterek bahisler gelir

lerinden zaruri harcamalar çıktıktan sonra ka
zanan biletlere ikramiye olarak ayrılacak pa
radan, dağıtımından evvel toplamı üzerinden 
kesilecek % 5 hisseler, 

ç) Futbol yarışmalarımda tertibedilen müş
terek bahisler gelirlerinden zaruri harcamalar 
çıktıktan sonra kazanan biletlere (Spor Toto 
kâğıtlarına) ikramiye olarak ayrılacak para
dan, dağıtımından evvel, toplamı üzerinden ke
silecek % 10 hisseler, 

d) Kurum tarafından veya Kurum yararı
na verilecek müsamereler ve tertibedilecek pi
yango keşideleri gelirleri, 

e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı 
masraf payı ile yurtların her çeşit geliri. 

Kurumun kuruluş ve sermayesi tamamen 
ödendikten sonra, yukarda sayılan gelirler ser
mayeye katılır. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELİKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, bugüne kadar birçok kanunlarımızda her 
yıl Maliye Vekâletine ait bütçeye muayyen 

• fonlar için hükümler konmuştur. Tatbikat 
I bütçe tasarısına bir madde koymak suretiyle 
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bu fonların tesis edilemediğini bize göstermek- ] 
tedir. 

Meselâ Orman Kanununda orman bölgele
rinde yaşıyan halkın kalkındırılmasını sağla
mak için 50 milyon liralık bir fon tesisi derpiş 
edilmiş, her yıl kanunda muayyen bir paranın 
tahsisini emreder hüküm yer almıştır. Bütçe 
Kanununda bu kanun hükmünün tatbik edil-
miyeceğine dair bir hüküm konur, fakat tatbik 
edilmez. Bu hüküm konalı 6 sene olmasına rağ
men, değil senede 50 milyon, şimdiye kadar 
bir milyon lira dahi toplanamamıştır. Ziraat 
Bankası böyledir, Yüksek- Savunma Kurulu 
böyledir. Memleketimizde bu gibi tatbikat var
dır. Kanuna konulur, geçilir. Böyle bir hüküm 
konurken memleket imkânları ve gerçekleri iyi
ce tetkik edilerek bunun verilip verilemiyece-
ğini iyice düşünmek vg ondan sonra böyle bir 
hükmü koymak lâzımdır. Acaba biz bu husus
ta tatmin edilebilir'miyiz? önümüzdeki bütçe
den behemehal Hükümet 40 milyon liradan aşa
ğı olmamak üzere bir tahsisatı bu iş için ko
yacaktır. Bunun konulup konulmıyacağı hak
kında bir hesap yapılıyor mu, yoksa kanunun 
ana maksadını yerine g%tirmek kabilinden mi 
böyle bir madde buraya konuyor? Maliye ba
kanı bu hususta bizi tenvir etsin. Bence bu 
40 milyon liranın konulması pek mümkün de
ğildir. Ben endişe ediyorum. Bu ölçüde bir 
yardımı Maliye Bakanlığının yapamıyacağı 
kanaatindeyim. 

KOMİSYON ADINA ZÎYA MÜEZZÎNOĞ-
LU — Cevap vereceğiz. ] 

FETHÎ • ÇELÎKBAŞ (Devamla) — Zapta | 
geçsin de hiç olmazsa âtide bir sorumluluğu ta-
kabbül etmiş olmıyalım. j 

İkinci vaziyet şudur; yardımlar ve bağışlar 
kısmı vardır. Muhterem arkadaşlar,- sabahleyin 
Esat Çağa arkadaşımız söyledi. Hakikaten mem
leketimiz ananesinde bu yardım ve bağış işi ol
dukça geniş bir yer tutmuştur. Vakıflar bunun 
bir neticesidir. Ama bugünkü ekonomimizde yar
dım ve bağışlar, daha çok eski ananeye bağlı 
olanlar dışında, malî imkânları müsaidolan Ge
lir Vergisi mükellefleri bu yardım ve bağışbırı 
kendileri için bir masraf kaydetmeye mezun mu-
durlar? Mezun olmadıkları takdirde bu kaynak 
peşinen kuru demektir. Bunu tesbit etmek için... 
(Alâkası yok, sesleri) Alâkası var veya yok. 
Geçenlerde Sayın Vekilin İstanbul'da okul yap-
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j tırma seferberliği dolayısiyle bir tarafta konu-
I surken ortaya atılan fikir bu olmuştur. Biz G-e-
I lir Vergisinin tazyikinden bunu kurtarmış dcği-
| liz. Hazinenin müdahalesi düşünülmüş müdür, 
I neticeleri ortaya konmuş mudur? Bunu öğren-
I mek istiyorum. 
| Bir de kurum tarafından yapılacak müsa-
! mere ve piyango keşideleri, her vesile ile görü

yoruz ki, Maliyeciler tarafından bir vergi mev-
ı zuu telâkki edilmekte ve vergi istenmektedir. 

Siz böyle bir müsamere tertibetmişsiniz, bunun 
hâsılından şu vergiyi ödemek lâzımdır. Böyle bir 
şeyle karşılaşacaksa idare heyeti huzursuzluk du-

i yacâk demektir. Onun için (vergi ve resimlerden 
muaftır) kaydını koyalım. 

BAŞKAN — Komisyon. 
| KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZÎN-

OĞLU — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Çelik-
baş arkadaşımız bu madde dolayısiyle çok mü
him bir mevzua temas etmiş bulunuyorlar. «Ka
nunda kalbul edilen tahsisat bütçede yer al
mazsa durum ne olacaktır, tahsisatı nereden bu
lacaktır?» buyurdular. Bu kanuna tasarısının 
müzakeresi sırasında komisyonumuzca bu mevzu, 
üzerinde durulmuştur. Aslında mesele umumi 
bir mahiyet arz etmektedir. Birçok kanunlarda 
benzeri hükümler mevcuttur ve bu hükümler her 
sene bütçeye muayyen bir miktarda tahsisat ko
nulmasını âmirdir. Fakat tatbikatta, toütçe ka
nunlarına eklenen maddelerle bu hükümler ge
çici olarak tadil edilmekte ve gerekli tahsisat ko-' 
nulmamaktadır. Bu vaziyet karşısında ne yapı
lacaktır? Meclis, Hükümet bütçesini tanzim edip 
getirdiği zaman bu kanun hükmünün yerine ge
tirilip getirilmediğini anyacaktır. Getirilmedi 
ise Hükümet bunu izah edecektir: Meclis de bu
nu kalbul edip etmediğini reyleriyle izhar etmiş 
olacaktır. Bunun dışında bir mekanizma bul
maya imkân yoktur. 

Gelecek seneki tahsisata gelince : Bu" nokta 
üzerinde de durduk. Maliye Bakanlığı gelecek 
sene bu tahsisatın bütçeye konulacağınKtemin 
etti. Bu tahsisat gelecek sene bütçesinde yer ala
caktır. Almadığı takdirde bunum sebebini Hükü
met Meclise izah edecek ve karar Yüksek Mec
lisin olacaktır. 

Bâzı arkadaşlar, vergi muafiyeti üzerinde 
durdular. Tasarının 39 ncu maddesinde bu ihti
yaçların heyeti umumiyesi nazarı itibara alma-

I rak bağış mevzuunda bâzı muafiyetler derpiş 
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edilmiş bulunmaktadır. Bunun dışında doğrudan 
doğruya nakit şeklinde yapılacak olan bağışların 
Gelir ve Kurumlar vergilerinde masraf kaydedi
lip edilmiyeceği hususunu umumi hükümler çer
çevesinde kıymetlendirmek lâzımdır. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ — (D) fıkrasında mü-
samereler ve piyangolardan bahsedilmektedir. 

BAŞKAN — Millî Eğitim Bakanı, buyurun. 
MÎLLÎ EĞÎTÎM BAKANI AHMET TAH-

TAKILIÇ — Muhterem arkadaşlar, Hükümet 
Yüksek öğrenim kredisi ve Yurtlar Kanununu 
memleketin ehemmiyetli bir meselesi saydığı için 
kanunun derpiş ettiği senevi 40 milyon lirayı 
bütçesinden bu müessese için ayırmayı şimdiden 
kabul etmiş ve teklif edeceğimiz 1962 bütçe tasa
rısında da bu miktarı masrafları meyanma koy
muştur. 

Çelikbaş arkadaşımızın temas ettiği bu gibi 
müesseselere yapılan bağışların vergi muafiye
tine mazhar kılınması hakikaten tetkika şayan
dır. Bu gibi kurumlar için bunu aynen derme-
yan ediyor. Biz vakıflar mevzuunun ve bunun 
Vergi Kanunu bakımından yeniden gözden ge-
•çirilmesini kabul ediyoruz ve bu hususta bir ta
sarı da hazırlamaktayız, inşallah bunda muvaf
fak olursak mesele de halledilmiş olur. 

BAŞKAN — Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ — Muhterem arkadaş

lar, çeşitli yıllarda ve çeşitli mevzularda Devlet 
bütçesinden yardım almayı gerektirecek mevzu
larda bir rakamla değil bütçenin bir diğer mik
tarı ile gelinsin. Garp âleminde temayül böyle
dir. O zaman manavra kabiliyeti kalkacaktır. 
40 milyon dediğimiz andan itibaren 20 milyon, 
30 milyon, bunların hepsi bir yekûn tutmakta
dır. Binde şu kadar dediniz mi bu bütçe ile ayırt 
edilebiliyor. Temenni ediyoruz ki, önümüzdeki 
yıl bütçesine Hükümet 40 milyon koyabilsin. 

Sonra bir sualim de şudur; piyango ve mü-
samereler tertibediliyor fakat bunun zaman za
man vergisini almaya geliyorlar, siz piyango 
tertibetmişsiniz, müsamere yapmışsınız, bundan 
şu kadar vergi vereceksiniz diyorlar. Nitekim 
böyle bir kanun da var, orada (müsamere ve sa
ire tertibedenlerden vergi alınır) deniyor. Bu 
durum karşısında D fıkrasını tatbikatta perişan 
bir halde bırakmamak, hattâ takviye sadedinde, 
oraya bir parantez açmak suretiyle «her çeşit 
vergi, resim ve harçtan muaftır» diyelim. Bunun 
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cevabını sayın sözcü arkadaşım vermediler. Ka
nun maddesi böyle bir kayıt, koymadığımız tak
dirde idare," kurumu daima taciz edecektir. 

BAŞKAN — Söz komisyonun. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZİN-

OĞLU — Muhterem arkadaşlarım, Sayın Fethi 
Çelikbaş arkadaşımızın hassasiyetle üzerinde 
durdukları husus hakkında şüphesiz bizim, de 
söyliyeceklerimiz olacaktır. Yalnız öyle zannedi
yorum ki, bu mevzuun karara bağlanmasının 
yeri burası değildir. Biz burada kurumun gelir
lerini tesbit ediyoruz. Muafiyet 39 ncu maddede 
derpiş edilmiştir. Bunu orada konuşmak yerin
de olur. 

FETHİ ÇELÎKBAŞ — Kabul, orada konu
şuruz'. 

BAŞKAN — Esasen yazılı bir teklif yoktur. 
Madde hakkında başka söz istiyen?... Yok. Mad
deyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Komisyona iade edilmiş olan 21 nci madde 
geldi. Yeni şeklini okutuyorum : 

Arsa sağlanması : 
Madde 21. — Yurt yapı ve tesisleri için lü

zumlu arsalardan şahıslara aidolanlar Kurumca 
satmalma yolu ile sağlanır. 

Kuruma gerekli arsalar Bayındırlık Bakan
lığınca Kurum adma umumi hükümlere göre ka
mulaştırma yolu ile de temin olunabilir. Bu tak
dirde kamulaştırma sebebi ile mal sahipleri tara
fından açılacak dâvalara Bayındırlık Bakanlığı 
muhatap olur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamu
laştırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundu
rulmasında ve ödenmesinde de yukardaki madde 
hükümlerine göre işlem yapılır. 

Maliye - Bütçe Karma Komisyon 
Başkanvekili 

Muhittin Gürün 

BAŞKAN — Söz istiyen var mı? 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI AHMET TAH-

TAKILIÇ — Şöyle bir sual vâki olabilir, şimdi
den tavzihi yerinde olur. Pazarlıkla alınması 
mümkün olmıyan ahvalde kamuliastırma yoluna 
da gidilebilir demek suretiyle maddenin tertibi 
büyük bir fark meydana getiriyor mu? Bunun 
için komisyonun açıklama yapmasını rica ediyo
rum. 
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BAŞKAN — Komisyon. 
KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZİN-

OĞLU — Efendim, evvelce de arz etmiştim. .Biz 
komisyon olarak bu maddenin umumi hüviyeti
ni aynen muhafaza etmiş bulunuyoruz. Değişik
lik sadece tertip şekline taallûk etmektdir. Umu
mi hükümlere göre kurum satmalma yoluna gi
decektir. 

BAŞKAN — Söz istiyor musunuz? 
MİLLÎ EĞİTİM BAKANI AHMET TAH-

TAKLLIÇ — Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Şimdi 29 ncu maddeyi okutu

yorum. 
Madde 29. — 28 nci maddenin (c) ve (ç) 

bentlerinde yazılı hisseler fiilen dağıtılmış ol
sun veya olmasın bilet bedellerinin taayyün et
tiği ayı takibeden ay içinde Kuruma ödnir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen ar
kadaş var mı? Maddede tabı hatası vardır, dü
zeltilerek okunmuştur. Maddeyi tashih şekliy
le yüksek oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 30. — Kurum ödenmiş sermayesinin 
yarısı kadar uzu vadeli istikrazlar yapabilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Kabul edilmiştir. 

3. İş programı ve finansman plânı 
Madde 31. — Genel Müdürlük her Eylül ayın

da, gelecek malî yıl için iş programları hazırlar, 
iş programları bütçe ve kadrolarla birlikte yurt 
yapım, onarım giderlerini ve yurtlan işletme ge
lir ve giderlerini ve kredi fonu ile finansman plâ
nını intiva eder. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı? Maddeyi yüksek oylarınıza sunuyorum. Ka
bul edenler... Etmiyenler... Madde aynen kabul 
edilmiştir. 

Madde 32. — İş programları yıl içinde aynı 
surette değiştirilebilir. Umumi giderler toplamı
nı geçmemek üzere bölümler arasında aktarmaya 
Yönetim Kurulu ve maddeler arasında aktarma
ya Genel Müdürlük yetkilidir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz, istiyen 
arkadaş var mı? Her kelimesi tabı hatası olduğu 
için okunmadı. Bu şekilde oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmiyenler... Madde ay
nen kabul edilmiştir. 

\. mı û : â 
Madde 33. — Genel Kurul tarafından onay

lanan iş programının birer sureti Millî Eğitim, 
Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversite
lere gönderilir. %, 

MUAMMER AKSOY — Muhterem arkadaş
larım, çok değerli ve memleket için pek hayırlı 
sonuçlar doğuracak olan bu kanun tasarısında
ki elâstiki bâzı ibareleri, gayet tabiî ki, Anayasa 
çerçevesi içinde mânalandırmak zorundayız. İlgi
li maddeler hakkında her hangi bir değiştirge 
teklifi yoluna gidecek değilim. Fakat bizzat ko
misyonun, meseleyi burada o şekilde cevaplan
dırmasını lüzumlu bulmaktayım. Üniversitelerle 
ilgili olan hükümler, elbette ki Anayasanın 120 
nci maddesinin 2 nci fıkrasındaki üniversite 
muhtariyetiyle bağdaşır bir şekilde mânaîandı-
rılmak gerekir. Meselâ : Tasarıya göre yönetim 
kurulunun hazırladığı plân üniversiteye gönde
riliyor. Ve 25 nci maddede, <bu yurtlarda ders 
saatleri dışında veya tatillerde, öğrencilerin sos
yal, kültürel ve eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak 
her türlü tedbiri alır, deniliyor. îşte bu, kanun 
tarafından üniversiteye yüklenen bir vazifedir. 
Fakat bunun nasıl olacağını kurul değil, muhtar 
olan üniversitenin bizzat kendisi tesbit eder. Fa
kat kurul bir karar alarak, üniversiteye, «şunlar 
kültürel ve sosyal esaslardır, buna uyunuz> der
se, bu Anayasaya aykırı düşer. Zira üniversite, 
kendi organları tarafından yönetilir ve denetle
nir. Demek oluyor k, 8 nci madde de yönetim ku
rulunun vazifeleri arasında, «Kurumun işlerini 
kanun ve yönetmelik hükümlerine ve genel ku
rul kararma göre düzenlemek» derken ve bir yö
netmeliğe göre düzenlemeden bahsederken, 25 
nci maddede üniversitelere yükletilen vazifeler, 
«yönetim kurulunca tesbit edilir ve bu üniversi-
lere. bildirilir» şeklinde anlamaya imkân yoktur. 
25 nci madde ve ona bağlı olan 33 ncü madde, 
şöyle mânalandırılaeaktır : Kanunun yükliyecegi 
sosyal vazifeleri, üniversiteler kendileri düzen
ler; yıllık programlar da, ancak temenni olarak 
üniversiteye bildirir. Üniversiteler, kendi ödev
lerini bizzat düzenler. Üniversitelerin özerkliğini 
ilân eden Anayasa hükmü muvacehesinde, bu ka
nunun hükümlerini başka türlü anlamaya imkân 
yoktur. 

KOMİSYON SÖZCÜSÜ ZİYA MÜEZZÎN-
OĞLU — Muhterem arkadaşlarımızın işaret et
tikleri husus hiç şüphesizdir ki, en büyük hassa-
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siyetle üzerinde durulması lâzımgelen tor mev
zuu teşkil etmektedir. Tasarının komisyonumuz-
daki tetkik ve müzakeresi sırasında Yüksek Mec
lisçe kabul edilmiş olan Anayasa büyük bir- dik
katle nazara alınmıştır. Bunu böyle kaydettikten 
sonra tahsisen üzerinde durulan madde dolayı-
siyle arz etmek isterim ki; 33 ncü madde üniver
siteye bir vazife tahmil etmemektedir, böyle bir 
şey mevzuubahis değildir. Mevzuubahsolan şey, 
sadece kurumca hazırlanan iş programının bir 
suretini, kurumun idaresine mümessilleri vasi-' 
tasiyle iştirak etmekte bulunan üniversitelere 
göndermek suretiyle, malûmat vermekten iba
dettir. Onlara vazife vermek gibi bir şey tek
rar ediyorum - mevzuulbahis değildir. 

Ayrıca, 25 nci madde muvacehesinde üniver
sitelerin bu mevzuda idari bir vazife ile karşı-
karşıya kalacağı hususuna arkadaşımız işaret 
buyurdular. ıBu durum Üniversiteler Kanunu 
çerçevesi içerisinde yerine getirilecek bir mü
kellefiyet olarak kabul edilmek lâzımdır. 

BAŞKAN — Başka söz istiyen?.. Yok. Mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Et-
miyenler... Madde kabul edilmiştir. 

Madde 34. — Finansman plânının gelirler 
kısmında, genel bütçeden yapılacak ödemelerle 
birHlte kurumun diğer gelirleri ve yurt işletme 
hasılatı gösterilir. Giderler kısmında ise, gelir
ler yekûnu üzerinden % 5 oranında her yıl ay
rılacak ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait 
bütün giderleri ve yurt işletme harcamaları yer 
alır. 

Plânda bu gelir ve giderleri denkleştiren safi 
gelir de gösterilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen?.. 
Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

Madde 35. — Kurumun yıllık safi gelirinin 
% 50 sinin kredi fonuna, diğer % 50 sinin de 
yüksek öğrenim yurtları yapı, tesis, donatım ve 
onarımına ayrılması esastır. Bu nisb etler Genel 
Kurul karan ile gerekçeleri belirtilerek değiş-
tirilebilir. 

öğrenci yurtları işletmelerinin gelir \ e gi
derleri ayrı ayrı tesbit olunur, öğrencilere açı
lan kredi tutarı ile öğrenci yurtları yapı, tesis, 
onarım ve işletme giderleri tutarı, ödenmiş ser
maye miktarını aşamaz ve her biri ödenmiş ser
mayenin % 50 oranını geçemez. 
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BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen... 

Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... Ka
bul edilmiştir. 

4. Diğer malî hükümler 
Madde 36. — Kurumun hesap işlem ve har

camaları ve bedeli Kurum tarafından ödenmek 
üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üni
versiteler, yüksek okul ve akademiler tarafın
dan girişilecek yüklenmeler, sağlanacak iş ve 
hizmetler; üniversitlere, yüksek okullara ve' 
akademilere Kurumun tahsis ettiği döner ser
maye ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 
1050 'Saylı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 
sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hü
kümlerine ve Sayıştay vizesine tâbi değildir. Bu 
hususta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle 
belirtilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen 
var mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmi
yenler... Kabul edilmiştir. 

Madde 37. — Kurumun işlem ve hesapları 
her zaman Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkla
rınca denetlenebilir. 

BAŞKAN — Madde hakkında söz istiyen var 
mı?.. Yok. Maddeyi kabul edenler... Etmiyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Madde 38. — Kurumun, hesap ve muameleleri 
2490 sayılı Kanun ile ek ve tadillerine göre mu
rakabe edilir. 

Kurumun hesap devresi malî yıldır. 
BAŞKAN — Buyurun-Fethi Çelikbaş. 
FETHİ ÇELÎKBAŞ — Efendim, bu madde 

ne suretle işleyecektir? öğrenmek istiyorum. 
3460 sayılı Kanun gereğince murakabeye tâ

bi olan teşekküllerin murakabesi, bağlı bulun
duğu vekâlete giden evrak Başvekâlet tarafın
dan teşriî organa intikal ettirilerek ikmal olu
nur. Bunlar iktisadi mahiyette bir işletmedir. 
Fakat bunun iktisadi mahiyetten ziyade âmme 
hizmeti cephesi daha çok hâkim bir işletmedir. 
Mücerret bir murakabe nizamına tâbi tutmaktan-
sa 3460 sayılı teşekküllerin murakabesi rejimini 
buraya getirmenin mânasını anlamıyorum. îşlem 
ve hesaplar bir murakabeye tâbi tutulacaksa o 
çok karışıktır. İktisadi, malî, teknik, idari ma
hiyette bâzı ahvalde hususi teşebbüsteki müdel
lel raporları ihtiva eder. Bu bambaşka bir man
zumedir. Bâzı teşekküllerde iyi işliyor, bâzların
da fena işliyor. Meselâ Maden Tetkik Arama 
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Enstitüsü vardır, o da âmme hizmeti karekterin- I 
de bir iş görür, bu müessese Divanın murakabesi 
dışındadır. Umumi Murakabe Heyeti bunu da mu
rakabe nizamına aldığı zaman faydası olmıyan 
birtakım külfetler yüklenmiş olacaktır. Burada 
aranacak şey 3460 sayılı Kanunun istilzam ettiği 
murakabe değildir ki oraya tâbi tutalım. Yapı
lan muamelelerin incelenmesini Divanı Muhase
battan daha seri gören ve icrayı önleyici olmıyan ' 
birtakım basit murakabe usulleri ile yeni bir ni
zamın kurulması lâzımdır. Şayet bunun deneti
mini Divanı Muhasebata verecek olursak esasen 
işleri başından aşkındır, İktisadi Devlet Teşek
küllerinin işleriyle meşgul bir müesseseye bu işin 
murakabesini vermek ise amelî bakımdan hiçbir 
fayda sağlamıyacaktır. Bu itibarla 3460 sayılı 
Kanun gereğince umumi murakabenin bu mües
seseye verilmesi biraz evvel arz ettiğim gibi amelî 
hiçbir faydası olmıyacaktır. Burada yapılacak 
iş, hesaplar doğru dürüst kanuna göre yürütülü
yor mu, yürütülmüyor mu? Bu itibarla uzun 

1. — Temsilciler Meclisi Üyesi îsmail înan'm, 
isçilere bayramdan önce ilâve tediye yapılıp ya-
pümıyacağı hakkındaki sorusuna Maliye Bakanı 
Kemal Kurdaş'ın yazılı cevabı (7/49) 

7 . 3 . 1961 
Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına 

6772 sayılı Kanuna göre işçi vatandaşlara 
ilâve tediyeler zamanında yapılmakta mıdır? Ya-
pılmıyorsa sebebi nedir? Ayrıca : 

Bu tediyelerden birinin Şeker Bayramından 
önce yapılıp yapılmıyacağı hakkında ne düşünül
düğünü Hükümetin sözlü olarak cevaplandırma
sına delâletlerinizi saygı ile rica ederim. 

