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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 a m ı n 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 y a n n 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.
( S. Sayısı s 73 )
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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 dolayısiyle 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
Kızılayın, vakıfların ve valiliklerin kapılarını aşındırmaktadırlar. Bazan yardım
çoğu zaman eli boş dönmektedirler.

makamların,
görmekte ve

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 işler. 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
geniş bir kadro ve teşkilâtla başarılabilecek azamettedir.

bir İktisadi

Devlet Teşekkülü gibi

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 yurtlan 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( S . Sayısı : 73)
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edilerek her türlü kötü kullanmanın önüne geçilmelidir.

olup olmadığı tesbit

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%kanunun 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

GEREKÇELERİ
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 gibi^
Millî Eğitim Bakanlığında bir iki memura ek görev olarak yüklenip halledilmeye çalışılması tamamiyle imkânsız ve hattâ gülünçtür. Türkiye çapında yalnız bu dâva ile meşgul olacak, bu dâvayı plânlıyacak, 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 karşılamalıdır.
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 çekinilmiştir. 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.

(S. Say» : 7S),

^

—8 —
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
Karanı N\o. 11

'

19 . 6 . 1961
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 mütaakıp 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,
57 nci maddeler numaraları değiştirilerek aynen,

32, 35, 3G, 45, 47, 53 - 5G ve

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
Cevat Durmrtoğhı
.M. Âktepc.

B. K. Çağlar

II. Kalüstym

O. Köprülü

Sözcü
R. Tardu

Kâtip
î. özdü

L. Engin

M. R. inan

ti.
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- ü Maliye - Bütçe Karma Komisyonu raporu
i'. C.
Temsücüer Meclisi
Maliye - Bütçe
Karma Komisyonu
Esas No. : 2/11
Karar No. : 55

28 . 7 . 196i

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 yurtlar 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 mahsufbedilmesi 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 (denetlettirilebilir) 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.
( S. Sayısı: 73 )
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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
Muhittin Gürün

Üye
Ferhan Arkan

Sözcü
Sait Naci Ergin
Söz hakkı mahfuzdur.
İmzada bulunamadı

Kâtip
İhsan Ögat

Üye
Cevdet Aydın

Üye
Adnan Böser
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Ziya Müezzinoğlu

Üye
H. Kâmü Beşe
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üye
Hızır Cengiz

Üye
Bedî Feyzioğlu

Üye
Rıza Isıtan

Üye
Ferid Melen

Üye
Mazhar özkol

Üye
Vefik Pirinçcioğlu

Üye
Cahit Zamangil
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üye
Enver Kök
Üye ,
Âdü TokMü
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MİLLÎ BİRLİK KOMİTESİ ÜYELERİYLE
TEMSİLCİLER MECLİSİNDEN 16 ÜYENİN
TEKLİFİ

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN
DEĞİŞTİRİCİ

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
kanun tasarısı

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanunu

BİRİNCİ BÖLÜM

BİRİNCİ BÖLÜM

1. Genel hükümler

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.

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

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.

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

İKİNCİ BÖLÜM

Kuruluş, görev ve yönetim

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

(•İl*

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.

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.
( $ . Sayısı: 73)
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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.

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

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.

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

2.

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,

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.

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 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.

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

3.

Kurum

Genel

Müdürlüğü

MADDE 9. — Kurum Genel Müdürlüğü;
bir Genel Müdür ile iki yardımcısından kuru
lur.

MADDE 9. — Teklifin
nen kabul edilmiştir.

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 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
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 değiştirilebilir.

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 yü
MADDE 12. — Genel Müdür, Kurumun ic- I
rütme organıdır. Genel Müdürün başlıca gö
i^a organıdır. Genel Müdürün başlıca görevleri
revleri şunlardır.
şunlardır:
a) Kurumu temsil etmek,
a) Kurumu temsil etmek,
;
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar
b) Genel Kurul ve Yönetim Kurulu karar
larını uygulamak,
larını uygulamak,
c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak çı
c) Bu kanun ve bu kanuna dayanılarak
çıkarılacak yönetmeliklerle verilen görevleri I karılacak yönetmeliklerle verilen görevleri yap
mak,
yapmak.
MADDE 13. — Genel Müdür; Genel Kurul
ve Yönetim Kurulu toplantılarına katılır, an
cak oy kullanamaz.

MADDE 13. — Teklifin 13 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Kurumun uğraştığı konular

I

Kurumun görevleri

1. Kredi işleri

I

1. — Kredi işleri

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 14. — Teklifin 14 ncü maddesi ay-,
nen kabul edilmiştir.

MADDE 15. — Öğrencilere verilen krediler
MADDE 15. — Teklifin 15 nci maddesi ay
den faiz alınmaz, ancak krediden öğrenciye
nen kabul edilmiştir.
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
f
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 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- |

MADDE 16. — Öğrenci borcunu, devam et
tiği öğrenim müessesesinin normal öğrenim
süresinin bitiminden en geç iki yıl sonra baslamak 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.

( a Sayn ti: 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.