Temsilci Üye 
îsmail înan 
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boylu denetlenmeden bitmiş olacaktır. Umumi 
Murakabe Heyetinin çok daha mühim vazifeleri 
canında bunu da ifası pek faydalı olmıyacaktır. 
Bunu başka bir murakabe nizamına bağlamak 
daha doğrudur. Çünkü bu umumi murakabenin 
maksadiyle alâkalı bir murakabe değildir. 

BAŞKAN — Başkanlık Divanının tesbitine 
j göre müzakereye devam için maalesef şu anda 

kâfi ekseriyet bulunmamaktadır. Bu sebeple 
sabahleyin kabul buyurduğunuz önerge veçhile 
10 Ağustos Perşem'be günü saat 15 te toplanıl
mak üzere Birleşime son veriyorum. 

Ancak gelecek toplantıda seçimle ilgili bir 
mevzuumuz bulunduğu ve bu mevzuu o gün ka
rara bağlamak zaruretindş olduğumuzu sayın 
üyelere duyururum. 

Sayın üyelerin 10 Ağustos Perşembe günü 
saat 15 te toplantıya mutlaka teşriflerini rica 
ederim. 

I # 
I Kapanma saati : 17,30 

T. C. 
Maliye Bakanlığı 1 . 8 . 1961 

Bütçe ve M. K. Q. Müdürlüğü 
Barem Ş. 

Sayı : 114445-3/11077 

özü : îlâve tediyeler Hk. 

Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

İlgi : Umumî Kâtiplik Kanunlar Müdürlüğü 
sözü ile Başbakanlığa yazılan 20 . 6 . 1961 tarihli 
ve 7-49/364/60551 sayılı yazı : 

Temsilciler Meclisi Üyesi ismail înan'm, iş
çilere bayramdan önee ilâve tediye yapılıp yapı-
lamıyacağı hakkında olup soru sahibinin cevap 
gününde, ikinci defa hazır bulunmamasından iç-

SORULAR VE CEVAPLAR 

A — YAZILI SOtöü VE CEVABI 
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tüzüğün 45 nci maddesi gereğince yazılı soruya 
inkılâbeden sözlü sorusu münasebetiyle hazırlanan 
cevap ilişik olarak sunulmuştur. Kendisine tev
diine müsaadeleri arz olunur. 

Maliye Bakanı 
K. Kurdaş 

Temsilciler Meclisi Üyesi İsmail İnan tarafın
dan tevcih edilen 7 . 3 . 1961 tarihli sözlü soru
nun bilâhara yazılı soruya inkılâbı üzerine hazır
lanan Maliye Bakanlığı cevabıdır : 

Devlet ve ona bağlı müesseselerde çalışan iş
çilere ilâve tediye yapılmasına dair olan 6772 
sayılı Kanunun 4 neü maddesinde; «Bu kanuna 
göre yapılacak tediyelerin, zamanı İcra Vekille
ri Heyetince tesbit olunur» denilmektedir. 

Bu yetkiye müsteniden 1961 yılında yapıla
cak ilâve tediyelerin tarihleri, Bakanlar Kuru
lunun örneği ilişik 14 . 3 . 1961 tarihli ve 5/949 
sayılı kararnamesi ile tesbit edilmiş olup birinci 
ilâve tediyenin yarısı 15 . 3 . 19'61, 2 nci yansı 
da 22 . 5 . 1961 tarihlerinde yapılmış bulunmak
tadır. 

. 1961 Û : 2 
T. C. 

Başbakanlık 
Kanunlar ve Kararlar 

Tetkik Dairesi 
Sayı: 5/949 

Kararname sureti 
Umumi, Mülhak ve Hususi bütçeli dairelerle 

mütedavil sermayeli müesseseler, sermayesinin 
yarısından fazlası Devlete ait olan şirket ve Ku
rumlarla Belediyeler ve bunlara bağlı teşekkül
ler, 3460, 3659 sayılı kanunların şümulüne giren 
iktisadi Devtet Teşekkülleri ve diğer bilcümle 
kurum, banka, ortaklık ve müesseselerinde müs
tahdem olan işçilere; 

1. 6772 sayılı Kanunun 1 nci maddesi gere
ğince 1961 yılında yapılacak ilâve tediyenin yarı
sının 15 . 3 . 1961 tarihinde, diğer yarısının da 
22 . 5 . 1961 tarihinde, 

2. Aynı Kanunun 3 neü maddesi gereğince 
1961 yılında yapılacak ikinci ilâve tediyenin ya
rısının 27 . 10 . 1961 tarihinde ve ikinci yarısının 
ise 27 . 12 . 1961 tarihinde, 

Yapılması; Maliye Bakanlığının 13 . 3 . 1961 
tarihli ve 114420-5/3588 sayılı yazısı üzerine, 
Bakanlar Kurulunca 14 . 3 . 1961 tarihinde ka
rarlaştırılmıştır. 

*>&<* 

i 
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146 sayılı Kanuna bağlı Gümrük Giriş Tarife Cetvelinde değişikilik yapılması hakkındaki kanun 

tasarısına ikinci defa verilen oyların sonucu 
(Kanun Temsilciler Meclisince kabul edilmiştir.) 

— A — 
Lûtfi Akadlı 
Ataüay Akan 
Ali Rıza Akbıyıkoğlıı 
Mebrure Aksoley 
Halil Akyavaş 
Nurettin Akyurt 
Abdüikerim Akyüz 
Osman Alişiroğlu 
Fehmi Alpaslan 
Abdurrahman Altuğ 
Babür Ardahan 
Tahsin Argun 
Vedat Arıkan 
Âmil Artus 
Şevket Asbuzoğlu 
Fethi Aşkın 
Doğan Avcıoğlu 
Ahmet Cevdet Aydın 
Şevki Aysan 

— B — 

Şeref Bakşık 
Ze'ki Baltacıoğlu 
Kâmil Başaran 
Adnan Başer 
Suphi Batur 
Suphi Baykam 
Hıfzı Oğuz Bekata 
Fahri Belen 
Mehmet Raşit Beşerler 
Neeip Bilge 
Süleyman Bilgen 
Ahmet Bilgin 
Etem Boransü 
Osman Bölükbaşı 

Üyt sayım 
Oy verenler 

Kabul edenler 
Reddedenler 

Çekinserler 
Oya katılmıyanlar 

Açık üyelikler 

267 
164 
162 

2 
• 0 
103 

0 

[Kabul edenler] 
Ratip Tahir Burak 

—.C — 
Hızır Cengiz 
Ömer Sami! Coşar 
Alev Coşkun 

Esat Çağa 
Behçet Kemal Çağlar 
îsmail Selçuk Çakıroğla 
Fethi Çelikbaş 
Rifat Çini 
Mahmut Tekin Çullu 

— D — 
Ahmet Demiray 
Nef'i Demirlioğlu 
Vedat Dicleli 
Mustafa Dinekli 
Vahap Dizdaroğlu 
Necati Duman 
Cevat Dursunoğlu 

— E — 
Yusuf Adil Egeüi 
Şükûf e Ekitler 
Oktay Ekşi 
Fethi Elgün 
Lûtfi Engin 
Abdullah Ercan 
Sadi Erdem 
Sait Erdinç 
Zihni Erençin * 
Feridun Ergin 
Sait Naci Ergin 
Nedim Ergüven 
Hamza Eroğlu 
Bahir Ersoy 

Adnan Ertanık 
ilhan Esen 
Kenan Esengin 
Cemal Reşit Eyüboğlu 

— p _ 
Bedî Feyzioğlu 
Yavuz Feyzioğlu 

— G — 
Cevdet Geboloğlu • 
Kemal Zeki Gençosman 
Abdülkadir Göğüs 
Ali İhsan Göğüs 
Rauf Gökçen 
Mukbil Gökdoğan 
Mehmet Göker 
Rıza Göksu 
Turgut Göle 
Ferda Güley 
Muhittin Gürüm 
Ferit Celâl Güven 
Ferruh Güven 

— H — 
Mehmet Hazer 

Rıza Isıtan 

- t -
îsmail İnan 
M. Rauf İnan 
Şefik İnan 

— K — 
İhsan Kabadayı 
Kadircan Kaflı 
Hermine Kalüsityan 
Bedri Karafakıoğlu 

Ömer Karahasan 
Enver Ziya Karal 
Yakup Kadri Karaos-
manoğlu 
Mustafa Kepir 
Enver Kırker 
Enver Kök 
Feyyaz Koksal 
Orhan Köprülü 
Ahmet Köseoğlu 
Zeki Kumrulu 
Alp Kuran 
Sahir Kurutluoğlu 
Muin Küley 
Hikmet Kümbetlioğlu 

— L — 
Kaludi Laskari' 

— M — 
Hayri Mumcuoğlu 
Ziya Müezzinoğlu 

— O — 
Ahmet Oğuz 
Abdülkadir Okyay 
İbrahim Saffet Omay 
Arif Hikmet Onat 
Hüseyin Onur 
Haindi Orhon 

— Ö -
Ihsan ögat 
Feridun Şakir öğünç 
Halim önalp 
Şinasi özdenoğlu 
İlhan Özdü 
Fakih özfakih 



Mazhar özkol 
Orhan öztrak 
Seyfi öztürk 

— P — 
Vefik Pirinçeioğlu 

~ S — 
Adil Sağıroğlu 
Necip San 
Nihat Sargmalp 
Ragıp Sarıca 
Kemal Satır 
Selâmi Savaş 
Bahri Savcı 
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Hulusi Selek 
ibrahim Senil 
Ethem Serim 
Celâl Sait Siren 
Mustafa Sirmen 
Mümtaz Soysal 
Enver Sökmen 
Celâl Sungur 

- ş -
Ahmet Şener 
Mehmet Şengün 

— T — 
Salâhattin Tandal 
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Reşat Tardu 
Derviş Sami Taşman 
Hasan Tez 
Âdil Toközlü 
Abdülhadi Toplu 
Vecihi Tönük 
Salih Türkmen 
Kemal Türkoğlu 
Ekrem Tüzemen 

_ U — 
Hüseyin Ulusoy 

- Ü ~ 
Ragıp Üner 

_ V -
Âdil Vardarlı 

— y — 
Fehmi Yavuz 
Bahri Yazır 
Nüvit Yetki i] 
Abdülhak Kemal Yörük 
Yusuf Ziya Yücebilgin 

— Z — 

Cahit Zamangil 
Nasır Zeytinoğlu 

[Eeddedenler] 

Feridun Üstün 
— D*— 

Suphi Doğukan 

[Oya kahlmıyanlar] 
— A — 

Şevket Adalan 
Ahmet Akar 
îfcecmi Akçasu 
Burhan Akdağ 
İsmail Rüştü Aksal (t.) 
Muammer Aksoy 
Münir Aktepe (I.) 
Muzaffer Alankuş 
Sadık Aldoğan 
Ekrem Alican (î.) 
Mehmet AMmsoy 
Nurettin Ardıç oğlu 
Ferhan Arkam 
Fuat Ama 
Sırrı Atalay 
Hüseyin AtamarV 
Ahmet Atılgan 
Raif Aybar 

— B — 

Cihad Baban (B.) 
Cemil Sait Barlas 
Avni Başman 
Remziye Batırbaygil 
Kemali Bay azıt (1.) 
'Mehmet Baydur (B.) 
Rauf Bayındır 
Bekir Sıtkı Baykal 

Nihat Reşat Be'lger 
Hakkı Kâmil Beşe 
Hilimet Binark 
Lûtfi Biran 
Arslan Bora 

Nazif Çağatay 
Bahri Çolakoğlu 

— P — 
Hazım Dağlı 
Erol Dilek 
Avni Doğan 

_ E -
Bülent Ecevit (î.) 
Şerafettin Yaşar Eğin 
Iımadettin Elmas 
Ali Erel 
Alaebtin Ergönenç 
Halil Sezai Erkut 

— p _ 
Turhan Feyzioğlu 
Fehim Fırat 

- — G — 
Vasfı Gerger 
Kasım Gülek 
Şemsettin Günaltay 
Rahmi Günay 

Turan Güneş 
Abdürrahman 
Gürman 

Nafiz 

_ H — 
Şevket Rasjt Hatiboğlu 
Mehmet Salim Hazer-
dağlı 
Ahmet Sırrı Hocaoğlu 

- 1 -
İsmet İnönü 
Abdullah Ipşiroğlu 

_ K — 
Münci Kapani 
Yekta Karamustafaoğlıı 
Ahmet Karamüftüoglı 
F. Lûtfi Karaosmanogln 
Nuri Kınık 
Coşkun Kırca 
Şahap Kitapçı 
Tevfik Kâmil Koperler 
Mehmet Ali Kumbasar 
Kemal Kurdaş (B.)1 

m — M — 
Ferid Meleri 
Orhan Mersinli (B.) 

_ N — 
Fazıl Nalbantoğlu 

— O — 
Zekâi O'Kan 
Kâzım Orbay 
Hüseyin Otan 

— ö -
Atıf ödül 
Altan öymen 
Rüştü özal (B.) 
Mehmet özbay 
Halil özmen 

— P — 

Emin Paksüt 
Fikret Pamir 
Mahir Pamukçu 
Hayrettin Şakir Perk 

— S — 
llhami Sancar 
Selim Sarper (B.) 
İhsan Soyak (B.) 
Dündar Soyer 
Emin Soysal 
llhami Soysal 

- Ş -
Mehmet Şişman 

— T — 
Ahmet Tahtaikılıç (B.) 
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Cahit Talaş (B.) 
Zeki Tekiner 
Yusuf Kemal Tengir-
şenk 
Sadettin Tokbey 

B : 95 2 . 8 
Osman Tosun (B.) 
Bedrettin Tuncel 
Vahit Turhan * 

_ U — 
ismail Ulutaş 
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— V — 

Hıfzı Veldet Velidede-
oğlu 

— Y — 
Cemal Yavuz 

Cemal Yıldırım 
Asım Yılmaz 
Avni Yurdabayrak 
Daniş Yurdakul 

— Z — 
Galip Kenan Zaimoğhı 

» 0 « 
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Millî Birlik Komitesi üyeleriyle Temsilciler Meclisinden 
16 üyenin, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanunu teklifi ve Millî Eğitim Komisyonu ve Maliye 
Komisyonu ile Kurucu Meclis Bütçe Komisyonuna 
seçilen Temsilci üyelerden mürekkep Karma Komisyon 

raporları (2/11) 

6 Haziran 1961 
Temsilciler Meclisi Başkanlığına 

Millî Birlik Komitesinin 6 Şubat 1961 tarih ve 181-19340 sayılı yazısı ile kurulan özel bir komis
yon tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulunca bâzı maddeleri değiştirilerek yeniden düzenle
nen «Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kanun tasarısı» ilişiktir. Gereğinin yapılması için 
Öncelikle arz olunur. 

Cemal Gürsel Ekrem Acuner Refet Aksoyoğlu Mucip Ataklı 
Emanullah Çelebi Vehbi Ersü Suphi Gürsoytrak Kadri Kaplan 
Suphi itaraman Kâmil Karavelioğlu Osman Koksal Fikret Kuytak 

Sami Küçük Cemal Madanoğlu Sezai O'Kan Fahri özdüek 
Mehmet özgüneş Selâhattin özgür Şükran özkaya Haydar Tunçkanat 

Sıtkı Ulay Ahmet Yıldız Muzaffer Yurdakuler 
Şevket Basit Hatiboğlu Şevket Adalan Atalay Akan Zeki Baltactoğlu 

Rauf Bayındır Alev Coşkun Vahap Dizdaroğhı Zihni Erençin 
Mehmet Göker Rauf İnan Feyyaz Koksal Şinasi özdenoğlu 

Nihat Sargınalp Emin Soysal Reşat Tardu Hüseyin Onur 

6 Haziran 1961 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUN TASARISI GEREKÇESİ 

Demokrasi âleminde her millet aydınlarının arkasından yürür. Eğer o aydınlar hakikaten mahir 
birer kılavuz iseler millet daima selâmete doğru ilerler. Aydın bir insan olabilmek için alınacak sis
temli terbiye ana kucağında başlar ve bilhassa üniversitede kemalini bulur, hayata atıldıktan sonra 
ise ekseriya o şahsın okulda kazandığı; aklıselim ve iradenin çizdiği yolda olgunlaşır. 

Bâzı insanlar, bugün dikecekleri fidan hemen meyva veremiyeceğinden ve yetişmesi büyük ihti
mam istediğinden bu işi ihmal ederler. Gençlerimiz, bilhassa üniversite ve yüksek okul öğrencile
rimiz tıpkı bir fidan gibidirler. Onlara bugün ne kadar ihtimam gösterirsek gelecekte o kadar ve
rimli olurlar. Unutmayalım ki, Devletimizin gelecekteki idarecileri onlardır. 2 8 - 2 9 Nisan 1960 
günlerinde kurşuna taşla mukabele ederek, canları pahasına da olsa ATA'nin mukaddes emanetini 
koruma cesaretini gösteren Türk gençliği her türlü ihtimama lâyıktır. 

«Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini ilelebet muhafaza ve müdafaa etmeyi» ATA'smdan «Bi
rinci vazife» olarak alan Türk gençliği, bunun için ihtiyacı olan ilim ve ihtisasını, elbette bodrum 
katlarında ve otel köşelerinde sefalet içinde değil, modern yurtlarda ve üniversitelerde sistemli bir 
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eğitni ve Öğretimle kazanacaktır, okul dışı bayatı da bu yurtlarda plânlı bir eğitim ve kontrola 
tâbi tutulacaktır. Bu modern yurtlar sayesindedir ki, ancak okul paydos olduktan sonraki saatlerde 
kahvehanelerde, sinemalarda ve muzır cereyanların estiği muhitlerde geçen sefil ve sefih hayata 
son verilecektir. 

Nesiller bir evvelkilerden daha uygun şartlar altında yetişmeselerdi, atalar evlâtlarına kendilerin
den daha üstün hayat şartlan hazırlamasalardı, acaba bugün tarihin hangi devrinde bulunurduk? 

Bu kanun tarihe altın harflerle yazılacak bir eser olacaktır, ve bu eser ebediyen hayırla anı
larak - yaşatılacaktır. Zira, parasızlıktan ve yurtsuzluktan dolayı yüksek öğrenimden mah
rum kalıp sönüp giden binlerce cevher, bu kanunun bahşettiği sosyal şartlar altında ye
tişme imkânı bulacak, yıllardanberi bakanlıkların, Kızılaym, bankaların kapılarını ve hattâ vekil
lerin, mebusların ve müsteşarların evlerinin eşiğini (Burs, para, battaniye, kömür v. s.) gibi yardım
ların yapılması için izzetinefisleri pahasına aşındıran akınlar duracak ve gençlik fakir, zengin eşit 
şartlar altında ilim ve irfan alanında yarış imkânını bulacaktır. Bu uğurda sarf edilecek her ku
ruş istikbal Türkiye'sinin temellerine konan birer altın tuğla olacaktır. 

Bu kanun yürürlüğe girdikten sonra, yıllardan beri devam edegelen bedavacılık zihniyeti tama
men ortadan kalkacaktır. Hazineden ayrılan para gene Devletin malı olarak kalacaktır. Çünkü, para 
öğrenciye tekrar alınmak üzere faizsiz kredi olarak verilecektir ve para mutlaka yerine dönecektir. 
Yapılacak modern öğrenci yurtları ise daima nurlu birer âbide olarak yaşıyacaktır. 

insanlar yaradılış itibariyle değişik kabiliyettedirler. Bu kabiliyetlerin ana kucağından itibaren 
sonuna kadar işlenmesi ve geliştirilmesi lâzımdır. Bunun için en müsait zaman okul çağıdır. Böylece 
hakiki cevherler meydana çıkar ve lâyık olduğu mevkii bulurlar. Fakat fakirlik sebebiyle tahsil im
kânı bulamıyan cevherler de sönüp giderler. Bunların yerini daha az kabiliyetli fakat maddi imkân
lara saıhibolan çocuklar işgal eder. işte bu kanun daima hakiki cevherlerin elinden tutacak ve onla
rın toplumda lâyık oldukları mevkiye geline imkânlarını bağlıyacaktır. 

Gençlik, arzu ettiğimiz asalete, elbette 'gösterdiğimiz ilgi ve ihtimam derecesinde sahibolacaktır. 
Bugünün şartları içinde bu 'büyük dâvaya Devletin el atması bir zaruret- haline gelmiş' ve geçmişti]-. 
Bu ilgiv ve ihtimamı başka .hiç/bir müessese.veya şahıs sağlıyamaz. 

ileri milletlerle aramızdaki mesafe f amın düşünmek bize hüzün veriyor. Bunun yanı sıra asıl 
hüzün kaynağı, üniversite gençliğinin bugünkü hayat şartlarıdır. Milletçe amansız bir problemin meç
hulünü çözmeye çalıştığımız bugünlerde Türkiye'de 53 000 üniversite ve yüksek okul öğrencim mev
cuttur.. Bu kütle >bir münevver nesildir ve yann bu Devletin idaresini devir alarak milletin kaderinde 
rol oynıyacaklardır. Buıgün kan ter içinde var olmaya çalışırken, gelecekte bir gün yerimizi ve işleri
mizi ellerine vereceğimiz kimseleri, kendimizden dana üstün haslet ve kabiliyetlerle yetiştirmek 'mec
buriyetinde olduğumuzu asla unutmıyalım. Aksi halde eserimizin ömrü bizim ömrümüzle kayıtlı olur. 

Bugün mevcudolan 53 000 üniversite ve yüksek okul öğrencisinin; 3 000 adedi yatılı yüksek okul
lardadır. Vasati olarak 3 000 adedine de ayda 250 lira burs verilir. 5 000 adedi, Millî Eğitini Bakan
lığının yurtlarında ve 4 000 kadar öğrenci de sayıları yüze yaklaşan özel yurtlarda barınır. 15 000 öğ
rencinin, de üniversite ve yüksek okul bulunan şehirlerin yerlisi olduğunu ve barınacak ıbir yakım, 
akrabası bulunduğunu kabul edelim, arta kalan 25 000 üniversitelinin nerede yaşadığı ve barındığı 
meçhuldür. Fakat bunları araştırdığımız zaman büyük bir ekseriyetini, havasız, rutubetli bodrum kat
larında, otel köşelerinde, henüz bitmemiş inşaatların bir iki odasında teker teker veya, ikişer üçer bul
mak daima mümkündür. 

istikbal Türkiye'sinin sahipleri olan bu nesil için birinci problem yatacak yer bulmaktır', ikine; 
problem karnını doyurmaktır, üçüncü problem kitabını temin etmektir, dördüncü problem sükûnetle 
çalışabileceği bir oda ve ışık bulabilmektir, kışın sıcak bir soba başı bulabilmektir ve nihayet bütün bu 
problemler halledildikten sonra en son problem de ders çalışmak ve bir gün kaderinde rol alacağı bu 
milletin meselelerini etüd etmektir. Mâalesef en başta gelmesi gereken mesele en sondadır ve bütün 
engelleri aşarak sonuncusuna .gelmek pek az kimseye nasilbolmafctadır. 
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Biz, nerede barındığı bizini için meçhul olan 25 000 üniversiteliyi -bir tarafa bırakıp Millî Eğitini 

Bakanlığının yurtlarına ve özel yurtlara bir göz atalım. Bugün bu yurtların hemen hepsi de bir kar
yola yığınından ibarettir, gök gayrimüsait şartlar altında ve üst üste 10 'bina yakın öğrencinin 
sadece yatma ve v%me ihtiyacına cevap vermeye çalışmaktadır. Diğer problemlere cevap vermekten çok 
uzaktır. Bir kısmı ahşaptır ve 3 dakikada yanar diye itfaiye rapor vermiştir, 'bu sebepten soîba yakmak 
yasaktır ve içinde barındırdığı yüzlerce öğrenci kışın ders çalışmak için sıcak kalhvehane köşeleri ara
maktadır. Bir kısmı rutubetten çürümüş ve kokmuş durumdadır. Buna rağmen büyük ihtiyaç dolayı-
siyle Anadolu'dan kopup gelen binlerce öğrenci bu gayrimüsait yurtlara dahi yerleşebilmek için üst 
üste sıraya ıgirerler. Bir kısmı o kadar sıkışık ve havasızdır ki, gece yarısı dışardan içeriye giren bir 
kimse duyduğu koku karşısında bu gençlerin nasıl olupta zehirlenmediklerine şaşar. Bu yurtlarda 
banyo yapabilmek nadiren erişilen bir saadettir, özel yurtlar daha perişan durumdadır ve bugün sıkı 
bir kontröla tâbi tutulursa bazıları müstesna hemen hepsini de sıhhata muzır oldukları için kapatmak 
gerekir. Bazı apartman katlarım işgal eden özel yurtlarda daracık mutfaklara kadar karyolalar kon
duğu ve kapılardan güçlükle girildiği müşahede edilmiştir. 

Her gün, yüzlerce öğrenci temsilcisi, bu yurtlara yardım edilmesi için, resmî makamların, 
Kızılayın, vakıfların ve valiliklerin kapılarını aşındırmaktadırlar. Bazan yardım görmekte ve 
çoğu zaman eli boş dönmektedirler. 

Bütün bunları teker (te'ker etüt edince, Türkiye'nin geleceğini tâyin eden çok muazzam bir 
dâva ile karşıkarşıya bulunduğumuzu derhal müşahede etmekteyiz. Bu dâva, hem de çok 
esaslı bir plânlama, büyük para, emek, takip ve kontrol istiyen bir dâvadır ve bugün bu mu
azzam iş ler . Millî Eğitim Bakanlığında, elinde bir kuruş imkânı bulunmıyan iki memurun 
omuzlarında, ek görev olarak yıllardan beri asılı kalmış bulunmaktadır. Yıllardan beri ihtiyaç
lar damlaya damlaya artık önünde durulmaz bir sel haline gelmiştir. Gecelerimizi aydınlaman 
bir baraj inşaatı için milyonlar sarf ederken, bu milletin geleceğini aydınlatacak olan bu îr» 
sanlar için de milyonlar sarf etmek zamanı çoktan gelmiş ve geçmektedir. 

Yüz milyonların işlenmesini icabettiren bu dâva ancak bir İktisadi Devlet Teşekkülü gibi 
geniş bir kadro ve teşkilâtla başarılabilecek azamettedir. 

Dâva yalnız modern yurtlar inşa ederek 30 000 in üstünde üniversite ve yüksek okul öğren
cisine yatacak yer, yiyecek yemek ders çalışacak sakin bir köşe sağlamak değildir. Asıl dâva 
bedavacılık zihniyetini yıkmak ve bilhassa öğrencinin okul dışı saatlerini* hattâ tatillerini bu 
modern yurtlarda değerlendirerek, onları kahveıane köşelerinden, sinemalardan, sokaklardan 
kurtarmak, sosyal ve kültürel eğitimlerini plânlı bir şekilde sağlamak, memleket meselelerini 
etüt ve münakaşa ederek ve ettirerek geleceğe hazırlamaktır. Bunun için yegâne hal çaresi, 
ihtiyacı olan ve ehliyetini ispat eden öğrenciye, hayata atılınca faiz vermeden ödiyebileceği kre
di sağlamak ve yurtların işletmesini üniversitelere vererek onları üniversitenin bir parçası ha
line getirmektir. Faküülte ve yüksek okullar yurt lan ile yanyana âdeta bir yatılı okul hali
ne getirilmeli ve öğretim üyeleri bir nizam dahilinde günün her saatinde, hattâ öğrencinin uy
ku saatinde onun başında bulunup kontrol görev ve yetkisine sahibolmalıdır. Ancak bu suretle, 
gelecek için, manen ve maddeten vekar ve azimile yoğrulmuş, ^celik gibi bir nesil yetiştireceği
mizi daima hatırlamaktayız. 

Bütün bu faaliyetler elbette, memleketin geleceği ve kaderi hakkında ilmî bir şekilde söz söy
leme yetkisini haiz l>ir kurul tarafından planlanmalı ve yönetilmelidir. Elbette bütün bu faa
liyetlerin koordinatörü ve başmurakıbı Millî Eğitim Bakanı olmalıdır ve bu dâva ile uzaktan ve 
yakından ilgili bulunan müesseseler bu müessesenin genel kurulunda temsil edilmelidir. Hattâ 
bu hayırlı dâva için daima bağışta bulunmak için canatan memleket zenginleri dahi genel ku
rula davet edilerek, onların hem fikrî ve hem de maddi değerlerinden faydalanılmalıdır. 

Bu müessesenin gayesi ticaret değildir, bu bakımdan öğrenciye verilecek kredinin gerek 
tediyesinde ve gerekse tahsilinde âzami kolaylık sağlanmalıdır. Fakat krediye tahsis edilen 
paranın yıllarca devam eden döner bir sermaye olması ve verilen borcun mutlaka yerine gel-
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mesi için bazı kayıtlar bulunmalı, ayrıca kredi alacak öğrencide yeterlik olup olmadığı tesbit 
edilerek her türlü kötü kullanmanın önüne geçilmelidir. 

Verilecelk olan kredinin öğreniım dallarına göre tevzi edilmesi de, memleketin ihtiyaçlarını 
her yönden mütesaviyen karşılayabilme bakımımdan hakikaten çok önemlidir. Bu suretle bugün 
rağbet görmiyen, fakat memleketin ihtiyacı olan mesleklere de sahibolacak elemanlar yetiştirmek 
mümkün olacaktır. 

Bugünün şartlarına ve Bayındırlık Bakanlığının hesaplarına göre yeni bir yurt inşaatında bir 
öğrenciye 7 000 lira isabet etmektedir, ayrıca 1 000 lira da içinin döşenmesi için para lâzımdır. 
Bu hale göre sadece yurt inşaatı için, bugün açıkta bulunan en az 30 000 üniversite ve yüksek 
okul öğrencisi için 240 milyon lira paraya ihtiyaç vardır. Gene bugün kayıtlara göre her 5 öğren
ciden en az birisi kredi almak ihtiyaemdadır. Bir öğrenciye vasati olarak ayda 200 lira kredi ve
rileceğini kabul edersek dört yıllık bir öğrenim için 8 000 lira lâzımdır. 10 000 öğrenci için ye
kûn 80 milyon lira tutar. Fakat bu para ancak 10 sene sonra, tamamiyle ödenmiş olacağından bu 
10 sene içinde gene yeniden 25 bin öğrenciye k edi verilecektir. Bunun için de ayrıca elde hazır 
olarak 200 milyon lira lâzımdır. Neticede, yurt inşaatı ve kredi için sermaye ihtiyacı 520 milyon 
liradır. Buna lüzumlu diğer masraflarda katılınca sermayenin en az 600 milyon lira olması bugü
nün şartlarına göre bir zarurettir. İstikbalde bu rakamı yükseltmek ihtiyacıda doğacaktır. 

Bu sermaye için en mühim gelir kaynakları, Hükümetin de kabul ettiği gibi, on yıl müddet
le her yıl Hazineden yapılacak kırkar milyon liralık tahsisat, memleket zenginlerinin yapacağı 
bağış ve yardımlar ve bilhassa bugün bir eğlence olarak büyük rağbet gören at yarışları ve fut
bol müsabakalarının emek sarf edilmeden sağlanan ikramiye gelirleridir. Bu yarış ve müsabaka
lara ekseriya hali vakti yerinde olanlar ve bilhassa gençler devam etmektedir. Bu sebepten bu 
kurumlardan alınacak olan bu paralar, gene gençler için sarf edilecektir. Jokey Kulübü her yıl 
muayyen miktar para vermeyi kendisi teklif etmiştir. Esasen bu sene kurulacak olan kurumun 
bu yıl için bütçeden ayrılmış bir tahsisatı yoktur. Bu senenin ihtiyaçları, Jokey Kulübü, at 
yarışları ve futbol müsabakaları gelirleri ve bağışlar ile karşılanacaktır. Bu gelirler mütaakıp 
yıllarda da sermayeyi geliştiren ve hiç kimseye zararı dokunmıyan zengin ve değerli birer kay
nak olacaktır. 

Geçici birinci maddede bahsi geçen yurt ve aşevleri ile halen faaliyette bulunan «Yüksek 
Tahsil Gençliği Sosyal Yardım Tesisi» nin bu kanunun kabulü ile bu kuruma devredilmesi ta
biîdir. Bu maddenin ikinci fıkrası, bilhassa halen Ankara'da Konservatuvar arkasında hâli inşa
da bulunan 2 000 kişilik site yurdu inşaatının Kayyumlar heyeti tarafından ve ilerde bu yurdun 
da bu kuruma devir edilebilmesi bakımından bifikanuna konmak üzere teklif edilmiştir. 

Yıllardan beri ihmal edilen bu dâvanın bir an evvel ele alınması için de, kurumun bu%kanu-
nun yürürlüğe girmesinden itibaren en geç iki ay içinde kurulması büyük bir ihtiyaç ve zaruret 
olarak görülmüştür. 
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Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kanun tasarısı maddelerinin 

G E R E K Ç E L E R İ 
Madde 1. — Genel gerekçe kısmında da belirtildiği gibi; yıllardan beri ihmal edilen ve binlerce 

üniversite gencini ilgilendiren, yüz milyonların sarfını icabettiren bu dâvanın, bugün olduğu gibî  
Millî Eğitim Bakanlığında bir iki memura ek görev olarak yüklenip halledilmeye çalışılması tamamiy-
le imkânsız ve hattâ gülünçtür. Türkiye çapında yalnız bu dâva ile meşgul olacak, bu dâvayı plân-
lıyacak, takip ve kontrol edecek geniş bir teşkilâta şiddetle ihtiyaç vardır. Bu teşkilâtın Millî Eği
tim Bakanlığının murakabesi altında çalışması da gayet tabiidir. • 

Madde 2. — Bu maddenin gereği Genel Gerekçe kısmında teferruatlı olarak izah edilmiştir. Üni
versite gençliğinin huzur içinde çalışabilmesi ve memleketin yarını için kendisini mükemmel bir şekil
de hazırlıyabilmesi için onun para, yatak, yemek, kütüphane gibi en taibiî ihtiyaçlarının giderilmesi 
ve hattâ diğer sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının da plânlı ve programlı bir şekilde sağlanması bir zaru
ret halindedir. Genel Gerekçe kısmında da belirtildiği gibi, ancak bedavacılık zihniyetine de son ver
mek için kendisine yapılan bu para yardımı, hayata atıldıktan sonra kendisinden tahsil edilmelidir. 
JBu suretle bu para döner sermaye halinde yıllarca üniversite gençliğinin ihtiyacını karşılamalı-
dır. 

Madde 3. — Geniş çapta ilmî bir plânlamayı icabettiren bu dâvanın sadece brr müdürlük veya 
Genel Müdürlükle sevk ve idare edilmesi de mümkün görülmemektedir. Diğer teşkilâtlarda olduğu gi
bi; büyük çapta plânlamaları yapacak bir Genel Kurulunun ve kısa süreli plânlamalar için de bir 
Yönetim Kurulunun bulunması zaruri görülmüştür. 

Madde 4. — Bu maddede belirtilen kurumların, uzaktan ve yakından bu dâva ile ilgili bulunduk
ları düşüncesi ile Genel Kurulda temsilci bulundurmaları uygun mütalâa edilmiştir. Bilhassa bağış
lar bakımından memleketin ileri gelen iş adamlarının ve Banka Umum Md. lerinin de Genel Kurula 
icabında davet edilmeleri çok faydalı görülmüştür. 

Madde 5. — Ekim ayı, yeni bir öğretim yılının başlangıcı ve bilhassa Genel Kurulda üye (bulunan 
üniversite öğretim üyeleri için yılın en müsait ayı olduğundan ve Şıîbat ayı da bir malî yılın sonu 
bir malî yılın da başlangıcı olduğundan, Genel Kurulun bu aylarda mutlaka toplanması ve icabında 
olağanüstü toplantıların da yapılması faydalı olarak düşünülmüştür. 

Madde 6. — Genel Kurulun görevleri, benzeri kurumların genel kurullarının görevlerine kıyasen 
tesbit edilmiştir. 

Madde 7. — Yönetim Kurulunun üyeleri, Kurumun faaliyetleri ile yakından ilgili bulunan kurum
lardan seçilmiştir. Diğer hususlar emsali kurumlara kıyas edilmiştir. 

Madde 8. — Yönetim kurulunun görevleri emsali kurumlara kıyas edilmiştir. 
Madde 9. — Kurumun tek sorumlusu bulunması bakımından bir Genel Müdür ve faaliyetleri ba

kımından da iki yardımcısının bulunması kâfi görülmüştür. 
Madde 10. — Bu şahısların vazife ve mesuliyetleri bakımından bu maddede belirtildiği şekilde tâ

yinleri faydalı mütalâa edilmiştir. 
Madde 11. — Zamanla artacak ihtiyaçlara göre değişmesi gerekecek olan Kurum kadro ve teşkilâ

tının dondurulmamalı için bu husus Genel Müdürlüğe bırakılmıştır. Ancak bunun kötü kullanmaya 
yol açmaması için de Yönetim Kurulu ve Genel Kuruldan geçirilmesi sağlanmıştır. 

Madde 12. — Genel Müdürün görevleri emsallerine kıyasen tesbit edilmiştir. 
Madde 13. — Genel Müdürün, Yönetim Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılması zaruri 

görülmüş, fakat kendi faaliyet ve sorumlulukları yönünde oy kullanması uygun bulunmamıştır. 
Madde 14. — Dış memleketlerde yüksek öğrenim görecek olan öğrencilere kredi verilmesi; hem 

o Öğrenciye altından kalkamıyacağı bir borç yüklemesi ve hem de kullanmaya yol açması ihtimali
ne dayanılarak zararlı mütalâa edilmiştir. Memleket içinde de lâyık olan öğrencilere verilmesi "için 
bunların bir imtihana tâbi tutulması ve ihtiyaçları olup olmadığının da tesbit edilmesi faydalı ve 
zaruri görülmüştür. 
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Madde 15. — Bu Kurum bir kâr müessesesi değildir. Bu bakımdan öğrenciye verilecek krediden 

faiz alınmamalıdır. Ancak bâzı masraf ve riskleri karşılamak için % 3 nispetinde bir masraf payı 
kesilmesi, Kurumun zararlarını karşılama bakımından kâfidir. Burslu ve parasız yatılı öğrenciler 
ise böyle bir krediye muhtaç değildirler. 

Madde 16. — Bu madde ele, kredi alan öğrenciye birçok kolaylıklar sağlanmıştır. Bu Kurumun 
\?ek:c.i bir hale gelmesi ve faydalı ölmasl için bu kolaylıkların gösterilmesi zaruridir. Bahsi geçen 
yüzde rakamlar, faiz hesaplarına göre Kurumun zararına değildir. 2ira yıllarca öğrenciden tahsil 
için beklemektense, bu parayı toptan almak o yılların getireceği faizle kıyaslanınca bu tasarıda gös
terilen tenzilâtın daha az olduğu görülür. Esasen borcunu böyle hemen okulunu bitirince toptan 
(»diyebilecek kimseler de pek az bulunur. 

Bu maddede kredinin tahsili için Kuruma da bâzı kolaylıklar ve garantiler tesbit edilmiştir. 
Madde 17. — Kötü kullanmalara meydan vermemek için bu maddenin konulması zaruri ve fay

dalıdır. 
Madde 18. — Bu madde de, kötü kullanmalara engel olmak ve Kurumun bu faaliyetlerinin de

vamlılığını sağlamak için konulmuştur. Kanunun teferruattan kurtarılması için bâzı hususlar yö
netmeliğe bırakılmıştır. 

Madde 19. — Kurumun parasının bir millî bankaya yatırılması gerek işlemlerin kolaylığı ve ge
rekse muhafazası ve hattâ bir miktar faiz getirmesi bakımından, çok faydalı olarak düşünülmüş
tür. 

Madde 20. — Yapılacak yurtların mümkün mertebe ucuza malolnıası ve bilhassa Kurumun 
teşkilât ve kadrosunun genişliyerek genel masrafların artmaması için bütün inşaat ve döşeme işle
rinin Bayındırlık Bakanlığınca yaptırılması faydalı olarak düşünülmüştür. Kurum ancak, genel 
plânlamaları yapacak ve bütçe işlerini düzenliyecektir. 

Madde 21. — Fakültelerin «yurtları ile birlikte (bir site halinde bulunmaları çok faydalı olaca
ğından, icaıbmda fakülteler yanında-şahıslara ait arsaların şahsın rızası ile veya. olmaz ise kamu
laştırma yoliyle Kuruma devredilmesi lüzumludur. Genel Kurumun faaliyetlerini aksatmamak ve 
tasarruf gayesi ile bu işin de Bayındırlık Bakanlığınca takip ve icrası faydalıdır. 

Madde 22. — Bugün m e ^ u t öz«l yurtların hemen hepsi de kâr gayesi 'güttüğünden veya 
yokluktan çok gayri müsait şartları haizdir. Bundan sonra yapılacakların modern yurt .vasıfların
da olması için bu madde konulmuştur. Esasen zamanla bu Kurumun yaptıracağı yurtlar arttıkça 
özel yurtlar kendiliğinden kapanacak veya modern şartları meclburen haiz olacaktır. 

Madde 23. — Bu madde bir 'kolaylık ve ucuzluk gayesiyle konulmuştur. 
Madde 24. — Bu madde de aynı gaye ile konulmuştur. 
Madde 25. — Tasarının başında bulunan üniversite raporunda da belirtildiği gibi, yurtların 

işletilmesi mutlaka üniversiteler tarafından yapılmalıdır. Bunda sayılamıyaeak derecede faydalar 
mevcuttur. Esasen Kurumun kadro ve teşkilâtının ıgenişliyerek genel masrafların çoğalmaması için, 
işletmenin üniversitelerce yapılması Hükümet tarafından da istenmiştir. 

"Madde 26. — Ancak, üniversitelere verilen yurtların ilk işletme masraflarının Kurum tara
fından verilmesi bir zarurettir. Bu ilk döner sermayeden sonra bu yurtlar öğrencilerden alacak
ları ücretlerle kendi kendilerini idare eder bir Hale geleceklerdir. Ancak, tamir ve sair işler için 
lüzumlu masraflar gene zaman zaman Kurum tarafından üniversitelere tahsis olunacaktır. 

Madde 27. — İşletilmesi üniversitelere verilen yurtların lüzumlu personelinin de üniversiteler 
kadrolarında bulunması tabiîdir. Bu suretle üniversitelerin bugün mevcut personelinden de bu 
maksatlarla faydalanmak ve icabında bir miktar ücret ve ek görev verilmek suretiyle yeni yeni 
kadrolardan tasarruf sağlamak mümkün olacaktır. 

Madde 28. — Bu madde kanunun en büyük özelliklerinden birini teşkil etmektedir. Üniver
site gençliğinin ders dışı saatlerini de değerlendirerek, onları muzır istikametlerden çekmek ve 
yurtları cazip bir hale getirerek her zaman üniversite öğretim üyelerinin plânlı bir eğitim ve 
kontrolü altında bulundurmak, bu gençliğin iyi yetişmesi bakımından hakikaten çok lüzumlu ve 
o nispette faydalıdır. 
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Madde 29. — Bu madde ucuzluk ve kolaylık için konulmuştur. 
Madde 30. — Üniversitelere yakın yerlerde bulunan yüksek okul ve akademiler Öğrencilerinin 

bu üniversiteler yurtlarından faydalanılarak ihtiyaçlarının giderilmesi tasarruf bakımından fay
dalı görülmüştür. Bu imkândan mahrum olanlar için ise aynı surette yeni yurtların inşası ve iş
letilmesi zarurettir. 

Madde-31. — Bugün başıboş vaziyette olan özel yurtların kısmen olsun kontrolü tâbi tutul
ması kasdiyle bu madde konulmuştur. Fakat buna karşılık bir müeyyide konulmaktan da çekinil-
miştir. Esasen zamanla bu gibi yurtların kendiliğinden tasfiyesi mümkün olacaktır. 

Madde 32. — Sermayenin niçin en az 600 milyon lira olması gerektiği genel gerekçe kısmın
da izah edilmiştir. Esasen Hükümetimiz de bu hususu aynen kabul etmiş hattâ ön tasanda 500 
milyon lira olarak tesbit edilmiş olan sermaye Hükümetçe 600 milyon liraya çıkarılmıştır. 

Madde 33. — On yıl müddetle Hazineden en az her yıl 40 milyon lira vermeyi bizzat Hükümet 
karar altına almıştır, ön tasarıda bâzı vergiler ihdas edilmiş ve Hazineden de her yıl için 25 milyon 
lira verilmesi belirtilmiş idiyse de, Hükümetçe bu gelir kaynaklarının pek çoğu silinmiş, bunların 
yerine Hazineden verilecek miktarın artırılması ve bu tasarıda yazılı bulunan diğer gelir kaynakları
nın kalmaısı kalbul edilmiştir. Bu maddede yazılı gerek at yarışları ve gerekse futbol müsabakalarına 
ait gelir kaynakları, ikramiye olarak dağıtılacak paranın yekûnundan ve tevziden evvel alınacağından 
hiç kimseye bir zararı dokunmamaktadır. Genel gerekçe kısmında da belirtildiği gilbı bu gelir kaynak
larının aynen bırakılmasında büyük zaruret ve faydalar vardır. Jokey kulülbü her yıl muayyen \bir 
miktar para vermeyi kendisi kalbul etmiş ve teklif etmiştir. Bu gelir kaynakları bugünkü hali ile dahi 
her yıl Kuruma en az 7,5 milyon lira gelir temin edecek durumdadır. Bu miktar para Kurumun bü
yük ihtiyaçlarını görecektir. 

Madde 34. — Bu madde Kurumun gelirlerinin tahsilini kolaylaştırmak ve mevcut teşkilâtlara 
da bâzı vazifeler yükliyerek Kurumun kadrosunda dolayısiyle genel masraflarda tasarruf sağlamak 
kasdiyle konulmuştur. 

Madde 35. — Emsaline kıyasen konulmuştur. 
Madde 36. —• Kurumun ieaibederse işlerini kolaylaştırmak için konulmuştur. 
Madde 37. — Malî mevzuatın icabı ve emsaline kıyasen konulmuştur. 
Madde 38. — Malî mevzuatın icabı ve emsaline kıyasen konulmuştur. 
Madde 39. — Malî mevzuatın icabı ve emsaline kıyasen konulmuştur. 
Madde 40. — Malî mevzuatın icabı ve emsaline kıyasen konulmuştur. 
Madde 41. — Bu maddedeki % 50 nispetleri gerek kredi ve gerekse yurt dâvasının birbirleri lehi

ne veya aleyhine kötü kullanmaya yol açılmaması için konulmuştur. Esas itâlbariyle birbirinden ayrı 
olan bu iki dâvanın gelirlerinin de ayrılması ve lüzumlu değişikliklerin ancak Genel Kurulca yapıla
bilmesi faydalı mütalâa edilmiştir. 

Madde 42. —• Kurumun hayırlı faaliyetlerini kolaylaştırmak ve tasarruf sağlamak: gayesiyle ko
nulmuştur. 

Madde 43. — Yapılan her işin mutlaka bir üst kademe tarafından denetlenmesi zaruretiyle bu 
madde konulmuştur. 

Madde 44. — Genel malî mevzuata kıyasen ve kurumun faaliyetlerini de kolaylaştıracak şekilde, bu 
madde hükümleri bu kurumun bünyesine en uygun bir şekil olarak düşünülmüştür. 

Madde 45. — Tasarruf ve kolaylık bakımından konulmuştur. 
Madde 46. — Tasarruf ve kolaylık bakımından konulmuştur. 
Madde 47. — Kurumun bu hayırlı faaliyetlerinde işlerini kolaylaştırmak ve üniveriste genç

liğinin istifadesini sağlamak gayesiyle konulmuştur. 
Madde 48. — Genel mevzuat hükümlerine uyulmuştur. 
Madde 49. — Genel mevzuat hükümlerine uyulmuştur. 
Madde 50. — Ayda muayyen bir müddet toplanarak iş görecek olan Yönetim Kurulu üyeleri 

için bu maddenin tatbiki zaruridir. 
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Madde 51. — Yönetim Kurulu üyelerinin verimli bir şekilde çalışmaları ve işe dört elle sa

rılmaları için bu maddenin konulması faydalıdır. 
Madde 52. — 51 nci maddedeki mülâhaza ile konulmuştur. Faydalıdır. 
Madde 53. — Bu hüküm normal addedilmiştir. 
Madde 54. — Bu hüküm normal addedilmiştir. 
Madde 55. — Bu hüküm normal addedilmiştir. 
Geçiei madde 1. — Birinci fıkra hükmü normal addedilmiştir. Elbette Kurumun faaliyetleri 

ile ilgili bütün tesisler Kuruma devir edilmelidir. Bu maksatla bu tasarı hazırlanırken Yüksek 
Tahsil Gençliği Sosyal Yardım Tesisi Başkanı ile de temas edilerek bu hüküm konulmuştur. 

İkinci fıkra ise; halen Ankara'da Konservatuvar arkasında inşa halinde bulunan 2 000 ki
şilik yurt sitesinin Kayyumlar Heyeti tarafından bu kanuna konulmak üzere teklif edilmiştir. 
Zira bu heyet bilâhara münfesih hale gelecek ve bu yurt siteside bu Kuruma devredilecektir. 
Esasen bu inşaatta Devlet Hazinesinden verilmiş milyonlarca lira para mevcuttur. Bir kısım 
parası da piyango tertibi ile temin olunmuştur. 

Geçici madde 2. — Bu hüküm normal addedilmiştir. 
Geçici madde 3. — Genel malî mevzuata uygun olarak konulmuştur. 
Geçici madde 4. — Yıllardan beri ihmal edilen ve çok âcil olarak hal çaresi bekliyen bu dâ

vanın bir an evvel ele alınması için bu Kurumun bir an evvel (kurulması büyük bir zarurettir. 
Kanun yürürlüğe girdikten sonra iki aylık bir müddet de bu iş için kâfidir. 

Geçici madde 5. — Bu hüküm normal addedilmiştir. 
Geçici madde 6. — Bu madde hükmü, Kurum kurulduktan sonra Millî Eğitim Bakanlığınca 

kendi memurlarının hemen çekilip alınmaması ve maaşlı memurların da mağdur olmamaları için 
konmuştur. 

Madde 56. — Bu hüküm normal addedilmiştir. 
Madde 57. — Bu hüküm normal addedilmiştir. 
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Millî Eğitim Komisyonu raporu ' 
T. C. 

Temsilciler Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. 2/11 19 . 6 . 1961 
Karanı N\o. 11 

Kurucu Meclis Basknalığına 

Komisyonumuza havale olunan «Millî Birlik Komitesi üyeleri ile Temsilciler Meclisinden 15 üye
nin, Yüksek öğrenim Kredi ve yurtlar Kurumu Kanun teklifi», Hükümet Temsilcileri hazır olduğu 
halde tetkik ve müzakere olundu. 

Yıllarım ihmaline uğramış, kıymeti sayıları ile orantılı tutulmuş Türk'Yüksek Tahsil Gençliğinin 
çektiği ıstıraba bir son vermenin zamanı çoktan gelmiş bulunuyor. 

Bu ihtiyacı yakînen ve isabetle gören Millî Birlik Komitesi, Devletin diğer temel kurumlarında 
olduğu gibi özel bir çalışma sonucu meydana getirdikleri bu teklifle, Yüksek öğrenim Gençliğinin 
ana dâvaları ele alınmış bulunuyor. 

Eşit şartlar içinde kabiliyetleri geliştirecek, yüksek tahsil yapmayı maddi imkânlarla bağlı bir 
imtiyaz halinden çıkaracak olan bu kanun, başlıca iki gaye gütmektedir. 

1. — Yüksek tahsil yapacaklara faizsiz ve devam ettikleri yüksek okul veya fakültenin bitimin
den itibaren iki yıl sonra başlamak üzere, okuduğu müddetin, iki katı kadar bir zaman içinde ödenmek 
şartiyle, kredi vermek. 

2. — Türk Gençliğinin sosyal ve kültürel eğitimini temin edecek modern tesislere sahip yurtlar 
inşa etmek ve işletmek, ) 

Bu amaçların gerçekleşmesi için merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan ve Millî Eği
tim Bakanlığının denetimine bağlı bir yüksek öğrenim kredi ve yurtlar kurumu genel müdürlüğü 
teşkil olunacaktır. 

Bıı kurumun esas sermayesi 600 000 000 TL. sı olacak ve gelirlerini; 10 yıl müddetle, her yıl 
40. milyondan aşağı olmamak üzere Devlet bütçesine konacak ödenekler, yardımlar ve bağışlar, 
jokey kulüpten alınacak muayyen paralar, at yarışları, futbol müsabakalarından alınacak paylar 
ve yurtlar geliri; teşkil edecektir. 

İzah olunan esasları tesbit eden teklifin gerekçesinde izah olunan hususlar (komisyonumuzca 
da yerinde ve günün şartlarına en iyi cevap verir mahiyette bulunmuştur. 

Maddeler üzerinde yapılan müzakerede : ' / 
1. Teklifte geçen eski terim ve deyimler öz Türkçeleri ile değiştirilmiş, 
2. 4 ncü madde genel kurula, yönetmelikle tesbit edilecek esaslar dâhilinde iki öğrenci tem

silci ile ayrıca'Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek öğretim Genel Müdürünün .katılmaları, İmar ve 
iskân Bakanlığı temsilcisi, Kızılay Genel Müdürü ve Emekli Sandığı Genel Müdürünün kurulda 
bulunmalarına lüzum olmadığından çıkarılarak sözü geçen maddenin ikinci fıkrasındaki tanın
mış zengin tüccar ve fabrikatör terimleri yerine iş ve fikir adamları ifadesinin kullanılması uy
gun görüldüğündenı madde yeniden kaleme alınarak, 

3. İkinci maddede yurt işletmesini Üniversiteler yapacağından (kurumun amacı belirtilirken, 
yurt işletmek tâbiri yerine yurt işletmesini sağlam'ak ifadesi konularak, 

4. 6 ncı madde (a) fıkrasındaki «Kurum» kelimesi «Genel Müdürlükçe» ifadesi ile, bu ve mü-
taakıp maddelerdeki (ç) harfi (d) ile değiştirilerek, 

5. Maıksadı daha iyi ifade edeceği kanaati ile üçüncü bölümdeki (Kurumun uğraştığı işler)-
başlığı (Kurumun görevleri) şeklinde değiştirilerek, 

6. 17 nci maddenin ikinci paragrafı ikinci satırındaki «sonra» kelimesinden sonra, ifade
ye açıklık vermek maksadiyle «çalışamıyacak derecede» deyimi eklenerek, 
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7. 20 nci madde başlığı «Yurt yapı Ye onarım işleri» «Yuruyapım ve onarım işleri» şek

linde vef maddenin ilk satırında, döşeme işlerinin Bayındırlık Bakanlığınca sağlanması daha uy
gun mütalâa edildiğinden «Döşeme, demiribaş» kelimeleri ilâve edilerek, 

8. 22 ve 25 nci maddeler, teklif gerekçesinde belirtilen İmsuslan daha iyi kapsaması içi a 
yeniden kaleme alınarak, 

9. 27 nci maddede tesbit olunan ek görev ve ücretlerin öğrencilere de verilmesi, bunları 
iş terbiyesine alıştıracağı ve muhtacolanlanııa görecekleri görev karşılığı bir nevi yardım te
min edeceğinden madde buna göre değiştirilerek, 

10. 31 nci madde 22 nci maddeye ilâve ..olunduğundan tamamen çıkarılarak diğer madde nu-
, maraları buna göre değiştirilerek, 

11. 40 ve 44 ncü maddeler ise redaksiyon hatalarını gidermek ve ifadeye açıklık vermek 
maksadı ile yeniden kaleme alınarak, 

12. Geçici 6 neı madde, halen resmî yurtlarda çalışan personelin müktesep haklarını korumak 
maksadiyle gerekli değişiklik yapılarak, 

13. 3, 5, 9, 13 - 15, 23, 26 ve geçici 4 ncü maddeler aynen, 32, 35, 3G, 45, 47, 53 - 5G ve 
57 nci maddeler numaraları değiştirilerek aynen, 

14. Tefklifin diğer maddeleri ifade ve redaksiyon noksanları giderilerek aynen, 
Kabıü edilmiştir. 
Maliye Komisyonu ile Kumcu Meclis Bütçe Komisyonuna seçilen Temsilci üyelerden mürek

kep Karma Komisyona gönderilmek üzere Başkanlığa saygı ile sunulur. 

Millî Eğitim Komisyonu 
Başkanı Sözcü Kâtip 

Cevat Durmrtoğhı R. Tardu î. özdü 

.M. Âktepc. B. K. Çağlar L. Engin M. R. inan 

II. Kalüstym O. Köprülü ti. Sosyal B. Tuncel 
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Maliye - Bütçe Karma Komisyonu raporu 

i'. C. 
Temsücüer Meclisi 28 . 7 . 196i 

Maliye - Bütçe 
Karma Komisyonu 
Esas No. : 2/11 
Karar No. : 55 

Temsilciler Meclisi Yüksek Başkanlığına, 

Mjllî Birlik Komitesi üyeleri ve Temsilciler Meclisinden 16 üyenin Yüksek öğrenim kredi ve 
yurtlar kurumu hakkındaki kanun teklifi ile Millî Eğitim Komisyonu raporu komisyonumuza 
havale edilmiş olmakla, Millî Eğitim ve Maliye bakanlıkları temsilcileri hazır oldukları halde 
komisyonun 19 . 7 . 1961 ve 21 . 7ı . 1961 tarihli toplantılarında tetkik ve müzakere edildi. 

Her türlü ihtimama lâyık bulunan Türk gençliğinin yüksek tahsil esnasında mâruz kaldığa 
müşikülât ve halen yüksek tahsilde bulunan gençlerimizin büyük kısmının acıklı durumu her
kesçe bilinen bir hakikattir. 

Yine umumiyetle bilinmektedir ki, bu mesele bir kültürel eğitim dâvası olduğu kadar sos* 
yal bir problem de teşkil etmekte ve bugüne kadar ihmal edilmiş olan bu mevzu her gün biraz daha 
müzmin bir hal almaktadır. 

Birçok cepheleri olan bu dâvanın en mühim unsurlarmı, 'bugünün şartlarına uygun yurtlar 
inhası; bu yurtların maksada uygun (bir şekilde işletilmesinin sağlanması, muhtaç öğrencilere 
kredi şeklinde yardım temini ve nihayet bu mevzuun bir bütün halinde ele alınarak lâyık ol
duğu ehemmiyetle sevk ve idare edilmesi, teşkil etmektedir. 

Komisyonumuzda yapılan müzakerelerde, hazırlanan tasarının bu maksatları tahakkuk ettir
meye elverişli yeni ve yapıcı hükümler ihtiva ettiği müşahede edilmiştir. 

Gerçekten tasarıda ıbu gaye ile müstakil bir kurum teşkil edilmiş «bulunmaktadır. Kanaati
mizce bu husus dâvanın lâyık olduğu ehemmiyetle ele alındığının başlıca delili olaraik kabul edil
mek icabeder. 

Tasanda yurt yapımı tesis ve donatım* mevzuunda kabul edilen esaslar da maksada uygun gö
rülmüştür. İşlerin ihtisas sahibi olan Bayındırlık Bakanlığı elinde toplanmasının programlı ve ta
sarruflu bir çalışmaya imkân vereceği mütalâa edilmektedir. 

Keza, yurtların idaresinin alâkalı Üniversitelere- bırakılmış olması pratik ve verimli bir hal tar
zı olarak görülmektedir. Bu suretle ihtiyaca uygun bir işletme mekanizması tesis edilebileceği 
gibi öğrencilerin öğrenim müesseseleriyle olan alâkaları da takviye edilmiş olacaktır. 

Nihayet, öğrenim kredisi hakkında kabul edilen esaslar da bu müessesenin mahiyetine uygun 
olup faize tâbi tutulmak suretiyle öğrenim kredisinin hususiyeti nazarı dikkate alınmış ve böyle
ce istikbale hazırlanan gençlere şimdiden munzam külfetler tahmil edilmesi önlenmiş olduğu gibi 
kredinin tahsiline ait hükümlerle kredi fonunun işleme imkânı da mahfuz tutulmuştur. 

Bu prensipleriyle âcil bir ihtiyaca cevap verecek mahiyette görülen ve tümü komisyonumuz ta
rafından kabul - edilen tasarının Millî Eğitim Komisyonunca değiştirilen şekliyle maddeleri üzerin
de yapılan müzakereler sonunda varılan neticeler sırasdyle aşağıda arz ve izah edilmiştir. 

Tasarı metninde Millî Eğitim Komisyonunca kabul edilmiş bulunan teriaıler dil bakımından 
ayrı bir incelemeye tâbi tutulmıyarak (10 ncu maddede yapılan değişiklik hariç), ihtisas komis
yonunun değiştirişi dairesinde muhafaza edilmiştir. 

1 nei ve 2 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
Kurumun organlarını gösteren 3 ncü maddenin (c) fıkrasındaki (Kurum Genel Müdürlüğü) Genel 

Müdürlük olarak değiştirilmiştir. 
4 ncü maddede Genel Kurula imar ve Iskan Bakanlığının bir temsilcisi ile, Kızılay Genel Müdü

rünün katılmasında fayda mülâhaza edilerek buna göre gerekli ilâveler yapılmıştır. 
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Diğer taraftan Millî Eğitim Bakanlığı temsilcisinin Talim Terbiye Dairesi Reisi olarak tasrih edil

mesi ve millî banka tâbirinin de Kurumun parasının yatırıldığı banka genel müdürü olarak değişti
rilmesi uygun görülmüştür. Bundan başka, Kurum faaliyet mevzuu bakımından Millî Eğitim Bakanlığı 
ile yakından alâkalı ve birçok bakımlardan ona bağlı bulunduğundan Millî Eğitim Bakanının Genel 
Kurulun tabiî Başkanı olması kabul edilmiştir. Ayrıca Genel Kurulun seçimle gelen âzalarının hizmet 
müddetleri hakkında madde metninde her hangi bir kayıt bulunmadığı görülerek bu hususum da itma
mı cihetine gidilmiş ve seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki yıl olarak tesbit edilmiştir. 

5 nci madde, 4 ncü maddede yapılan değişikliğe uygun olarak birinci fıkradaki (Millî Eğitim Ba
kanı) ibaresi (Başkan) olarak değiştirilmiştir. 

Ayrıca, madde metninde Genel Kurulun toplantı ve karar nisabı hakkında her hangi bir kayıt ol
madığından bu hususun ilâvesi lüzumlu görülmüş ve toplantı nisabının yarıdan bir fazla ve karar 
nisabının da salt çoğunlukla olması uygun görüleı ek buna göre gerekli ilâveler yapılmıştır. 

6, 7 ve 8 nci maddeler aynen kabul edilmiş yalnız madde metinlerindeki fıkra sıralamalarında (c) 
den sonra (ç) harfinin ilâvesi suretiyle fıkralar yeniden tertibedilmigtir. 

3 ncü maddenin (c) fıkrasında yapılan değişikliğe muvazi olarak üçüncü bölümün başlığı (Genel 
Müdürlük) olarak değiştirildiği gibi aynı değişiklik 9 ncu maddede yapılmıştır. 

10 ncu madde aynen kabul edilmiş yalnız madde metninde (inha) yerine kullanılmış olan (önerme) 
tâbiri ziyadesiyle gayrimenus görülerek değiştirilmiştir. 

11, 12 ve 13 ncü maddeler aynen kabul edilmiştir. 
14 ncü maddede, verilen kredi öğrenim kredisi olması itibariyle bu şekilde tasrihinde fayda görül

müştür. , 
15 nci maddede, öğrencilere verilecek krediden kesilecek masraf payının maktu % 3 şeklinde ke

sin olarak tesbiti yerine, işin mahiyeti göz önünde bulundurulmak suretiyle elastikiyet verilmesi uy
gun görülmüştür, madde buna göre değiştirilmiştir. 

16 nci maddede, ödemenin şekli kâfi derecede açıklanmamış olduğu görülerek birinci fıkra metnine 
(aylık) kelimesi ilâve edilmek suretiyle ödemelerin kredi alman müddetin iki misli zamanda ve aylık 
eşit taksitler halinde Kuruma yapılacağı .tasrih edilmiştir. 

17 ve 18 nci maddeler aynen kabul edilmiştir. 
19 ncu maddede, Kurumun parasının her hangi bir millî banka yerine sermayesi Devlete ait bir 

bankaya yatırılması uygun görülerek madde metni buna göre değiştirilmiştir. 
20 nci maddede, (döşeme ve demirbaş) tâbirlerinin tatbikatta bâzı tereddütlere yol açabileceği 

mülâhazasiyle gerekçede belirtilen maksadı karşılamak üzere bu iki tâbir yerine (donatım) tâbirinin 
kullanılması uygun görülmüştür. 

21 nci madde aynen kabul edilmiştir. 
22 nci maddede, özel kurumlar ve teşebbüsler tarafından açılacak yurtlar hakkında derpiş edi

len hüküm, bu hususun esasen diğer kanunlarda yer almış olması ve bu ;kanuna âmme nizamiyle 
doğrudan doğruya alâkalı bulunmaması dolayısiyle haşiv mahiyetinde görülerek, maddenin tasa
rı metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

23 ncü maddede, yurtlar için lüzumlu kerestenin Orman Umum Müdürlüğünce en iyi şartlarla 
ve öncelikle karşılanacağı hakkındaki hüküm lüzumsuz görülerek madde tasarı metninden çıkarıl
mıştır. Gerçekten bu husus esasen Orman Umum Müdürlüğünün vazifeleri cümlesinden olup Ku
rumun bu mevzudaki taleplerinin karşılanması tabiî bulunmaktadır. Diğer taraftan öğrenci yurt
ları için verilecek kerestelerden % 10 temettü hissesinin alınmaması hakkındaki kayıt da umumi 
prensiplere uygun bulunmamıştır. 

24 ncü maddede, bu işler için (kullanılacak yapı malzemesinden Devlet İktisadi teşebbüslerinde 
imal olunanların tercihan verilmesi hakkında derpiş edilen hüküm de yukardaki maddede izah edi
len sebeplerle yerinde görülmiyerek madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

25 nci maddede, döşeme kelimesi (Donatım) şeklinde değiştirilmiş ve 22 ııci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir. 
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20 ncı madde 23 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
27 nci madde kelime değişiklikleriyle 24 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 
28 nci madde 25 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
29 ncu maddede yurt lar ve bunlarla ilgili tesislerin onarımı ile donatımında Millî Eğitim Ba

kanlığının Teknik öğretim Kurumlarından faydalanılması hakkında derpiş edilen hüküm her han
gi bir pratik fayda sağlamıyaeağından ve Teknik Öğretim kurumlarının bu gibi işleri yapmasına 
esasen mâni bir hüküm de mevcut olmadığından madde lüzumsuz görülerek tasarı metninden çı
karılmıştır. 

30 ncu madde 26 ncı madde olarak kabul edilmiş yalnız evvelki maddelerde yapılan deği
şikliğe muvazi olarak (inşa edilecek) tâbirinden sonra (ve donatılacak) kelimeleri eklen
miştir. 

31 nci madde 27 nci madde olarak kabul edilmiş ancak 46 neı maddede Devlete aidolu.]» 
da bir âmme hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve arsaların bedelsiz olarak Maliye Bakanlı
ğınca kuruma devredilmesi derpiş edilmiş olduğu göz önünde bulundurularak bu husus da ilâve 
edilmek suretiyle fıkra yeniden yazılmıştır. 

32 nci maddeden; 
1. Kanun 'hükmü ile âmme menfaatine hadim bir cemiyetin âmme hizmetinin yürütülmesi 

için ödeme mükellefiyetine tâbi tutulması mümkün ^görülmediğinden (c) fıkrası, 
2. Keza, futbol müsabakalarında tertip edilen müşterek bahis 'biletlerinden ilâveten bir 

para alınması, Spor Totoya olan rağbeti ve bimıetice hasılatı azaltabileceğinden (f) fıkrası 
çıkarılmış ve diğer fıkralar buna 'göre yeniden sıralandıktan sonra 28 nci madde olarak 'kabul 
edilmiştir. 

33 ncü madde 29 ncu madde olarak kabul edilmiş ve yukardaki maddede yapılan değişikliğe} 
göre yeniden yazılmıştır. , 

34 ncü maddede kurumun yıllık safi gelirleriyle aktif fazlasının ödenmemiş sermayeye mah-
sufbedilmesi hakkında derpiş edilen hüküm esasen 32 nci maddede yer almış olduğundan bu 
maddenin tasarı metninden çıkarılması uygun görülmüştür. 

35 nci maddede, kurumun ödenmiş sermayesinin yarısına kadar uzun vadeli istikrazlar ya
pabileceği hakkında derpiş edilen hüküm, kurumun borçlanmasını tahdit (bakımından böyle 
bir kaydın faydalı olacağı düşünülerek 30 ncu madde olarak aynen "kabul edilmiştir. 

36. 40 ncı maddeler mevzu itibariyle benzer hükümleri ihtiva ettiğinden bir (başlık altında top
lanması uygun ıgörülmüş ve 36 ncı maddeden önceki 3 ncü paragrafın başlığı (3 ncü iş programı ve 
finansman plânı) olarak değiştirilmiş ve 39 ncu maddeden önceki (finansman plânı) haslığı kaldırıl
mıştır. 

36 ncı maddenin ikinci fıkrası tasarının ikinci bölümündeki hükümlerin tekrarı mahiyetinde oldu
ğundan madde metninden «çıkarılmış ve 31 nci madde olarak kabul edilmiştir. 

37 nci madde 32 ve 38 nci maddede 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
39 nen ve 40 ncı maddeler kelime değişiklikleriyle 34 ve 35 nci maddeler olarak kalbul edilmiştir. 
41 nci madde 36 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
42 nci madde 37 nci madde olarak aynen kalbul edilmiş, yalnız .maddenin sonundaki (denetlettirile-

bilir) kelimesi (denetleneibi'lir) şeklinde değiştirilmiştir. 
43 ncü maddede Kurum hesap ve muamelelerinin murakaibesi hakkında derpiş edilen hüküm, ser

mayesinin tamamı Devlete aidolarak kurulan teşekküllerde cari umumi murakalbe esaslarına uygun 
görülmediğinden madde 'bu prensibe göre, 38 nci madde olarak yeniden yazılmıştır. 

44 ve 45 nci maddeler ibâzı vergi, resim ve harçlardan muafiyete taallûk etmesi itibariyle birleşti
rilmeleri uygun görüj'müş ve muafiyet hudutları kısmen taihdidedilerek adı geçen maddeler 39 ncu 
madde olarak yeniden yazılmıştır. 

46 ncı madde kelime değişikliğiyle 40 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
47 nci madde 41 nci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 
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48 nei maddede, Kurum memurlarının aleyhlerine işlenen suçlarda Devlet memuru-sayılmaları hak

kındaki hüküm, umumi hükümler nazarı dikkate alınarak çıkarılmış ve madde bu tadille 42 nci madde 
olarak kabul edilmiştir. 

49 ncu maddede yönetim kurulu üyelerinden Devlet memuru olanların müktesep hak ve maaşları 
lıakkındaki hüküm, esasen bunlar asli vazifelerini ifaya devam edecekleri cihetle hu görevlerinden do
ğan maaş ve sair malî haklarını muhafaza edecekleri tabiî (bulunduğundan bu maksadı temin için ay
rıca bir hüküm sevkına mahal görülmemiş ve madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

50 nci maddede, Yönetim Kurulu üyelerine verilecek aylık hakkındaki hüküm, müphem ve tatbikat
ta aşırı tediyelere imkân verecek mahiyette görülmüş ve hizmetin gereği ığilbi yürütülmesi, diğer ta
raftan hizımet fle ücret arasında bir muvazene kurulması ve aynı zamarida başka mahalden (toplan
tılara katılacak olanların harcırah durumlarını da karşılaması maksadiyle madde yeniden yazılmış ve 
43 ncü madde olarak kaJbul edilmiştir. 

51 nci maddede, derpiş edilen hüküm ilgili kanunlarla 7244 sayılı Kanunda umumi surette tan
zim edilmiş olduğundan maddenin tasarı metninden çıkarılması uıygun görülmüştür. 

52 nci maddede kaldırılan .hükümler hakkında teklif edilen metin yeter derecede vazıh görülmedi
ğinden madde yeniden yazılarak 44 ncü madde olarak kabul edilmiştir. 

53 ncü madde maksadın daha iyi ifade edilmesini teminen değiştirilmek suretiyle 45 nci madde ola
rak kaibul edilmiştir. 

54 ncü maddeye kanunun uygulanmasına ait yönetmeliği lıazırlıyacak heyete yurtların yapımı, tesis 
ve donatımında vazifelendirilmiş olan Bayındırlık 'Bakanlığının da ilâvesi uygun görülerek madde bu 
ilâve ile 46 nci madde olarak kaibul edilmiştir. 

Geçici 1 nci maddede Kuruma devredilecek menkul ve gayrimenkuller hakkında derpiş edilen hü
kümde, hususi bir teşekkül olduğu anlaşılan (Yüksek Tahsil Gençliği Sosyal Yardım tesisi') ne ait men
kul ve gayrimenkulleria bir kanun hükmü ile yeni Kuruma devredilmesi umumi hukuk prensiplerine 
uygu» görülmediğinden bu kısım madde metninden çıkarılmış, madde bu değişiklikle kabul edilmiş
tir. 

Geçici 2 nci madde ile geçici 4 ncü madde aynı mahiyette hükümleri ihtiva etmesi itibariyle bir
leştirilerek geçici ikinci madde olarak yeniden yazılmıştır. 

Geçici 3 ncü madde muhasebe tatbikatı ile alâkalı ve tamamen teknik mahiyette görüldüğünden 
ayrıca bir madde olarak tedvinine lüzum görülmemiş ve madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Geçici 5 nci maddede, Kuruma devredilmesi derpiş olunan tahsisatın halen tamamen sarf edilmiş 
olduğu anlaşıldığından madde tasarı metninden çıkarılmıştır. 

Geçici 6 nci maddede Kurumca istihdamına devam edilecek memurlar hakkında derpiş edilen 
hüküm yeni teşkilâtın tam randımanla çalışmaya bağlıyacağı ve kendi kadrolarımı bu işe ehil kimse
lerle tamamen doldurabileceği tarih göz önünde bulundurularak tadil edilmek suretiyle 3 ncü geçici 
madde olarak kabul edilmiştir. 

Yürürlük maddeleri olan 55 ve 56 nci maddeler de 47 ve 48 nci madde olarak aynen kabul edil-' 
mistir. 

öncelik ve ivedilikle görüşülmek temennisiyle Genel Kurulun tasvibine arz edilmek üzere Yüksek 
Başjkfcnlığa sunulur. 

Başkanvekili Sözcü 
Muhittin Gürün Sait Naci Ergin 

Söz hakkı mahfuzdur. 
İmzada bulunamadı 

Üye Üye 
Ferhan Arkan Cevdet Aydın 

Kâtip Bu rapor Sözcüsü 
İhsan Ögat Ziya Müezzinoğlu 

Üye Üye 
Adnan Böser H. Kâmü Beşe 
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üye Üye Üye üye 

Hızır Cengiz Bedî Feyzioğlu Rıza Isıtan . Enver Kök 

Üye Üye Üye Üye , 
Ferid Melen Mazhar özkol Vefik Pirinçcioğlu Âdü TokMü 

Üye 
Cahit Zamangil 
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MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİYLE 
TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN 16 ÜYENİN 

TEKLİFİ 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
kanun tasarısı 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Genel hükümler 

MADDE 1. — Merkezi Ankara'da olmak 
Üzere, tüzel kişiliği haiz ve özel hukuk hüküm
lerine tâbi «Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum Millî Eğitim Bakanlığının murakabe
sine tâbidir. 

2. Kurumun amacı 

MADDE 2. —* Kurumun amacı; yüksek öğre
nim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi 
vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmek su
retiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, 
sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak
tır. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Kuruluş, görev ve yönetim 

MADDE 3. — Kurumun organları şunlar
dır : 

a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Kurum Genel Müdürlüğü. 

1. Genel Kurul 

MADDE 4. — Genel Kurul; Millî Eğitim, 
Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal 
Yardım, İmar ve İskân Bakanlarının birer tem
silcisi, üniversite rektörleri, her üniversite sena
tosundan seçilecek birer profesör, üniversite dı
şındaki yüksek öğrenim müesseseleri ve akade
miler mensupları arasından Millî Eğitim Bakan
lığınca seçilecek bir temsilci, Vakıflar Genel 
Müdürü, Emekli Sandığı Genel Müdürü, Beden 
Eğitimi Genel Müdürü, Kızılay Genel Müdürü 
ve bu Kurumun parasının yatırılacağı Millî 
Banka Genel Müdüründen teşekkül eder. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN 
DEĞİŞTİRİCİ 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanunu 

BİRİNCİ BÖLÜM 

1. Genel hükümler 

MADDE 1. — Merkezi Ankara'da olmak üze
re, tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine 
bağlı «Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumu» kurulmuştur. 

Kuram Millî Eğitim Bakanlığının denetimi 
altındadır. 

2. Kurumun amacı 

MADDE 2. — Kurumun amacı; Yüksek öğ
renim gören öğrencilere bu kanun gereğince kre
di vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini 
sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğ
renimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolay
laştırmaktır. 

İKİNCİ BÖLÜM 
( • İ l * 

Kuruluş, görev ve^tjönetim 
MADDE 3. — Teklifin 3 ncü maddesi aynen 

kabul edilmiştir. 

MADDE 4. — Genel Kurul; Millî Eğitim, Ma
liye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım 
bakanlıklarının birer temsilcisi, üniversite rektör
leri, her üniversite senatosundan seçilecek birer 
profesör, üniversite dışındaki yüksek öğrenim 
kurulları ve akademiler mensupları arasından 
Millî Eğitim Bakanlığınca seçilecek bir temsil
ci, Millî Eğitim Bakanlığı Yüksek öğrenim Ge
nel Müdürü, Vakıflar Genel Müdürü, Beden Eği
timi Genel Müdürü, bu Kurumun parasının ya
tırılacağı millî banka genel müdüründen ve Yö
netmeliğe göre tesbit edilecek iki öğrenci tem
silcisinden teşekkür eder. 
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MALÎYE - BÜTÇE KARMA KOMİSYONUNUN DEĞÎŞTÎRÎŞÎ 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 

BÎRİNCİ BÖLÜM 

1. Genel hükümler 

MADDE 1. — Merkezi Ankara'da olmak üzere, tüzel kişiliği olan özel hukuk hükümlerine 
bağlı «Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu» kurulmuştur. 

Kurum Millî Eğitim Bakanlığının denetimi altındadır. (Millî Eğitim Komisyonunun 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

2. Kurunum amacı 

MADDE 12. — Kurumun amacı; Yüksek öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kre
di yermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğ
renimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmaktır. (Millî Eğitim Komisyonunun 2 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

tKİNCÎ BÖLÜM 

Kuruluş ve yönetim 

MADDE 3. <— Kurumun organları şunlardır: 
a) Genel Kurul, 
b) Yönetim Kurulu, 
c) Genel Müdürlük. 

1. Genel Kurul 

MADDE 4. —- Genel Kurul, Maliye, İçişleri, Bayındırlık, Sağlık ve Sosyal Yardım, îmar ve 
iskân Bakanlıklarının birer temsilcisi, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Dairesi Reisi ve 
Yüksek Öğretim Genel Müdürü, üniversite rektörleri, her üniversite senatosundan (seçilecek bi
rer profesör, üniversite dışındaki Yüksek öğrenim kurumları ve akademilerin öğrenim üyeleri 
arasından ikendi öğrenim üyelerince seçilecek birer temsilci, Vakıflar Genel Müdürü, Beden Eği
timi Genel Müdürü, Kızılay Genel Müdürü, Kurumun parasının yatırıldığı bankanın Genel Mü
dürü ve yönetmeliğe göre tesbit edilecek iki öğrenci temsilcisinden teşekkül eder. 

Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir adamları, banka genel müdürleri ve buna mümasil şa
hıslar, seçme ve seçilme yetkileri olmamak şartiyle, Millî Eğitim Bakanının daveti üzerine Genel 
Kurula müşahit olarak (katılabilirler. 

Millî Eğitim Bakanı, Genel Kurulun tabiî Başkanıdır. 
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Teklif 

Ayrıca memleketin tanınmış zenginleri, tüc
car ve fabrikatörleri, banka umum müdürleri ve 
buna mümasil şahıslar, seçme ve seçilme yetki
leri olmamak sartiyle, Millî Eğitim Bakanının 
daveti üzerine Genel Kurula müşahidolarak ka
tılabilirler. 

Millî Eğitim Bakanı, Genel Kurulun tabiî 
üyesidir. 

MADDE 5. — Genel Kural her yıl Millî 
Eğitim Bakanının daveti üzerine Şubat ve Ekim 
ayları içinde toplanarak gündemindeki işleri 
görüşür. 

Lüzumu halinde Millî Eğitim Bakanı, kendi
liğinden veya Yönetim Kurulunun teklifi üze
rine, Kurulu her zaman toplantıya çağırabilir. 

MADDE 6. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

a) Kurumca hazırlanan ve Yönetim Kuru
lunca kabul edilen bütçe ve kadro cetvelleri ile 
yıllık iş programlarını ve yıllık faaliyet rapor
larını incelemek ve tasvibetmek, 

b) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Yö
netim Kurulunca tasdik edilen projeleri tasvip 
ve kabul etmek, 

e) Öğrenim dallarına göre yıllık kredi tah
sis kontenjanını, millî eğitim plânı ve memleket 
ihtiyaçlarını göz önünde tutarak üniversite ve 
yüksek okulların teklifi üzerine tesbit etmek, 

c) Yönetmelik taşanlarını tetkik ve kabul 
etmek, 

d) Yönetim Kurulunu seçmek ve değiştir
mek, 

e) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak 
çıkarılacak yönetmeliklerle Genel Kurala ve
rilecek görevleri yapmak, 

f) Malî yıl itibariyle hazırlanan kesin he
sapları ve bilançoları tasaik etmek. 

2. Yönetim Kurulu 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu; 
a) Bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığı men

subu, 
b) Üç üyesi üniversite profesörü ve bir 

üyesi yüksek okul veya akademiler öğretim 
üyesi, 

c) Bir üyesi Maliye Bakanlığı mensubu, 

Millî Eğitim Ko. 

Ayrıca memleketin tanınmış iş ve fikir adanı
lan, banka umum müdürleri ve buna mümasil 
şahıslar, seçme ve seçilme yetkileri olmamak sar
tiyle, Millî Eğitim Bakanının daveti üzerine Ge
nel Kurula müşahit olarak katılabilirler. 

Millî Eğitim Bakanı, Genel Kurulun tabiî 
üyesidir. 

MADDE 5. — Teklifin 5 nci maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 

MADDE 6. — Genel Kurulun görevleri şun
lardır : 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanan ve Yöne
tim Kurulunca kabul edilen bütçe ve kadro cet
velleri ile yıllık iş programlarını ve yıllık çalıs
ına raporlarını incelemek ve onaylamak, 

b) Yurt yapımı ve geliştirmesine ait Yö
netim Kurulunca teklif edilen projeleri incele
mek ve onaylamak, 

c) öğrenim dallarına göre yıllık kredi tah
sis kontenjanını, Millî Eğitim plânını ve memle
ket ihtiyaçlarını gözönünde tutarak üniversite 
ve yüksek okulların teklifi üzerine tesbit etmek. 

d) Yönetmelik taşanlarını incelemek ve 
onaylamak, 

e) Yönetim Kurulunu seçme ve değiştir
mek, 

f) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak 
çıkarılacak yönetmeliklerle Genel Kurula veri
lecek görevleri yapmak, 

g) Malî yıl itibariyle hazırlanan kesin he
sapları ve bilançoları onaylamak. 

2. Yönetim Kurulu 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu; 
a) Bir üyesi.Millî Eğitim Bakanlığından, 
b) Üç üyesi üniversite profesörü ve bir 

üyesi yüksek okul veya akademiler öğretim üyesi, 
e) Bir üyesi Maliye Bakanlığından, 
d) ; Bir üyesi de Genel Kurula temsüci gön

deren diğer kurumlardan olmak üzere, Genel 

a; 78)] 
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Seçimle gelen üyelerin üyelik süresi iki yıldır. Bunlar yeniden seçilebilirler. İstifa, tekaütlük, 
tâyin "ye »air sebepler ile üyelik vasfımı kaybedenlerin yerine, /eski »üyenin İM yıllık müddetini ta
mamlamak üzere bir yenisi seçilir. 

MADDE j5. — Genel Kurul her yıl Başkanın daveti [üzerine Şubat ye Ekim ayları içinde top
lanarak gündemindeki işleri [görüşür. 

Lüzumu halinde IMillî Eğitim Bakanı kendiliğinden veya yönetim Kurulunun teklifi üzerine, 
Kurulfu her zaman toplantıya çağırabilir. Toplantı inısabı |yandan bir fazladır. Kararlar salt ço
ğunlukla verilir. 

MADDE |6. — Genel Kurulun görevleri şunlardır : 
a) Genel [Müdürlükçe hazırlanan ve Yönetim Kurulunca kabul edilen bütçe ve kadro cetvel

leri ile yıllık iş programlarını ve yıllık çalışma raporlarını incelemek ve onaylamak, 
b) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait ^Yönetim Kurulunca teklif edilen iprojeleri incelemek 

ve onaylamak, 
c) öğrenim dallarına göre yıllık kredi tahsis kontenjanını, Millî Eğitim plânını ve memle

ket ihtiyaçlarını göz önünde tutarak üniversite ve yüksek okulların teklifi üzerine tesbit etmek. 
ç) Yönetmelik tasarılarını incelemek ve onaylamak, 
d) Yönetim Kurulunu seçmek ve değiştirmek, 
e) Bu kanun veya bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle Genel Kurula verile

cek görevleri yapmak, 
f) Malî yıl itibariyle hazırlanan kesin hesaplan ve bilançoları onaylamak. 

2. Yönetim Kurulu 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu : 
a) Bir üyesi Millî Eğitim Bakanlığından, 
b) Üç üyesi üniversite profesörü ve bir üyesi yüksek okul veya akademiler öğretim üyesi, 
c) Bir üyesi Maliye Bakanlığından, 
ç) Bir üyesi de Genel Kurula temsilci gönderen diğer kurumlardan olmak üzere, Genel Ku

rulca kendi üyeleri arasından veya dışardan seçilecek yedi kişiden kurulur. 

(S. Sayısı; 73)] 
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ç) Bir üyesi de Genel Kurula temsilci gön
deren diğer müesseselerden olmak üzere Ge
nel Kurulca kendi üyeleri arasından veya dışar
dan seçilecek yedi kişiden teşekkül eder. 

Yönetim Kurulu kendi arasından bir baş
kan seçer ve ayda en az bir kere toplanır. 

Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. Es
ki üyeler yeniden seçilebilir. 

MADDE 8. — Yönetim Kurulunun görevle
ri şunlardır : 

a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik 
hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre 
düzenlemek ve her türlü tedbirleri almak, 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve 
kadrolarla yıllık iş programlarını ve faaliyet 
raporunu tetkik ve tâsvibetmek, 

c) öğrenim dallarına göre kredi tahsis 
kontf'iıj anını tesbit etmek, 

ç) öğrenci yurtları ; yapı ve geliştirme pro
jeleri, tetkik ve kabul etmek, 

d) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak ve
ya Genel Müdürlükçe hazırlanmış olanları* tet
kik etmek, 

e) Genel Müdürlükçe malî yıl itibariyle 
hazırlanan bilanço ve kesin hesapları tetkik ve 
kabul etmek, 

f) Kanun, yönetmelik ve Genel Kurulca 
verilen görevleri yapmak. 

3. Kurum Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Kurum Genel Müdürlüğü; 
bir Genel Müdür ile iki yardımcısından kuru
lur. 

MADDE 10. — Genel Müdür; Yönetim Ku
rulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanının in
hası üzerine Bakanlar Kurulunca tâyin olunur. 
Genel Müdür yardımcıları, Genel Müdürün tek
lifi ve Yönetim Kurulunun inhası ile Millî Eği
tim Bakanı tarafından tâyin olunur. 

MADDE 11. — Genel Müdürlük, Kurumun 
gayelerini gerçekleştirmek için lüzumlu teşkilâ
tı kurar ve teşkilât şeması ile kadrolarını ha
zırlar. Bu teşkilât ve kadrolar Yönetim Kuru
lunun ve Genel Kurulun tasdikından sonra uy
gulanır. Teşkilât ve kadrolar aynı suretle de-
ğiştirilebilir. 

Milli Eğitim Ko. 

Kurulca kendi üyeleri arasından veya dışardan 
seçilecek yedi kişiden kurulur. 

Yönetim Kurulu kendi arasından bir baş
kan seçer ve ayda en az bir kere toplanır. 

Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. Es
ki üyeler yeniden seçilebilir. 

MADDE S. — Yönetim Kurulunun görevleri 
şunlardır : 

a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik 
hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre 
düzenlemek ve •her türlü tedbirleri almak, 

b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve 
kadrolarla yıllık iş programlarını ve çalışma ra
porunu incelemek ve onaylamak, 

c) öğrenim dallarına göre kredi tahsis kon
tenjanım tesbit etmek, 

d) öğrenci yurtları yapı ve geliştirme pro
jelerini incelemek ve onaylamak, 

e) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya 
Genel Müdürlükçe hazırlanmış olanları ince
lemek, 

f) Genel Müdürlükçe malî yıl itibariyle 
hazırlanan bilanço ve kesin hesapları incelemek 
ve onaylamak, 

g) Kanun, yönetmelik ve Genel Kurulca 
verilen görevleri yapmak, 

3. Kurum Genel Müdürlüğü 

MADDE 9. — Teklifin 9 ncu maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 10. — Genel Müdür, Yönetim Ku
rulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanının 
önermesi üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. 
Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün 
teklifi ve Yönetim Kurulunun önermesi ile Millî 
Eğitim Bakanı tarafından atanır. 

MADDE 11. — Genel Müdürlük, Kurumun 
amaçlarım gerçekleştirmek için lüzumlu ör
gütü kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını ha
zırlar. Bu örgüt ve kadrolar Yönetim Kuru
lunun ve Genel Kurulun onayından sonra uy
gulanır. örgüt ve kadrolar aynı suretle değiş
tirilebilir. 

(S. Stym: 73) 
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Yönetim Kurulu kendi arasından bir başkan seçer ve ayda en az bir kere toplanır. 
Yönetim Kurulu iki yılda bir yenilenir. EsM üyeler yeniden seçilebilir. 

MADDE 8. — Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır : 
a) Kurumun işlerini kanun ve yönetmelik hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre dü 

zenlemek ve her türlü tedbirleri almak, 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan bütçe ve kadrolarla yıllık iş programlarını ve çalışma rapo

runu incelemek ve onaylamak, 
c) öğrenim dallarına göre kredi tahsis kontenjanını tesbit etmek, 
ç) öğrenci yurtları yapı ve geliştirme projelerini incelemek ve onaylamak, 
d) Yönetmelik tasarılarını hazırlamak veya Genel Müdürlükçe hazırlanmış olanları incele

mek, • , . 
e) Genel Müdürlükçe malî yıl itibariyle hazırlanan bilanço ve kesin hesapları incelemek ve 

onaylamak, 
f) Kanun, yönetmelik ve Genel Kurulca verilen görevleri yapmak, 

3. Genel Müdürlük 

MADDE 9. — Genel Müdürlük. Bir Genel Müdür ile iki yardımcısından kurulur. 

MADDE 10. — Genel Müdür, Yönetim Kurulunun teklifi ve Millî Eğitim Bakanının inhası 
üzerine Bakanlar Kurulunca atanır. Genel Müdür yardımcıları; Genel Müdürün teklifi ve Yönetim 
Kurulunun inhası ile Millî Eğitim Bakanı tarafından atanır. 

MADDE 11. — Genel Müdürlük, Kurumun amaçlarını gerçekleştirmek için lüzumlu örgütü 
kurar ve örgüt taslağı ile kadrolarını hazırlar. Bu örgüt ve kadrolar Yönetim Kurulunun ve Ge
nel Kurulun onayından sonra uygulanır. Örgüt ve kadrolar aynı suretle değiştirilebilir. (Millî, 
Eğitim Komisyonunun 11 nci maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

(S. Sayıaı: 78) 
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MADDE 12. — Genel Müdür, Kurumun ic- I 
î a organıdır. Genel Müdürün başlıca görevleri 
şunlardır: 

a) Kurumu temsil etmek, 
b); Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar

larını uygulamak, 
c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak 

çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri I 
yapmak. 

MADDE 13. — Genel Müdür; Genel Kurul 
ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, an
cak oy kullanamaz. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurumun uğraştığı konular I 

1. Kredi işleri I 

MADDE 14. — Kurum; memleket içinde 
yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre ya
pılacak yönetmeliklerle belirtilen esas ve şart
lar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edi
len öğrencilere kredi verir. 

MADDE 15. — Öğrencilere verilen krediler
den faiz alınmaz, ancak krediden öğrenciye 
ödeme sırasında yüzde üç miktarında masraf 
payı kesilir. 

Burslu ve parasız yatılı öğrencilere kredi I 
verilmez. I 

MADDE 16. — Öğrenci borcunu, devam et
tiği öğrenim müessesesinin normal öğrenim sü
resinin bitiminden iki yıl sonra bağlamak sure
tiyle, kredi alman müddetin iki misli zamanda 
eşit taksitler halinde kuruma öder. f 

Aldığı kredinin tamamını, normal öğrenim 
süresinin bitiminden itibaren bir yıl içinde ödi
yenlere borç miktanndan % 15, iki yıl içinde 
ödiyenlere % 10, üçüncü mütaakıp yıllar için
de taksitlerin geri kalan kısmının tamamını de
faten ödiyenlere % 5 tenzilât yapılır. 

öğrenci sağlık sebepleri dışında kendi isteği 
ile okulu terk ettiği veya her hangi bir sebeple 
okuldan çıkarıldığı takdirde, okulla ilişiğinin 
kesildiği tarihten bir yıl sonra başlamak üzere 
kredi aldığı müddet kadar zamanda borcunu 
aylık eşit taksitler halinde Kuruma öder. öğren- | 

( a Sayn 

Millî Eğitim Ko. 

MADDE 12. — Genel Müdür, Kurumun yü
rütme organıdır. Genel Müdürün başlıca gö 
revleri şunlardır. 

a) Kurumu temsil etmek, 
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar

larını uygulamak, 
c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çı

karılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yap
mak, 

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurumun görevleri 

1. — Kredi işleri 

MADDE 14. — Teklifin 14 ncü maddesi ay-, 
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 15. — Teklifin 15 nci maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Öğrenci borcunu, devam et
tiği öğrenim müessesesinin normal öğrenim 
süresinin bitiminden en geç iki yıl sonra bas-
lamak suretiyle, kredi alman müddetin iki mis
li zamanda eşit taksitler halinde kuruma öder. 

Aldığı kredinin tamamını, normal öğrenim 
süresinin bitiminden itibaren bir yıl içinde ödi
yenlere borç miktarından % 15, iki yıl içinde 
ödiyenlere '% 10, üçüncü ve mütaakıp yıllar 
içinde taksitlerin geri kalan kısmının tamamı
nı defaten ödiyenlere % 5 indirme yapılır. 

Öğrenci, sağlık sebepleri dışında kendi is
teği ile okulu bıraktığı veya her hanıgi bir se
beple okuldan çıkarıldığı takdirde, okulla ili
şiğinin kesildiği tarihten bir yıl sonra başlamak 
üzere kredi aldığı müddet kadar zamanda bor
cunu aylık eşit taksitler halinde kurama öder. 

t i : 73); 
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MADDE 12, — Genel Müdür, Kurumun yürütme organıdır. Genel Müdürün başlıca görevleri 
şunlardır: 

a) Kurumu temsil etmek, 
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarını uygulamak, 
c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yapmak, 

(Millî Eğitim Komisyonunun 12 nci maddesi a<ğnen kabul edilmiştir.) 

MADDE 13. — Genel Müdür; Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, ancak 
oy kullanamaz. (Teklifin 13 ncü maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Kurumun görevleri 

1. Kredi îşleri 

MADDE 14. — Kurum; memleket içinde yüksek öğrenim gören ve bu kanuna göre yapılacak 
yönetmeliklerle belirtilen esas ve şartlar içinde yeterlikleri ve ihtiyaçları tesbit edilen öğrenci
lere öğrenim kredisi verir. 

MADDE 15. — Öğrencilere verilen kredilerden faiz alınmaz, ancak krediden Öğrenciye Öde
me sırasında % 3 ü geçmemek şartiyle masraf payı kesilir. 

Burslu ve parasız yatılı öğrencilere kredi verilmez. 

MADDE 16. — Öğrenci, borcunu, devam ettiği Öğrenim müessesesinin normal Öğrenim süre
sinin bitiminden en geç iki yıl sonra başlamak suretiyle, kredi alınan müddetin iki misli za
manda aylık eşit taksitler halinde Kuruma öder. 

Aldığı kredinin tamamını, normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren bir yıl içinde ödi 
yenlere borç miktanndan % 15, iki yıl içinde ödiyenlere % 10, üçüncü ve mütaakıp yıllar 
içinde taksitlerin geri kalan kısmının tamamını defaten ödiyenlere % 5 indirme yapılır. 

Öğrenci, sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile okulu bıraktığı veya her hangi bir sebeple 
okuldan çıkanldığı takdirde, okulla ilişiğinin kesildiği tarihten bir yıl sonra başlamak üzere 
kredi aldığı müddet kadar zamanda borcunu aylık eşit taksitler halinde Kuruma öder. 

öğrencinin tâbi olacağı mükellefiyetler öğrenciden alınacak taahhüt senedinde aynca belir
tilir. 

Kamusal ve özel kurumlarda vazife alanların borç taskitleri bu kurumlarca ödenecek aylık
lardan kesilerek Kuruma yatırdır. 

( S. Sayısı : 73) 
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cinin tâbi olacağı mükellefiyetler öğrenciden 
alınacak taahhüt senedinde ayrıca belirtilir. 

Kamusal ve özel müesseselerde vazife alan
ların borç taksitleri bu rnüesseselerce ödenecek 
aylıklarından kesilerek Kuruma yatırılır. 

MADDE 17. — Borç taksitlerini zamanında 
ödemiyenlerin birinci defada borçlarının bir se
neliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. 
Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Karnın 
hükümlerine göre malsandıldarınca tahsil olu
narak Kuruma ödenir. 

öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra 
ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimle
rinden sonra daimî malûllüğe uğramış olduk
ları tam teşekküllü bir hastanenin sağlık kurulu 
tarafından tesbit edilenlerin borçları silinir. 

MADDE 18. — öğrencilere kredi tahsisi ve 
lüzumunda kredilerin kesilmesine ait hususlar 
yönetmeliklerle düzenlenir. Kredi, maddi temi
nat veya kefalet karşılığı verilir ve bunun şart
ları yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 19. — Kurumun parası, Yönetim Ku
rulunca tâyin edilecek bir millî bankaya yatı
rılır. Kredi' tahsisi ve tahsilat, bu husustaki 
yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak an
laşma dairesinde yürütülür. 

2. Yurt yapı ve onarım işleri 

MADDE 20. — Yurtların yapım, bakım ve 
onarım işleri ile bunlarla ilgili tesisler Kurum 
tarafından hazırlanacak bir programa göre 
Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle yürütü
lür. 

Her malî yıl içinde yapılacak yurt binaları
nın ve sair tesislerin sayıları ve ihtiyaç program
ları ve yerleri Kurumca tesbit edilerek bir yıl 
evvelki Nisan ayı içerisinde Bayındırlık Ba
kanlığına bildirilir. 

Bayındırlık Bakanlığı bu plâna göre lüzum
lu ilk tahminî keşifleri yaparak gerekli ödeneğin 
miktarım en geç o yıl Eylül ayı içerisinde Ku
ruma bildirir. Kurum malî yılın ilk on beş gü
nü zarfında bu miktar parayı ve inşaat için 
gereken arsaları temin ve Bayındırlık Bakanlığı 

( S . Sa 

f Millî Eğitim Ko. 

Öğrencinin tâbi olacağı mükellefiyetler öğren
ciden alınacak taahhüt senedinde ayrıca belir
tilir. 

Kamusal ve özel kurumlarda vazife alanla
rın borç taksitleri bu kurumca ödenecek ay
lıklarından kesilerek kuruma yatırılır. 

I MADDE 17. — Borç taksitlerini zanıanm-
I da ödemiyenlerin birinci defada borçlarının 

bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik 
kazanır. Bu tarihten itibar n borç 6183 sayı-

I lı Kanun hükümlerine göre malsandıklanııcn 
tahsil olunarak kuruma ödenir. 

Öğrenim sırasında ve .öğrenimden sonra ölen
leri'. öğrenim sırasında veya öğrenimlerin-

I den sonra çalışamıyacak derecede daimî ma
lûllüğe uğramış oldukları tam teşekküllü bir 
hastalıanenin sağlık kurulu tarafından, tesbit 
edilenlerin borçları silinir. 

MADDE 18. — Öğrencilere kredi verilmesi 
ve lüzumunda kredilerin kesilmesi ile ilgili hu
suslar yönetmeliklerle düzenlenir. Kredi maddi 
teminat veya kefalet karşılığı verilir ve bunun 
şartları yönetmelikte belirtilir. 

MADDE 19. — Kurumun parası, Yönetim 
Kurulunca tâyin edilecek bir milli bankaya ya
tırılır. Kredi verilmesi ve tahsilat, bu hususta
ki yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak 
anlaşma dairesinde yürütülür. 

2. Yurt yapım, ve onarım işleri 

MADDE 20. — Yurtların yapım, döşeme, 
demirbaş, bakım ve onarım işleri ile bunlarla 
ilgili tesisler Kurum tarafından hazırlanacak 
bir programa göre Bayındırlık Bakanlığınca ve 
öncelikle yürütülür. 

Her malî yıl içinde yapılacak ve döşenecek 
I yurt binalarının ve diğer tesislerin sayıları, ih

tiyaç programları ve yerleri Kurumca tesbit 
edilerek bir yıl evvelki Nisan ayı içinde Ba
yındırlık Bakanlığına bildirilir. 

Bayındırlık Bakanlığı bu plâna göre lü-
zumlu ilk tahmini keşifleri yaparak gerekli 

i ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı için-
I de Kuruma bildirir. Kurum malî yılın ilk on 
I beş günü içinde bu miktar parayı ve inşaat için 
': gereken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakan
d ı : 73 ) 
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MADDE 17. — Borç taksitlerini zamanında ödemiyenlerin birinci defada borçlarının bir se
neliği, tekrarında ise tamamı ivedilik kazanır. Bu tarihten itibaren borç 6183 sayılı Kanun hü
kümlerine göre malsandıklarınca tahsil olunarak Kuruma ödenir. 

Öğrenim sırasında ve öğrenimden sonra ölenlerin ve öğrenim sırasında veya öğrenimlerinden 
sonra çalışamıyacak derecede daimî malûllüğe uğramış oldukları tam teşekküllü bir hastane
nin sağlık kurulu tarafından tesbit edilenlerin borçlan sinilir. (Millî Eğitim Komisyonunun 17 
rici maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 18. — öğrencilere kredi verilmesi ve lüzumunda kredilerin kesilmesi ile ilgili hu
suslar yönetmeliklerle düzenlenir. Kredi maddi teminat veya kefalet karşılığı verilir ve bunun 
şartlan yönetmelikte belirtilir. (Milli Eğitim Komisyonunun 18 nci maddesi aynen kabul edil
miştir.) 

MADDE 19. — Kurumun parası, Yönetim Kurulunca tâyin edilecek Devlet sermayesi ile 
kurulan bir bankaya yatırdır. Kredi verilmesi ve tahsilat, bu husustaki yönetmelikler uyarınca 
banka ile yapılacak anlaşma dairesinde yürütülür. 

2. Yurt yapvm ve onarım işleri 

MADDE 20. — Yurtların yapım, donatım, bakım ve onarım işleri ile bunlarla ilgili tesisler Ku
rum tarafından hazırlanacak bir (programa göre Bayındırlık Bakanlığınca ve öncelikle yürütü
lür. 

Her malî yd içinde yapılacak Ve donatdacak yurt binalarının Ve diğer tesislerin saydan, ihti
yaç programlan îve yerleri Kurumca îtesbit edilerek bir yd evvelki Nisan layı içinde Bayındırlık 
Bakanlığına bildirilir. 

Bayındırlık Bakanlığı bu plâna göre lüzumlu ük tahminî Resifleri yaparak gerekli ödeneğin 
miktarını en geç o yd Eylül (ayı içinde Kuruma büdirir. Kurum malî yılın ük on beş günü için
de bu miktar parayı ve inşaat için gereken arsalan sağlar ve Bayındırlık Bakanlığı emrine hazır 
bulundurur ve inşaatın bitimine kadar fcararlaştınlan ihale bedeline göre o yd içinde ısarf edile
cek para, hiçbir suretle başka yöne tahsis ve sarf eddemez. 

Bayındırlık Bakanlığı !bu işler için Kurum adına gelecek yıllara geçici yüklenmelere girişebilir. 
Bayındırlık Bakanlığı yukarda yazılan işleri ve bu işler için gerekli personel, araç ve gereçleri 

Kurum adma sağlar. Bu işlerin gerektirdiği sarfiyat için Bayındırlık Bakanhğınca hazırlanacak 
hakediş raporları, ücret bordroları ve sair masraf evrakı muhtevası Kurum tarafından istihkak 
sahiplerine ödenir. 

(•«. S » y m : ? 3 ) 
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emrine hazır bulundurur ve inşaatın hitamına 
kadar, takarrür eden ihale bedeline göre o yıl 
içinde sarf edilecek meblâğ, hiçbir suretle başka 
cihete tahsis ve sarf edilemez. 

Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum 
adıSa gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı yukarda zikredilen 
işleri ve bu işler için gerekli personel, malzeme, 
araç ve gereçleri Kurum adma sağlar: Bu işle
rin gerektirdiği sarfiyat için Bayamdırlık Ba
kanlığınca hazırlanacak hakediş raporları* ücret 
kadroları ve sair masraf evrakı muhtevası Ku
rum tarafından istihkak sahiplerine ödenir. 

MADDE 21. — Yurt yapı ve tesisleri için 
lüzumlu arsalardan şahıslara aidolanlar satm
alına yolu ile temin edilir. Ancak, mal sahiple
ri ile bir anlaşmaya varılamadığı takdirde bu 
arsalar Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adına 
umumi hükümlere göre* kamulaştırıhr. Bu tak
dirde kamulaştırma sebebi ile mal sahipleri 
tarafından açılacak dâvalara Bayındırlık Ba
kanlığı muhatabolur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak istimlâk
lere lüzumlu meblâğın hazır bulundurulmasın
da ve tediyesinde de yukardaki madde hüküm
lerine göre işlem yapılır. 

MADDE 22. — özel müesseseler ve müteşeb
bisler tarafından Yüksek öğrenim öğrenci yurt
ları açılabilmesi için plân ve projelerin Bayın
dırlık Bakanlığınca tasdik edilmesi şartır, yurt
ların asgari standardı yönetmelikle tesbit olu
nur. 

MADDE 23. — Bu işler için gerekli kereste 
ihtiyacı Tarım Bakanlığı Orman Umum Mü
dürlüğünce en iyi şartlarla ve öncelikle karşıla
nır. Yüzde on temettü hissesi alınmam. 

MADDE 24. — Bu işler için kullanılacak her 
türlü yapı malzemesinden Devlet İktisadi Te
şekküllerinde imal olunanlar, Bayındırlık Ba
kanlığının isteği üzerine ve bedeli karşılığında 
diğer isteklere tercihan verilir. 

Millî Eğitim Ko. 

lığı emrine hazır bulundurur ve inşaatın biti
mine kadar kararlaştırılan ihale bedeline göre 
o yıl içinde sarf edilecek para, hiçbir suretle 
başka yöne tahsis ve sarf edilemez. 

Bayındırlık Bakanlığı bu işler için Kurum 
adma gelecek yıllara geçici yüklenmelere giri
şebilir. 

Bayındırlık Bakanlığı yukarda yazılan işleri 
ve bu işler için gerekli personel, araç ve gereç
leri Kurum adına sağlar. Bu işlerin gerektirdi
ği sarfiyat için Bayındırlık Bakanlığınca hazır
lanacak hakediş raporları, ücret bordroları ve 
sair masraf evrakı muhtevası Kurum tarafın
dan istihkak sahiplerine ödenir. 

MADDE 21. — Yurt yapı ve tesisleri için 
lüzumlu arsalardan şahıslara aidolanlar Ku
rumca satmalma yolu ile sağlanır. Ancak mal 
sahipleri ile bir anlaşmaya varılamadığı takdir
de bu arsalar Bayındırlık Bakanlığınca Kurum 
adma umumi hükümlere göre kamulaştırıhr. 
Bu takdirde kamulaştırma sebebi ile mal sahip
leri tarafından açılacak dâvalara Bayındırlık 
Bakanlığı muhatabolur. 

Bayındırlık Bakanlığınca yapılacak kamu
laştırmalar için lüzumlu paranın hazır bulun
durulmasında ve ödenmesinde de yukardaki 
madde 'hükümlerine göre işlem yapılır. 

MADDE 22. — Özel Kurumlar ve teşebbüs
ler tarafından açılacak yüksek öğrenim öğrenci 
yurtlarının şartları ve asgari standartları bir 
yönetmelikle belirtilir. 

Yeniden yapılacak yurt Ihmalarının veya 
esaslı değişikliklerin plân ve projelerinin Ba
yındırlık Bakanlığınca onanması şarttır. 

Bu gübi yurtlar Millî Eğitim Bakanlığınca 
denetlenir. 

i; MADDE 23. — Teklifin 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 24. — Bu işler için kullanılacak 
her türlü yapı malzemesinden Devlet İktisadi 
Teşekküllerinde yapılanlar, Bayındırlık Bakan
lığının isteği üzerine ve bedeli karşılığında di
ğer isteklere tercihan verilir. 

( Ş. Sayısı: 73 ) 
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MADDE 21. — Yurt yapı ve tesisleri için lüzumlu arsalardan şahıslara aidolanlar Kurumca 
satınalma yolu ile sağlanır. Ancak mal sahipleri ile bir anlaşmaya yarılamadığı takdirde bu arsa
lar Bayındırlık Bakanlığınca Kurum adına umumi hükümlere göre kamulaştınlır. Bu takdirde ka
mulaştırma sebebi ile mal sahipleri tarafından açılacak dâvalara Bayındırlık Bakanlığı muhatab-
olur. 

Bayındırlık Bakanlığınca Sapılacak kamulaştırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundurulma
sında ve ödenmesinde de yukardaki madde hükümlerine göre işlem yapihr. (Millî Eğitim Kovtis-
yonunun 21 nci maddesi aynen kabul edümiştir.) 

(S. Sayası: 73) 
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3. Yurt işletmeleri 

MADDE 25. — Bayındırlık Bakanlığınca in
şası tamamlanan yurtlar, işletilmek üzere Kurum
ca üniversitelere tahsis olunur. Üniversiteler, bu 
yurtları yönetmelikte belirtilen esaslar dâhilinde 
döşer ve öğrencilerin yatak, yemek ve diğer ihti
yaçlarını karşılamak için lüzumlu tedbirleri alır. 
Bu maksatlar için masrafı gerektiren muameleler 
üniversiteleree Kurum adına yapılır ve tahakkuk 
ettirilecek istihkaklar müsbit belgelerine istina
den hak sahiplerine Kurumca ödenir. 

MADDE 26. — Her üniversiteye yurt işlet
meleri için lüzumlu döner sermaye Kurumca te
min olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniver
siteler Kanununa göre hazırlanacak bir yönetme
likle düzenlenir. 

MADDE 27. — Üniversiteleree yöneltilecek 
yurtların işletilmesi için döner sermayeye lüzum
lu kadrolar üniversiteleree ihdas edilebilir. Bu 
kadrolarda çalışan personelin ücretleri döner ser
mayeden ödenir. Döner sermaye kadrolarına ait 
hizmetler üniversite veya kurum kadrolarmdafci 
personele ek görev olarak verildiği takdirde ken
dilerine döner sermayenin gelirlerinden ödenmek 
üzere otuz liradan üç yüz liraya kadar ücret ve
rilebilir. 

MADDE 28. — Üniversiteleree bu yurtlarda 
ders dışı saatlerde ve. tatillerde öğrencilerin sos
yal ve kültürel eğitim ve ihtiyaçlarını sağhyacak 
her türlü tedbirler alınır. / 

MADDE 2,9. — Yurtlar ve bunlarla ilgili te
sislerin onarımı ile donatımında, döşenmesinde, 
araç ve gereçlerinin yapımında Millî Eğitim Ba
kanlığının teknik öğretim müesseselerinden fay
dalanılır. 

(MADDE 30. ~~ Yüksek okul ve akademi öğ. 
rencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın üniversite 
yurtlarından eşit şartlarla sağlanır. Üniversite 
yurtlarından istifade edemiyecek ka'dar uzakta 
veya başka şehirde bulaman yüksek okul ve aka
demiler için yukardaki esaslara göre inşa edilecek 
olan yurtlar Kurum tarafından verilecek döner 

Millî Eğitim Ko. 

3. Yurt İşletmeleri 

MADDE 25. — Bayındırlık Bakanlığınca 
inşası ve döşenmesi tamamlanan yurtlarla, bu 
kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar 

işletilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis 
olunur. 

/ ' 

MADDE 26. — Teklifin 26 nej maddesi ay
nen kabul edilmiştir. 

MADDE 27. — Üniversiteleree yönetilecek 
yurtların işletilmesi için döner sermayeye lü
zumlu kadrolar üniversiteleree İhdas edilir. Bu 
kadrolarda çalışan personelin ücretleri döner 
sermayeden ödenir. Döner sermaye kadroları
na ait hizmetler üniversite kadrolanndaki per
sonele ek görev olarak verildiği takdirde kendi
lerine döner sermayenin gelirlerinden ödenmek 
üzere ayda 30 liradan 300 liraya kadar ücret 
verilebilir. Bu hizmetler, ek görev ve ücret 
hadleri dahilinde öğrencilere de verilebilir. 

MADDE 28. — Üniversiteleree bu yurtlar
da ders dışı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin 
sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağhya
cak her türlü tedbirler alınır. 

MADDE 29. — Yurtlar ve bunlarla ilgili te
sislerin onarımı ile donatımında, döşenmesinde, 
araç ve gereçlerinin yapımında Millî Eğitim 
Bakanlığının Teknik öğretim Kurumlarından 
da faydalanılır. 

MADDE 30. — Yüksek okul ve akademi 
öğrencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın üniversi
te yurtlarından eşit şartlarla sağlanır. Üniversi
te yurtlarından faydalanamıyacak kadar uzak
ta veya başka şehirde bulunan yüksek okul ve 
akademiler için yukardaki esaslara göre inşa 
edilecek ve döşenecek olan yurtlar Kurum tara-

(S. a ^ » : 7 3 ) 
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3. Yurt İşletmeleri 

MADDE 22. — Bayındırlık Bakanlığınca inşası ve donatımı tamamlanan yurtlarla, bu kanunla 
Kuruma intikal edecek bütün yurtlar işletilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis olunur. 

MADDE 23. — Her üniversiteye yurt işletmeleri için lüzumlu döner sermaye Kurumca temin 
olunur. Bu döner sermayenin idaresi Üniversiteler Kanununa göre hazırlanacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. (Teklifin 26 \\ıwı maddesi aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 24. — Üniversitelerce yönetilecek yurtların işletilmesi için döner sermayeye lüzumlu 
kadrolar üniversitelerce ihdas edilir. Bu kadrolarda çalışan personelin ücretleri döner sermaye
den ödenir. Döner sermaye kadrolarına ait hizmetler üniversite kadrolanndaki personele ek görev 
olarak verildiği veya öğrenciler bu işlerde görevlendirildiği takdirde kendilerine döner sermaye
nin gelirlerinden ödenmek üzere ayda 30 liradan 300 liraya kadar ücret verilebilir. 

MADDE 25. — Üniversitelerce bu yurtlarda ders dışı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin sos
yal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağlıyacak her türlü tedbirler alınır. (Millî Eğitim Komisyo
nunun 28 nci maddesi 25 \nei madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 26. — Yüksek okul ve Akademi öğrencilerinin yurt ihtiyacı, en yakın üniversite yurt
larından eşit şartlarla sağlanır. Üniversite yurtlarından faydalanamıyacak kadar uzakta veya 
başka şehirde bulunan Yüksek Okul ve Akademiler için yukardaki esaslara göre işna edilecek ve 
donatımı yapılacak olan yurtlar Kurum tarafından verilecek döner sermaye ile bu Yüksek Okullar 
ve Akademilerce ve Yönetmelikte belirtilecek esaslara göre işletilir. 

(8. Sayısı-. 7$) 
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sermaye ile bu yüksek okullar ve akademilere© ve 
yönetmelikte belirtilecek esaslara göre işletilir. 

MADDE 31. — Teşekküller ve özel müteşeb
bisler tarafından kurulmuş ve kurulacak yüksek 
Öğrenim yurt ve aş evleri Kurumca kontrol edi
lir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 

1. Sermaye 

MADDE 32. — Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kuramıuran kuruluş sermayesi G00 mil
yon liradır. 

Bu sermaye : 
a) Millî Eğitim Bakanlığı tarafından Kuru

ma intikal ettirilecek tesis, gayrimenkul ve men
kullerle her çeşit kıymetlerden, 

!b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsuib-
edildikten sonra kalan safi gelirlerden, 

terekkülbeder. 

2. Gelirler 

MADDE 33. — Kurumun gelirleri aşağıda ya
zılı kaynaklardan elde edilir. 

a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on yıl 
müddette ve her yıl 40 milyon liradan aşağı olma
mak üzere Devlet bütçesine konacak ödenekler, 

• (b) Yardımlar ve bağışlar, 
c) Jokey kulübü tarafından 1961 yılında 150 

bin, .1962 ve 1963 yıllarında 250 şer bin, 1964 ve 
mütaakıp yıllarda 300 bin lira olmak üzere mak-
tuan yapılacak yardımlar, 

ç) At yarışları müşterek bahisler hasıla-* 
tından zaruri masraflar çıktıktan sonra kaza
nan biletlere ikramiye olarak tefrik olunacak 
paradan tevziden evvel yekûnu üzerinden kesi
lecek % 5 hisseler, 

d)1 Futbol müsabakalarında tertip edilen 
müşterek bahisler hasılatından zaruri masraf
lar çıktıktan sonra kazanan biletlere (Spor To
to kâğıtlarına) ikramiye olarak tefrik olunacak 
paradan tevziden evvel yekûnu üzerinden kesi
lecek yüzde on hisseler, 

( & S f 
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fmdan verilecek döner sermaye ile bu yüksek 
okullar veya akademilerce ve yönetmelikte be* 
lirtîleeek esaslara göre işletilir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malt hükümler 

1. Sermaye 

MADDE 31. —- Teklifin 32 nci maddesi 31 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

2. Gelirler 
MADDE 32. — Kurumun gelirleri aşağıda 

yazılı kaynaklardan elde edilir : 
a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on 

yıl müddetle ve her yıl 40 milyon liradan aşağı 
olmamak üzere Devlet bütçesine konacak öde
nekler, 

b) Yardımlar ve bağışlar, 
c) Jokey Kulübü tarafından 1961 yılında 

150 bin, 1962 ve 1963 yıllarında 250 şer bin, 
1964 ve mütaakıp yıllarda 300 er bin lira olmak 
üzere maktuan yapılacak yardımlar, 

d) At yarışları müşterek bahisler gelirle
rinden zaruri harcamalar çıkdıktan sonra kaza
nan biletlere ikramiye olarak ayrılacak para
dan, dağıtımdan evvel toplamı üzerinden kesile
cek c/o 5 hisseler, 

e) Futbol yarışmalarında tertibedilen müş
terek bahisler gelirlerinden zaruri harcamalar 
çıkdıktan sonra kazanan biletlere (Spor Toto 
kâğıtlarına) ikramiye olarak aynl^cak para
dan dağıtımdan evvel toplamı üzerinden kesi
lecek yüzde on hisseler, 

a: 73); 
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Malî hükümler 

1. Sermaye 

MADDE 27. -?• Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kuruluş sermayesi 600 milyon 
liradır. 

Bu sermaye : 
a) Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkları tarafından Kuruma intikal ettirilecek tesis, gayrimen

kul ve menkullerle her çeşit kıymetlerden, 
b) Kurumun gelirlerinden giderleri mahsubedildikten- sonra kalan safi gelirlerden terekküb-

eder. 

2. Gelirler 
MADDE 28. — Kurumun gelirleri aşağıda yazılı kaynaklardan elde edilir : 
a) Sermayenin ödenmemiş kısmı için on yıl müddetle ve her yıl 40 milyon liradan aşağı 

olmamak üzere Devlet bütçesine konacak ödenekler, 
b) Yardımlar ve bağışlar, 
c) At yarışları müşterek bahisler gelirlerinden zaruri harcamalar çıkdıktan sonra kazanan bi

letlere ikramiye olarak ayrılacak paradan, dağıtımdan evvel toplamı üzerinden kesilecek % 5 
hisseler, 0 * ~4' 

ç) Futbol yarışmalarında tertibedilen müşterek bahisler gelirlerinden zaruri harcamalar çık
dıktan sonra kazanan biletlere (Spor Toto kâğıtlarına) ikramiye olarak ayrılacak paradan, dağı
tımdan evvel, toplamı üzerinden kesilecek % 10 hisseler, 

d) Kurum tarafından veya Kurum yararına verilecek müsamereler ve tertibedilecek piyango 
keşideleri gelirleri, 

e) Kurumun açtığı kredilerden alacağı masraf payı ile yurtların her çeşit geliri. 
Kurumun kuruluş sermayesi tamamen ödendikten sonra, yukarda sayılan gelirler sermayeye ka

tılır. 

'(& Sayısı: 73)] 
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e) Futbol müsabakalarında tertip edilen 
müşterek bahis biletlerinden (Spor Toto kâğıt
larının) her birinden alınacak onar kuruş, 

f) 'Kurum tarafından veya Kurum yararı
na verilecek müsamereler ve tertip edilecek pi
yango keşideleri hasılatı, 

g) Kurumun açtığı kredilerden alacağı mas
raf payı ile yurtların her çeşit hasılatı. 

Kurumun kuruluş sermayesi tamamen öden
dikten s'onra, yukarda sayılan gelirler serma
yeye ilâve 'olunur. 

MADDE 34. — 33 ncü madde gereğince ya
pılacak yardım ve alınacak hisselerle gelirler
den tahsil edilecek paralardan: 

a) (c) bendinde yazılı yardımlar her yılın 
Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit 
taksitte, 

(b) (ç) ve (d) bentlerinde yazılı hisseler 
fiilen dağıtılmış olsun veya olmasın kazanan 
(bilet bedellerinin taayyün ettiği ayı takibeden 
ay içinde, 

e) (e) bendinde yazılı biletlerden tahsil 
edilecek gelirler, tahsil edildikleri ayı takib
eden ay içinde, 

Kuruma ödenil'. 

MADDE 35. — Kurumun yıllık safi gelir
leri ile aktif fazlası, ödenmemiş sermayeye ma!h-
sufoedilecektir. 

MADDE 36. — Kurum ödenmiş sermayesi
nin yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar yapa
bilir. 

3. îş programı 

MADDE 37. — Genel Müdürlük her Eylül 
ayında, mütaakıp malî yıl için iş programları 
hazırlar, tş programları hütçe ve kadrolarla bir
likte yurt yapım, onarım giderleri ve yurtları 
işletme gelir ve giderlerini ve kredi fonu ile 
finansman plânını ihtiva eder. 

Genel Müdürlük hazırladığı faaliyet raporu 
ile birlikte programları Yönetim Kurulunun 
tasvibinden geçen programlar Genel Kurula 
gönderilir. Genel Kurulca tasdik edilen prog
ramlar uygulanır. 

Milli Eğitim Ko. 

f) Futbol yarışmalarında tertibedilen müş
terek bahis biletlerinden (Spor Toto kâğıtları
nın) her birinden alınacak onar kuruş, 

g) Kurum tarafından veya Kurum yararına 
verilecek müsamereler ve tertibedilecek piyan
go keşideleri gelirleri, 

h) Kurumun açtığı kredilerden alacağı 
masraf payı ile yurtların her çeşit geliri. 

Kurumun kuruluş sermayesi tamamen öden
dikten sonra, yukarda sayılan gelirler sermaye
ye katılır. 

MADDE 33. — 32 nci madde gereğince ya
pılacak yardım ve alınacak hisselerle gelirler
den tahsil edilecek paralardan : 

a) (c) bendinde yazılı yardımlar her yılın 
Nisan ve Ekim aylarında olmak üzere iki eşit 
taksitte, 

b) (d) ve (e) bentlerinde yazılı hisseler 
fiilen dağıtılmış olsun veya olmasın kazanan bi
let bedellerinin taayyün ettiği ayı takibeden ay 
içinde, 

e) (f) bendinde yazılı biletlerden tahsil edi
lecek gelirler, tahsil edildikleri ayı takibeden ay 
içinde, 

Kuruma ödenir. 

MADDE 34. — Kurumun yıllık safi gelirleri 
ile aktif fazlası, ödenmemiş sermayeye mahsub-
edilecektir. , 

MADDE 35. — Kurum ödenmiş sermayesinin 
yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar yapabilir. 

3. îş progrdtm 

MADDE 36. — Genel Müürlük her Eylül 
ayında, gelecek malî yıl için iş programları ha
zırlar, iş programlan bütçe ve kadrolarla bir
likte yurt yapım, onarım giderleri ve yurtları 
işletme gelir ve giderlerini ve kredi fonu ile 
finansman plânını ihtiva eder. 

Genel Müdürlük hazırladığı faaliyet raporu 
ile birlikte programları Yönetim Kurulunun 
tasdik ve tasvibine sunar. Yönetim Kurulunun 
tasvibinden geçen programlar Genel Kurula 
gönderilir. Genel Kurulca tasdik edilen prog
ramlar uygulanır. 

(& ; 73) 
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MADDE 29. — 28 nci maddenin (c) ve (ç) bentlerinde yazılı hisseler fiilen dağıtılmış olsun ve
ya olmasın bilet bedellerinin taayyün ettiği ayı takibeden ay içinde Kuruma ödenir. 

MADDE 30. — Kurum ödenmiş sermayesinin yansı kadar uzun vadeli istikrazlar yapabilir. 
(Millî Eğitim Komisyonunun 35 nci maddesi 30 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

3. î§ proyramı ve finansman plânı 

MADDE 31. — Genel Müdürlük her Eylül ayında, gelecek malî yıl için iş programlan hazırlar, 
iş programlan bütçe ve kadrolarla birlikte yurt yapım, onanm giderlerini ve yurtlan işletme gelir 
ve giderlerini ve kredi fonu ile finansman plânını ihtiva eder. 

(S. Sayım : 73) 
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MADDE 38. — iş programlan yıl içinde 
aynı surette değiştirilebilir. Umumi giderler 
yekûnunu geçmemek üzere bölümler arasında 
aktarmaya Yönetim Kurulu ve maddeler ara
sında aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

MADDE 39. — Genel Kurul tarafından ,tas-
di'k olunan iş programının birer sureti Millî 
Eğitim, Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile 
üniversitelere gönderilir. 

4. Finansman plâm 

MADDE 40. — Finansman plânında genel 
bütçeden yapılacak ödemeler bulunmak üzere 
Kurum gelirleri, ve yurt işletme hasılatı tesbit 
olunur. Gelirler yekûnu üzerinden yüzde beş 

s nispetinde, her yıl için ayrılacak ihtiyat akçesi 
ile o yıla ait Kurumun bilcümle ve yurt işlet
me harcamaları hesaplanır. Gelir ve gideri 
denkleştiren safi gelir bulunur. 

MADDE 41. — Kurumun yıllık safi geliri
nin yüzde ellisi kredi fonuna, diğer yüzde ellisi 
de yüksek öğrenim yurtları yapı, tesis, işletme 
ve onarımına ayrılır. Ancak bu nispetler Genel 
Kurul kararı ile gerekçeler belirtilerek değişti
rilebilir. 

öğrenci yurtları işletmelerinin gelir ve gi
derleri ayrı ayrı tesbit olunur, öğrencilere açı
lan kredi, tutarı ile öğrenci yurtları yapı, tesis, 
onarım ve işletme giderleri tutarı, ödenmiş ser
maye miktarını aşamaz. Ve her biri ödenmiş 
sermayenin yüzde elli oranını geçemez. 

5. Diğer malî hükümler 

MADDE 42. — Kurumun hesap işlem ve har
camaları ve bedeli Kurum tarafından ödenmek 
üzere Kurum adına Bayındırlık Bakanlığı, üni
versiteler, yüksek okul ve akademiler tarafın
dan girişilecek taahhütler, sağlanacak iş ve hiz
metler; üniversitelere, yüksek okullara ve aka
demilere kurumun tahsis ettiği döner sermaye 
ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 1050 
sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sa
yılı Artırma, Eksiltme ve İhale Kanunu hüküm
lerine ve Sayıştay vizesine tâbi değildir. Bu hu
susta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle be
lirtilir. 

Millî Eğitim Ko. 

MADDE 37 — îş programlan yıl içinde ay
nı surette değiştirilebilir. Umumi giderler top
lamını geçememek üzere bölümler arasında ak
tarmaya Yönetim Kurulu ve maddeler arasında 
aktarmaya Genel Müdürlük yetkilidir. 

MADDE 38. — Genel Kurul tarafından onay
lanan iş programının birer sureti Millî EğUim, 
Maliye, Bayındırlık bakanlıklan ile üniversite
lere gönderilir. 

MADDE 39. — Finansman plânının gelirler 
kısmında, genel bütçeden yapılacak ödemelerle 
birlikte kurumun diğer gelirleri ve yurt işlet
me hasılatı gösterilir. Giderler kısmında ise, ge
lirler yekûnu üzerinden yüzde beş oranında her 
yıl aynlacak ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla 
ait bütün giderleri ve yurt işletme harcaraalan 
yer alır. Plânda bu gelir ve giderleri denkleş
tiren safi gelir de gösterilir. 

MADDE 40. — Kurumun yıllık safi geliri
nin yüzde ellisi kredi fonuna, diğer yüzde el
lisi de yüksek öğrenim yurtlan yapı, tesis, iş
letme ve onaranına ayrılır. Ancak bu nispetler 
Genel Kurul karan ile gerekçeler belirtilerek 
değiştirilebilir. 

öğrenci yurtlan işletmelerinin gelir ve gi
derleri ayrı ayrı tesbit olunur, öğrencilere açı
lan kredi tutarı ile öğrenci yurtları yapı. tesis, 
onarım ve işletme giderleri tutarı, ödenmiş ser
maye miktarını aşamaz ve her biri ödenmiş ser
mayenin yüzde elli oranını geçemez. 

5. Diğer malî hükümler 

MADDE 41. — Kurumun hesap işlem ve 
harcamaları ve bedeli Kurum tarafından Öden
mek üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlı
ğı, üniversiteler, yüksek okul ve akademiler 
tarafından girişilecek yüklenmeler, sağlanacak 
iş ve hizmetler; üniversitelere, yüksek okullara 
ve akademilere kurumun tahsis ettiği döner ser
maye ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 
1050 sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile 
2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu 
hükümlerine ve Sayıştay vizesine tâbi değildir 
Bu hususta uygulanacak esaslar yönetmelikler
le belirtilir. 

(S. 9kjm t 73) 
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MADDE 32. — tş programları her yıl içinde aynı surette değiştirilebilir. Umumi giderler top
lamını geçmemek üzere bölümler arasında aktarmaya Yönetim Kurulu ve maddeler arasında aktar
maya Oenel Müdürlük yetkilidir. (Millî Eğitim Komisyonunun 37 nci maddesi 32 nci madde olarak 
aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 33. — Genel Kurul tarafından onaylanan iş programının birer sureti Millî Eğitim, Ma
liye, Bayındırlık Bakanlıkları ile üniversitelere gönderilir. (Millî Eğitim Komisyonunun 38 nci 
maddesi 33 ncü madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 34. — Finansman plânının gelirler kısmında, genel bütçeden yapılacak ödemelerle 
birlikte Kurumun diğer gelirleri ve yurt işletme hâsılatı gösterilir. Giderler kısmında ise, gelirler 
yekûnu üzerinden % 5 oranında her yıl ayrılacak ihtiyat akçesi ile Kurumun o yıla ait bütün 
giderleri ve yurt işletme harcamaları yer alır. 

Plânda bu gelir ve giderleri denkleştiren safi gelir de gösterilir. 

MADDE 35. — Kurumun yıllık safi gelirinin % 50 sinin kredi fonuna, diğer % 50 sinin de 
yüksek öğrenim yurtları yapı, tesis, donatım ve onanmına ayrılması esastır. Bu nispetler Genel 
Kurul karan ile gerekçeleri belirtilerek değiştirilebilir. 

öğrenci yurtlan işletmelerinin gelir ve giderleri ayn ayn tesbit olunur, öğrencilere açılan 
kredi tutan ile öğrenci yurtlan yapı, tesis, onarım ve işletme giderleri tutarı, ödenmiş sermaye 
miktarını aşamaz ve her biri ödenmiş sermayenin % 50 oranını geçemez. 

4. Diğer malî hükümler 

MADDE 36. — Kurumun hesap işlem ve harcamalan ve bedeli Kurum tarafından ödenmek 
üzere Kurum adına, Bayındırlık Bakanlığı, üniversiteler, yüksek okul ve akademiler tarafından 
girişilecek yüklenmeler, sağlanacak iş ve hizmetler; üniversitelere, yüksek okullara ve akademi
lere Kurumun tahsis ettiği döner sermaye ile sağlanan ihtiyaçlara ait muameleler 1050 sayılı Mu-
hasebei Umumiye Kanunu ile 2490 sayılı Artırma, eksiltme ve ihale Kanunu hükümlerine ve Sayış
tay vizesine tâbi değildir. Bu hususta uygulanacak esaslar yönetmeliklerle belirtilir. (Millî Eği
tim Komisyonunun 41 nci maddesi 36 net madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

{%. feyun$73) 
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MADDE 43. — Kurumun işlem ve hesapları 
her zaman Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkla
rınca teftiş ettirilebilir. 

MADDE 44. — Kurumun hesap devresi malî 
yıldır. Genel Müdürlük her yıl Kurumun bilan
çosunu ve kesin hesap cetvellerini, malî yılin 
hitamından itibaren (üç) ay zarfında tanzim 
ve Yönetim Kurulunun tetkik ve tasvibinden ge
çirerek Murakabe Heyetinin tetkikına arz eder. 

Murakabe Heyeti; her yıl üniversitelerarası 
kurulca seçilecek bir öğretim üyesi ile Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları ve Sayıştay Baş
kanlığınca tavzif olunacak birer mütehassıs mu
rakıptan teşekkül eder. 

Murakabe Heyeti, Kurumun bilanço ve ke
sin cetvelleri ile muhasiplerin idare hesaplarını 
mahallinde kayıtlar ve evrakı müsbite ile tat
bik suretiyle tetkik ve murakabe eder. 

Tetkikat sonunda tanzim edecekleri müşterek 
raporlarının bir nüshasını Kurum Genel Müdür
lüğüne ve bir nüshasını da Maliye, Millî Eğitim 
Bakanlıkları ile Sayıştay Başkanlığına verirler. 

Kurum Genel Müdürlüğü Murakabe Heyeti 
raporlarını iki ay zarfında madde, madde cevap
landırarak Yönetim Kurulunun tasvibinden geçi
rip teşriî meclise arz olunmak üzere Maliye Ba
kanlığına göndermeye mecburdur. 

MADDE 45. — Kurumun her çeşit menkul ve 
gayrimenkul malları ile hak gelir ve alacakları', 
bunlara ait işlemler ve bunların tahakkuk, tahsil 
ve ödemelerine ait kâğıt, makbuz ve ilânlar ve 
borç senetleri her türlü vergi, hare ve resimden 
muaftır, 

MADDE 46. — Paralı ve parasız olarak yurt 
hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün . 
gayrimenkul]erin ferağ ve intikal işlemleri ile bu 
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden 
ve senetlerden hiçbir vergi ve hare ve resim alın
maz. 

Millî Eğitim Ko. 

MADDE 42. — Kurumun işlem ve hesapla
rı her zaman Maliye ve Millî Eğitim Bakanlık
larınca denetlettirilebilir. 

MADDE 43. — Kurumun hesap devresi malî 
yıldır. Genel Müdürlük her yıl Kurumun bilan
çosunu ve kesin hesap cetvellerini, malî yılın 
bitiminden itibaren (üç) ay içinde tanzim ve 
Yönetim Kurulunun tetkik ve tasvibinden ge
çirerek Murakabe Heyetinin tetkikına arz eder. 

Murakabe Heyeti; her yıl üniversitelerarası 
kurulce seçilecek bir öğretim üyesi ile Maliye 
ve Millî Eğitim Bakanlıkları ve Sayıştay Baş
kanlığınca görevlendirilecek birer mütehassıs 
murakıptan teşekkül *eder. 

Murakabe Heyeti, Kurumun bilanço ve ke
sin hesap cetvelleri ile saymanların idare hesap
larını yerinde kayıtlar ve evrakı müsbite ile 
tatbik suretiyle tetkik ve murakabe eder. 

Murakabe Heyeti tetkikat sonunda düzenli-
yeceği müşterek raporların bir nüshasını Ku
rum Genel Müdürlüğüne ve birer nüshasını da 
Maliye, Millî-Eğitim Bakanlıkları ve Sayıştay 
Başkanlığına verir. 

Kurum Genel Müdürlüğü, Murakabe Heyeti 
raporlarını iki ay içinde, madde, madde cevap
landırarak Yönetim Kurulunun tasvibinden ge
çirip Yasama Meclisine arz olunmak üzere Ma
liye Bakanlığına göndermeye mecburdur. 

Bu kanun gereğince Kurumun tesis edeceği 
döner sermayelerin bilançoları ile müstenidatı 
yukardaki esaslar dâhilinde Murakabe Heyeti ta
rafından kurumun bilğnçosu ile tetkik olunur. 

MADDE 44. — Teklifin 45 nci maddesi 44 ncü 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 45. — Paralı ve parasız olarak yurt 
•hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün 
gayrimenkullerin ferağ vö intikal işlemleri ile bu 
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden 
ve senetlerden hiçbir vergi, hare ve resim alın
maz. 

( S. Sayıcı: 73 J 
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MADDE 37. — Kurumun işlem ve hesapları her zaman Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkların
ca denetlenebilir. 

MADDE 38. — Kurumun, hesap ve muameleleri 3460 sayılı Kanun üe ek ve tadillerine göre 
murakabe edilir. 

Kurumun hesap devresi malî yıldır. 

MADDE 39. — Kurumun gayrimenkul malları, Arazi ve Bina vergileriyle Bina Vergisine 
bağlı İktisadi Buhran ve Müdafaa vergilerinden ve Kuruma yapılacak her türlü bağış ve vasiyet
ler ve bu tasarruflara ilişkin işlemler, vergi, resim ve harçlardan ve Kuruma parasız olarak tah
sis, temlik ve tescil edilen bütün gayrimenkuUerin ferağ ve intikal muameleleriyle bu muamele
lerle ilgili olarak düzenlenecek kağıtlar her türlü resim ve harçtan muaftır. 

{ S, Sayım r 73 ) 
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MADDE 47. — Devlete aidolup da bir âmme 
hizmetine tahsisli foulunmıyan bina ve arsaları 
Kurum hizmetine bedelsiz olarak devretmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Belediyelere ait arsalardan bir âmme hizme
tine tahsisli olmıyanlar Kurumun talebi halinde 
kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden Kuruma dev
redilir. * 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 48. — Kurumun mal ve paraları 
Devlet mal ve parası sayılır. 

MADDE 49. — Kurumun personeli, vazifele
ri ile ilgili hususlarda işledikleri veya aleyhleri
ne işlenen suçlardan Devlet memuru sayılırlar. 

MADDE 50. — Yönetim Kurulu üyeleri Dev
let memuru iseler müktesep hak ve maaşlarını 
bağlı bulundukları müesseselerden almaya devam 
ederler. 

MADDE 51. — Yönetim Kurulu üyelerine 
Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda aylık taz
minat ödenir. 

MADDE 52. — Bu Kurumda vazife alacak 
üniversite, yüksek okul ve akademiler üye ve yar
dımcıları ile, 28 nci maddede sözü edilen faali-
iyetlerde mesaisinden faydalanılacak üniversite 
yüksek okul ve akademiler mensuplarına maaş 
ve sair özlük haklarına halel gelmemek üzere Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda ücret 
verilebilir. 

MADDE 53. — 5375, 5661 sayılı ve yurtlar
la ilgili diğer kanunların, bu kanuna uymıyan 
hükümleri uygulanmaz. 

MADDE 54. — Kurum memurları 3659 sa
yılı Kanun ile bu kanun hükümlerine tâbidir. 

MADDE 55. — Bu kanunun tatbikatına ait 
yönetmelik Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkların
ca hazırlanır. 

MiUÎ Eğitim Ko. 

MADDE 46. — Devlete aidolup da bir âmme 
hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve arsaları 
Kurum hizmetine bedelsiz olarak devretmeye Ma
liye Bakanı yetkilidir. 

Belediyelere ait arsalardan bir âmme hizme
tine tahsisli olmıyanlar Kurumun isteği halinde 
kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden Kuruma 
devredilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler i 

MADDE 47. — Teklifin 48 nci maddesi 47 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 48. — Kurumun personeli, görevleri 
ile ilgili hususlarda işledikleri veya aleyhlerine 
işlenen suçlarda Devlet memuru sayılırlar. 

MADDE 49. — Yönetim Kurulu üyeleri Dev
let memuru iseler, müktesep hak ve maaşlarını 
bağlı bulundukları kurumlardan almaya devam 
ederler. 

MADDE 50. — Yönetim Kurulu üyelerine 
Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda aylık öde
nek verilir. 

MADDE 51. — Bu Kurumda görev alacak 
üniversite, yüksek okul ve akademiler üye ve yar
dımcıları ile, 28 nci maddede sözü edilen faaliyet
lerde çalışmasından faydalanılacak üniversite 
yüksek okul ve akademiler mensuplarına maaş ve 
sair özlük haklarına halel gelmemek üzere Ba
kanlar Kurulunca tesbit edilecek miktarda ücret 
verilebilir. 

MADDE 52. — Teklifin 53 noü maddesi 52 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 53. — Teklifin 54 ncü maddesi 53 
ncü made olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 54. — Teklifin 55 nci maddesi 54 
ncü made olarak aynen kabul edilmiştir. 

( S. Sayısı: 73) 
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MADDE 40. — Devlete aidolup da kamu hizmetine tahsisli bulunmıyan bina ve arsaları Kuru
ma bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yetkilidir. 

Belediyelere ait arsalardan bir kamu hizmetine tahsisli olmıyanlar ihtiyaç halinde Kurumun iste
mi üzerine kesinleşmiş vergi kıymeti üzerinden Kuruma devredilir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Çeşitli hükümler 

MADDE 41. — Kurumun mal ve paraları Devlet mal ve parası sayılır. (Teklifin 48 nci maddesi 
Al nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 42. — Kurumun personeli, görevleri ile ilgili olarak işledikleri suçlarda Devlet memuru 
sayılırlar. 

MADDE 43. — Yönetim kurulu üyelerine (maaşlı veya ücretli bir görevi bulunanlar dâhil) Ge
nel Kurulca tesbit edilecek miktarda ücret verilir. Bunun miktarı her toplantı günü için (50) lirayı 
ve aylık toplamı da (400) lirayı geçemez. 

Yönetim Kurulunun toplantılarına diğer mahallerden katılanlara toplantı günleri de dâhil olmak 
üzere kanuni harcırahları Kurumca ödenir. 

Bu madde gereğince yapılacak ödemeler üniversite tazminatının kesilmesini icabettirmez, 

MADDE 44. —>• Yüksek öğrenim öğrenci Yurtkrı ve Aşevleri hakkındaki 5375 sayılı Kanun bu 
kanunun yayımı tarihinde 5661 sayılı Kanuna bağlı (1) sayılı, cetveldeki kadrolarda halen bu kad
roları işgal edenlerin şahıslarına münhasır kalmak ve boşaldıkça yeni tâyin yapılmamak üzere 1962 
malî yılı sonunda yürürlükten kalkar. 

MADDE 45. — Kurum, 3659 sayılı Kfanun hükümlerine tâbidir. f 

MADDE 46. — Bu kanunun uygulanmasına ait yönetmelik Maliye, Millî Eğitim ve Bayındırlık 
Bakanlıklarınca hazırlanır. 

(fi. Sayısı: 73) 



Teklif 

ALTİNCİ BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5375 ve 5661 sayılı 
kanunlar gereğince Millî Eğitini Bakanlığı tara
fından yönetmelikte olan yurt ve aşevlerine ait 
bilcümle gayrimenkuller ile tesis ve menkuller ve 
halen faaliyette bulunan Yüksek Tahsil Gençliği 
Sosyal Yardım Tesisinin menkul ve gayrimenkul 
varlıkları ile alacak ve borçları devire esas ola
cak bir bilanço tanzim edilmek suretiyle, bu 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
altı ay içinde Maliye ve Millî Eğitim Bakanlık
larınca görevlendirilecek üçer memurdan müte
şekkil bir komisyon marifetiyle değerleri tes~ 
bit olunarak bu Kuruma teslim edilir. 

İşbu kanun mevzuuna giren faaliyetlerde 
bulunmak üzere kurulmuş olan hususi hukuk 
tüzel kişilerinin infisahları halinde, .tüzüklerin
de aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki 
fıkra hükmü tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurumun kuruluşu 
ile ilgili işlemler kurum teşekkül edinceye ka
dar Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici birinci mad
de gereğince Millî Eğitim Bakanlığından dev
redilecek gayrimenkuller, tesis ve menkullerin 
envanteri yapılır ve bir devir bilançosuna rap
tedilir. Bu devir bilançosunda, evvelâ 32 nci 
maddede yazılı kuruma tahsis olunan «600» 
milyon liralık itibari sermaye ikaydı tesis edil
dikten sonra geçici birinci madde mucibince; 

Aktifte : 
a) Gayrimenkuller ve tesisler, 
b) Menkuller, 
c) Bilcümle alacaklar. 
Pasifte : 
a) Bilcümle borçlar, 
b) Müterakim amortismanlar, 
c) Karşılık ve ihtiyatlar. 

Geçici bîjAnci maddede yazılı takdir olunacak 
kıymetleri üzerinden, diğer postlar defter kayıt
ları üzerinden, kıymetleri kaybolmuş ve şüpheli 
durumda olanlar nazara alınarak, aktif ve pasif 
kayıtlarına geçirilir. 

40 — 
Millî Eğitim Ko. 

ALTINCI BÖLÜM 

Geçici hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — 5661 ve 5375 sayılı 
kanunlar gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tara
fından yönetilmekte olan yurt ve aşevlerine ait 
bütün gayrimenkuller ile tesis ve menkuller ve 
halen faaliyette bulunan Yüksek Tahsil Gençliği 
Sosyal Yardım Tesisinin menkul ve gayrimenkul 
varlıkları ile alacak ve borçları devire esas olacak 
bîr bilanço düzenlemek suretiyle, bu kanunun 
yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay için
de Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca gö
revlendirilecek üçer memurdan kurulan bir ko
misyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu 
Kuruma teslim edilir. 

İşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bu
lunmak üzere kurulmuş olan özel hukuk tüzel 
kişilerinin infisahları halinde, tüzüklerinde ak
sine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki fıkra 
hükmü tatbik olunur. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurumun kuruluşu 
ile ilgili işlemler Kurum kuruluncaya kadar 
Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür. 

GEÇİCİ MADDE 3. — Geçici birinci madde 
gereğince Millî Eğitim Bakanlığından devredi
lecek gayrimenkuller, tesis ve menkullerin en
vanteri yapılır ve bir devir bilançosuna bağ
lanır. Bu devir bilançosunda, evvelâ 31 nci 
maddede yazılı, Kuruma tahsis olunan «600» 
milyon liralık itibari sermaye kaydı tesis edil
dikten sonra, geçici birinci madde gereğince; 

Aktife : 
a) Gayrimenkuller ve tesisler, 
b) Menkuller, 
c) Bilcümle alacaklar, 
Pasife : 
a) Bilcümle borçlar, 
b) Müterakim amortismanlar, 
c) t Karşılık ve ihtiyatlar, 

(Geçici birinci maddede yazılı bulunanlar 
takdir olunacak kıymetleri üzerinden, diğer 
postlar defter kayıtları üzerinden, kıymetleri 

I kaybolmuş ve şüpheli durumda olanlar nazara 
alınarak) geçirilir. 

( a Sayısı: 73) 
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Karma Ko. 

ALTINCI BÖLÜM 

Geçici hükümler 
tf 

GEÇÎCÎ MADDE 1. — 5375 sayılı Kanun gereğince Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yönetil
mekte olan yurt ve aşevlerine ait bütün gayrimenküller ile tesis ve menkuller bu kanunun yürürlüğü 
girdiği tarihten itibaren altı ay içinde Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıklarınca görevlendirilecek 
üçer memurdan kurulan bir komisyon tarafından değerleri tesbit olunarak bu kuruma teslim edi
lir. 

îşbu kanun konusuna giren faaliyetlerde bulunmak üzere kurulmuş olan özel hukuk tüzel kişile
rinin infisahları halinde, tüzüklerinde aksine bir hüküm mevcut değilse, yukarıki fıkra hükmü tat
bik olunur. 

S 

GEÇÎCÎ MADDE 2. — Kurumun kuruluşu, bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en geç 
iki ay içinde tamamlanır. 

Kurum kuruluncaya kadar kuruluşla ilgili işlemler Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür. 

(S. Sayısı: 73) 
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Teklif 

Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren 
aynı malî yılın sonuna kadar olan müddet, kura
mım hesap devresidir. 

GEÇICÎ MADDE 4. — Kurumun kuruluşu, 
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en 
geç iki ay içinde taımaanlanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — Mülî Eğitim Bakan
lığının 1961 malî yılı bütçesinde, yüksek öğrenim 
Öğrenci yurtlan ve aşevleri ile yüksek öğrenim 
öğrencilerine yardım maksadiyle konulmuş bu
lunanı paralar bakiyesi bu kuruma devrolunur. 

GEÇICÎ MADDE 6. — 5375 ve 5661 sayılı 
kanunlarla kurulan yüksek öğrenim öğrenci yurt
lan ve aşevlerinde bulunan maaşlı memurlardan 
lüzumlu görülenlerin 1961 malî yılında da aynı 
şartlarla çalıştmlmalarana devam olunabilir. 

5439 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre 
görevlendirilenler de 1961 yılında çalıştırılabi
lirler. 

MADDE 56. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 57, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu 
yürütür. 

Millî Eğitim Ko. 

(Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden iti
baren aynı malî yılın sonuna kadar olan müd
det, Kurumun ilk hesap" devresidir. 

GEÇtCÎ MADDE 4. — Teklifin geçici 4 ncü 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 5. — Millî Eğitim Bakan
lığının 1961 malî yılı bütçesinde, yüksek öğre
nim öğrenci yurtlan ve aşevleri ile yüksek 
öğrenim öğrencilerine yardım maksadı ile ko
nulmuş bulunan paraların kalanı bu Kuruma 
devrolunur. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — 5375 ve 5661 sayılı 
kanunlarla kurulan Yüksek öğrenim öğrenci 
yurtları ve aşevlerinde bulunan maaşlı me
murlar müktesep hak durumlarına uygun ola
rak bu kanunla alman kadrolara geçirilirler. 

5439 sayılı Kanunun ikinci maddesine göre 
görevlendirilenler de 1961 yılında çalıştırılabi
lirler. Bu şahıslar mütaakıp yıllar için de, Millî 
Eğitim Bakanlığının ve ilgililerin muvafakati 
ile müktesep haklarına göre bu kanunla alman 
kadrolara tâyin edilebilirler. 

MADDE 55. — Teklifin 56 ncı maddesi 55 
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 56. — Teklifin 57 nci maddesi 56 
r*et madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayım: 73) 
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GEÇİCÎ MADDE 3. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği tarihte 5661 sayılı Kanuna bağlı kadro
larda çalışmakta olan maaşlı memurlar alâkalı Bakanlıkça maaşına muadil bir göreve atanıncaya 
kadar aynı şartlarla Kurumda çalıştırılmalarına devam olunabilir. Şu kadar M, bu müddet 1962 
malî yılı sonunu aşamaz. 

MADDE 47. — Bu kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. (Teklifin 5t> net maddesi 47 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir.) 

MADDE 48. — Bu kanunu Bakanlar Kurulu yürütür. (Teklifin, 57 nci maddesi 48 nci madde 
olarak aynen kabul edilmiştir.) 

» e « 

(S. Sayısı: 73 > 





Temsilciler Meclisi S. S A Y I S 1 : 7 4 

Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâhattin Özgür ve Tem
silciler Meclisi Üyesi Daniş Yurdakul'un, 1961 yılı içinde 
yapılacak seçimlerde kullanılacak seçmen kütüklerinin 
ve sandık seçmen listelerinin yeniden gözden geçiril
mesi ve seçim propaganda süresi hakkında kanun 

teklifi ve Seçim Komisyonu raporu (2/38) 

Yüksek Başkanlığa 

1961 yılı içinde yapılacak seçimlerde kullanılacak seçmen kütüklerinin ve sandık seçmen liste
lerinin yeniden gözden geçirilmesi ve seçim propaganda süresi hakkındaki, kanun teklifimizi, ge
rekçesiyle birlikte, sunuyoruz. 

Gerekli işlemin yapılmasına müsaadelerim arz ederiz. 
28.7.1961 

Millî Birlik Komitesi Üyesi - Temsilciler Meclisi Üyesi 
Selâhattin özgür Daniş Yurdakul 

GEREKÇE 

Anayasanın halkoyuna sunulması, bilhassa büyük şehirlerimizde, seçmen kütüklerinin bâzı nok
sanlıklarını meydana çıkarmıştır. 

A) Bu noksanlıkların başlıca sebepleri şunlardır : 
1. Büyük şehirlerimizde, muhtarlıkların sınırlarını ve bu sınırlar içinde bulunan sokakları gös

terir basit krokiler tanzim edilmemiştir. 
Hattâ, binalar cetveli de tanzim edilmemiştir. Bu yüzden, kütük yazımına memur edilenler, bâzı 

binaları ziyaret etmemişler ve böylece bu binalarda oturan seçmenler yazılmamışlardır. 
2. Anayasanın bir an önce halkoyuna sunulması için, kütüklerin süratle tanzimi zarureti, kütük 

yazımına memur kimseleri, ilk ziyaretlerinde kimseyi bulamadıkları evleri, tekrar ziyaret etmek için, 
gerekli zaman imkânından mahrum bırakmıştır. 

. 3. Sandık seçmen listelerinin askıya çıkarılmasından, vatandaşlar kâfi derecede haberdar edil
memişlerdir. 

4. Kütük yazımının Haziran ayına rastlaması, bu ayda nüfusun hareket halinde bulunması, 
eksikliklerde başlıca âmil olmuştur. 

B) önümüzdeki seçimlerde, kütüklerin noksansız olmalarını ve böylece bütün seçmenlerin oyla 
rını kullanmalarını sağlamak, kütük şikâyetlerini önceden bertaraf etmek, kurulacak yeni nizamın 
temelini kuvvetlendirecektir. 

1. Nüfusu 50 bin ve daha fazla olan şehirlerde (Bu şehirlerin sayısı 27 dir) mahalle muhtar
lıklarının krokileri veya binalar cetveli belediyelerce 1 Eylül 1961 e kadar mutlaka hazırlanmış ola
caktır. 

2. Bu krokiler veya binalar cetveli yardımı ile her ev birer birer sanki yenibaştan kütük tan
zim ediliyormuş gibi, ziyaret edilecek ve eski kütükler gözden geçirilecek, noksanlıklar ilâve edile-
çektir. Bu işlemler yapılırken mahallenin muhtarı vazifelendirilecektir. 

3. Sandık seçmen listeleri bütün memlekette yeniden askıya çıkarılacak, ve keyfiyetten, radyo 
larımız vasıtasiyle, halk haberdar edilecektir, 
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C) Önümüzdeki seçimlerde, propaganda süresi kısaltılmıştır. 
Mamafih, geçmiş seçimlerde siyasi partiler tarafından propagandanın, esasen, aday listelerinin 

yayınlanmasından sonra tam mânasiyle başladığı göz önüne alınırsa, yapılan değişiklik, fiilî duru
mun idamesinden başka bir mâna taşımaz, 

Seçim Kanunu Komisyonu raporu 

T. C. 
Temsilciler Meclisi , 1 . 5 . 1961 

Seçim Kanunu Komisyonu 
Esas No : 2/38 
Karar No. : 15 

Temsilciler Meclisi Başkanlığı Yüksek Katma 

T. C. Millî Birlik Komitesi Üyesi Selâ'hattin Özgür ile Temsilciler Meclisi Üyesi Daniş Yurda
kul tarafından hazırlanıp komisyonumuza havale 'buyurulan tasan incelenmiştir. 

1. Kütüklerdeki eksiklikler, bilhassa 'büyük şehirlerdedir. Bu itibarla kütüklerin, âdeta yeni
den düzenleniyormuş gibi ev ev dolaşılarak kontrol edilmesi, evvelce yazılmamış olan seçmenlerin 
ilâvesi ve 'bu işlemin kusursuz yapılabilmesi için zaruri olan muhtarlık krokisi veya binalar cet
velinin, sadece nüfusu 100 bin ve daha yukarı olan şehirlere inhisar ettirilmesi uygun görülmüştür. 

Nüfusu 100 bin ve daha yukarı olan şehirlerimiz şunlardır: * 
Ankara, îstanlbul, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Konya, Kayseri. 
Bu şehirlerin belediyeleri tarafından, krokilerin veya "binalar cetvelinin hazırlanarak ilçe se

çim kurulu başkanına teslimi tarihi 28 Ağustos 1961 olarak değiştirilmiştir. 
Bu değişiklik, kütüklerin gözden 'geçirilmesin3 daha geniş zaman bırakmak düşüncesiyle yapıl

mıştır. 
2. İkinci maddenin (a) fıkrasında komisyonumuzca yapılan değişiklik, âdeta yeniden kütük 

tanzim ediliyormuşcasma, ev ev dolaşılarak kütüklerin gözden geçirilmesi işlemini 50 bin ve da
ha 'fazla nüfuslu şehirler yerine 100 'bin ve daha fazla nüfuslu şehirlere inhisar ettirmek, diğer 
taraftan da, bu işlemin yapılacağı zaman fâsılasmı genişletmekten ibarettir. 

İkinci maddenin (Ib) fıkrasında yapılan değişiklik yapılacak işlemi daha vazıh şekilde 'belirt
mekten ibarettir. 

İkinci maddenin (Ib) fıkrasında yapılan değhiklik, sandık seçmen listelerinin, askıya çıkarıl
ma tarihini biraz daha öne alarak, listelerin kesin şekillerinin yazılmasına, kartların düzenlen* 
me ve değiştirilmesine daha geniş zaman bırakmak, ayrıca, askıya çıkarmaktan ma'ksadm, itiraz 
yolu ile eksikliklerin giderilmesi olduğunun belirtilmesinden fbarettir. 

3. Üçüncü maddede yapı]an değişiklik, kanun maddelerine atıf yapmak suretiyle, yapılacak: 
işleme vuzuh vermekten ibarettir. 

4. Teklifin 4 ncü maddesi aynen kahul edilmiştir. 
5. Beşinci maddede yapılan değişiklik, işlemlerden hal'km haberdar edilmesi hususunda ma

hallî vasıtalardan da faydalanılmasını sağlamak ve böylece halkın ilgisini daha fazla uyandırmak 
düşüncesine dayanmaktadır. 

6. Teklifin 6 ncı maddesi aynen kabul edilmiştir. 
7. önümüzdeki seçimler, '306 sayılı Kanunun derpiş ettiği haller dışında kalan seçimlerdir. 

Yani, ne normal seçim devrelerinde yapılan seçimlerdendir, ne de bir yenilemedir. Bu itiharla 
adaylığını koyacak memurların durumu, bu seçimler için ayrıca düşünülmek gerekmektedir. 

Yüksek Seçim Kurulu, önümüzdeki seçimleri nev'ama bir yenileme olarak telâkki etmek zo-

( S. Sayısı t 74) 
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runda kalmış ve gerekli tebliği yaparak, görevli 'bulundukları yerden adaylığını koyacak memur
ların, seçim tarihinin tesbit edildiği 21 Temmuz 1961 den itibaren'bir hafta içinde, yani 29 Tem
muz 1961 akşamına kadar istifa etmek zorunda olduklarını kararlaştırarak ilân etmiştir. Fakat, 
memurlara, düşünmek için daha geniş zaman bırakmak faydalı olacaktır. Komisyonumuz, Kuru
cu Meclis Üyesi olan memurlar için 157 sayılı Kanun gereğince izinli sayılarak, vazifeleriyle aylar
dan beri ilgilerini kesmiş bulunmalarını göz önüne alarak, istifa mecburiyetine lüzum olmadığını 
mülâhaza etmiştir. Bu bakımdan teklifte 'bulunmıyan bu maddeyi ilâve etmiştir. 

Teklifin 7 nci maddesi 8, 8 nci maddesi 9 ncu madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Temsilciler Meclisi Genel Kuruluna arz edilmek üzere Yüksek Başkanlığa sunulur. 

Seçim Kanunu Komisyonu Başkanı ve Sözcüsü 'Seçim Kanunu Komisyonu Başkanvekili 
Şefik İnan Hıfzı Oğuz Bekata 

Üye Üye Üye Üye 
Rıza Göksu Şükûfe JEkitler Vecihi Tönük Nüvit Yetkin 

Üye Üye Üye Üye 
Zeki Kumrulu Nazif Çağatay Kenan Esengin Ahmet Köseoğlu 

Üye Üye 
Necip Bilge Halil özmen 

( S. Sayısı: 74) 
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MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ ÜYESİ SELÂ-
HATTİN ÖZGÜR VE TEMSİiGlLER MECLÎS t 

ÜYESİ DANİŞ YURDAKUL'UN TEKLİFİ 

1061 yılı içinde yapılacak seçimlerde kullanı
lacak seçmen kütüklerinin ve sandık listelerinin 
yeniden gözden geçirilmesi ve seçim propaganda 

süresi hakkında Kanun 
MADDE 1. — 1960 Genel Nüfus Sayımı 

geçici sonuçlarına göre, nüfusu 50 bin ve daha 
yukarı olan şehirlerde, belediyeler, 1 Eylül 
1961 gününe kadar 298 sayılı Kanunun 31 nei 
•maddesi gereğince, her seçim bölgesi için ha
zırlanan kroki veya binalar cetvelini ilçe secini 
kurulu balkanına teslim ederler. 

MADDE 2. — Anayasanın halkoyuna su
nulmasında kullanılan seçmen kütükleri ve 
sandık seçmen listeleri aşağıdaki şekilde yeni
den gözden geçirilir : 

•a) Nüfusu 50 bin ve daha fasla olan şehir
lerde, seçmen kütükleri 298 sayılı Kanunun 

; 33 ncü maddesi uygulanmak suretiyle 11 Ey
lül 1961 den 18 Eylül 1961 akşamına kadar, 
yeniden gözden geçirilir, evvelce kütüğe yazıl
mamış seçmenler, ilâve edilir. 

b) Yukarıki fıkra gereğince ilâve edilen 
seçmenler, 298 sayılı Kanunun 5 nei, 30 ncu 
ve 39 ncu maddeleri uyarınca sandık seçmen 
listelerine tefrik olunur. 

c) Yukarıki fıkralar uyarınca gözden ge
çirilmiş ve noksanları giderilmiş olan sandık 
seçmen listeleri ile, nüfusu 50 binden aşağı olan 
şehir ve kasabalarla bütün köylerde, Ana
yasanın halkoyuna sunulması vesilesiyle hazır
lanmış bulunan bütün sandık seçmen listeleri, 
25 Eylül 1961 de askıya çıkarılır, 2 Ekim 1961 
günü saat 17 de askıdan indirilir. 

MADDE 3. — Yukarıki madde gereğınee, 
eski kütüklerde yazılı olmadıkları için yeni
den ilâve edilen seçmenlere, seçmen kartı ve
rilir. 

MADDE 4. — 2 ve 3 ncü maddelerin uygu
lanmasında, muhtarlıklar da görevlendirilir. 

. SEÇİ'M KANUNU KOMİSYONUNUN 
DEĞIŞTİRİŞİ 

15 JEkim 1961 tarihinde yapılacak (Seçimlere 
ilişkin işlemler hakkında Kanun 

MADDE 1. — 1960 Genel Nüfus Sayımı ge
çici sonuçlarına göre, nüfusu 100 bin ve daha yu
karı olan şekirlerde, belediyeler, 28 Ağustos 19'61 
gününe kadar 298 sayılı Kanunun 31 nei madde
si gereğince, her seçim bölgesi için hazırlanan kro
ki veya binalar cetvelini; ilçe seçim kurulu başka
nına teslim ederler. 

MADDE 2. — Anayasanın Halkoyuna su
nulmasında kullanılan seçmen kütükleri ve san
dık seçmen listeleri aşağıdaki şekilde yeniden göz
den geçirilir: 

a) 'Bu seçmen kütükleri, nüfusu 100 bin ve 
daha fazla olan şehirlerde (belediye sınırları içi) 
298 sayılı Kanunun 33 ncü maddesi: uygulanmak 
suretiyle 4 Eylül 1961 den 15 Eylül 1961 akşa
mıma kadar, yeniden gözden geçirilir ve evvelce 
kütüğe yazılmamış seçmenler, ilâve edilir. 

b) Yukarıki fıkra gereğince, kütüğe ilâve 
edilen seçmenler, sandık mevcudunun 400 seçme
ni aşmaması şartiyle, o seçim bölgesindeki san
dıkların evvelce düzenlenmiş, seçmen listelerine 
ilâve edilir. 

Gerekirse yeni sandık bölgesi kurulur. 
e) Yukarıki fıkralar uyarımca gözden geçi

rilmiş ve noksanları giderilmiş olan sandık seç
men listeleri ile, nüfusu 100 binden aşağı olan 
şehir ve kasabalarla köylerde, Anayasanın halk
oyuna sunulmasında kullanılmış bulunan bütün 
sandık seçmen listeleri 2*2 Eylül 1961 de askıya 
çıkarılır, 29 Eylül 1961 günü saat 17 de askıdan 
indirilir. 

Listelerin askıya çıkarılmasından, kütüklerin 
kesinleşmesine ve sandık seçmen listelerinin san
dık kurullarıma teslimine kadar olan işlemlerde 
298 sayılı Kanunun ilgili hükümleri uygulanır. 

MADDE 3. — Yukarıki madde gereğince, es
ki kütüklerde yazılı olmadıkları için yeniden ilâ
ve edilen seçmenlere, 298 sayılı Kanunun 47 ve 
48 nei maddeleri gereğince seçmen kartı verilir. 

MADDE 4. — Teklifin 4 ncü maddesi aynen 
kabul edilmiştir. 
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Teklif 

. MADDE 5. — 2 nci maddenin (a) ve (c) 
fıkralarının uygulanması hususunda. Yüksek 
Seçim Kurulu tarafından, Türkiye Radyoları 
vasiıtasiyle, gerekli bildiriler yayınlanmaık su
retiyle, halkın ilgisi uyandırılır. 

MADDE-6. — 1961 yılı içinde yapılacak 
seçimlerde, 298 sayılı Kanunun 49 ncu maddesi 
oy verme gününden önceki 30 ncu günün sa
bahından itibaren uygulanır. 

MADDE 7. — Bu kanun yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

MADDE 8. — Bu kanunu Bakanlar Kumlu 
yürütür. 

Seçim Ko. 

MADDE 5 . - 2 nci maddenin (a) ve (c) fık
ralarının uygulanması hususunda, 298 sayılı Ka
nunun 41 nci maddesinin birinci fıkrası hükmü 
uygulanmakla beraber, Yüksek Seçim Kurulu ta
rafından, Türkiye Radyoları vasıtasiyle, haber 
yayınları saatlerinde, gerekli bildiriler de yayın
lanmak suretiyle halkın ilgisi uyandırılır. 

MADDE 6. -
kabul edil mistir. 

Teklifin 6 ncı maddesi aynen 

MADDE 7. -— 306 sayılı Milletvekilleri Seçi
mi Kanununun 17 ve 18 nci maddeleri ve 304 sa
yılı Cumhuriyet Senatosu Üyeleri Seçimi Kanu
nunun 9 ncu maddesi gereğince, adaylıklarım 
koymak üzere istifa etmek zorunda olan memur
larla ordu mensupları, görevlerinden ayrılma iş
lemlerini 5 Eylül 1961 günü saat 17 ye kadar 
yapmaya mecburdurlar. 

ıl57 sayılı Kanun gereğince izinli sayılan me
murlar, (hâkimler ve ordu mensupları hariç) 
adaylıklarını koymak üzere istifa zorunda değil
dirler. 

MADDE 8. — Teklifin 7 nci maddesi 8 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 9. — Teklifin 8 nci maddesi 9 nen 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

>>•« 
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