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.

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.

I
MADDE 17. — Borç taksitlerini zanıanmI da ödemiyenlerin birinci defada borçlarının
bir seneliği, tekrarında ise tamamı ivedilik
kazanır. Bu tarihten itibar n borç 6183 sayıI lı Kanun hükümlerine göre malsandıklanııcn
tahsil olunarak kuruma ödenir.
Öğrenim sırasında ve .öğrenimden sonra ölen
leri'.
öğrenim sırasında veya öğrenimlerinI den sonra çalışamıyacak derecede daimî ma
lûllüğe uğramış oldukları tam teşekküllü bir
hastalıanenin 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 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 Ku
rulunca tâyin edilecek bir millî bankaya yatı
rılır. Kredi' tahsisi ve tahsilat, bu husustaki
yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak an
laşma dairesinde yürütülür.

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.

2.
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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 lüzumlu ilk tahmini keşifleri yaparak gerekli
i ödeneğin miktarını en geç o yıl Eylül ayı içinI de Kuruma bildirir. Kurum malî yılın ilk on
I beş günü içinde bu miktar parayı ve inşaat için
': gereken arsaları sağlar ve Bayındırlık Bakan
( S . Sa d ı : 73 )

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
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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.

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 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 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 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 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.

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.

i; MADDE 23. — Teklifin 23 ncü maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

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.

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 muhatabolur.
Bayındırlık Bakanlığınca Sapılacak kamulaştırmalar için lüzumlu paranın hazır bulundurulma
sında ve ödenmesinde de yukardaki madde hükümlerine göre işlem yapihr. (Millî Eğitim Kovtisyonunun 21 nci maddesi aynen kabul edümiştir.)

(S. Sayası: 73)
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3. Yurt işletmeleri

3. Yurt İşletmeleri

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 25. — Bayındırlık Bakanlığınca
inşası ve döşenmesi tamamlanan yurtlarla, bu
kanunla Kuruma intikal edecek bütün yurtlar
işletilmek üzere Kurumca üniversitelere tahsis
olunur.

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 26. — Teklifin 26 nej maddesi ay
nen kabul edilmiştir.

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 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 yurtlarda
ders dışı saatlerde ve. tatillerde öğrencilerin sos
yal ve kültürel eğitim ve ihtiyaçlarını sağhyacak
her türlü tedbirler alınır.
/

MADDE 28. — Üniversiteleree bu yurtlar
da ders dışı saatlerde ve tatillerde öğrencilerin
sosyal ve kültürel eğitim ihtiyaçlarını sağhya
cak 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 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 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

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-

/
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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.

fmdan verilecek döner sermaye ile bu yüksek
okullar veya akademilerce ve yönetmelikte be*
lirtîleeek 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

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Malî hükümler

Malt hükümler

1. Sermaye

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 mahsuibedildikten sonra kalan safi gelirlerden,
terekkülbeder.

MADDE 31. —- Teklifin 32 nci maddesi 31
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

2. Gelirler

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,

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,

• (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 maktuan 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,
(&Sf

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 terekkübeder.

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
0
hisseler,
* ~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.
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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.

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 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 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 35. — Kurumun yıllık safi gelir
leri ile aktif fazlası, ödenmemiş sermayeye ma!hsufoedilecektir.

MADDE 34. — Kurumun yıllık safi gelirleri
ile aktif fazlası, ödenmemiş sermayeye mahsubedilecektir. ,

MADDE 36. — Kurum ödenmiş sermayesi
nin yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar yapa
bilir.

MADDE 35. — Kurum ödenmiş sermayesinin
yarısı kadar uzun vadeli istikrazlar yapabilir.

3. îş programı

3. îş progrdtm

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.

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.
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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 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 39. — Genel Kurul tarafından ,tasdi'k olunan iş programının birer sureti Millî
Eğitim, Maliye, Bayındırlık Bakanlıkları ile
üniversitelere gönderilir.

MADDE 38. — Genel Kurul tarafından onay
lanan iş programının birer sureti Millî EğUim,
Maliye, Bayındırlık bakanlıklan ile üniversite
lere 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 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 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.

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

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.

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.
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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 Muhasebei 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.)
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MADDE 43. — Kurumun işlem ve hesapları
her zaman Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkla
rınca teftiş ettirilebilir.

MADDE 42. — Kurumun işlem ve hesapla
rı her zaman Maliye ve Millî Eğitim Bakanlık
larınca denetlettirilebilir.

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.

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
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; 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 cetvelleri ile muhasiplerin idare hesaplarını
mahallinde kayıtlar ve evrakı müsbite ile tat
bik suretiyle tetkik ve murakabe 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.

Tetkikat sonunda tanzim edecekleri müşterek
raporlarının bir nüshasını Kurum Genel Müdür
lüğüne ve bir nüshasını da Maliye, Millî Eğitim
Bakanlıkları ile Sayıştay Başkanlığına verirler.

Murakabe Heyeti tetkikat sonunda düzenliyeceği 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.

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.

Bu kanun gereğince Kurumun tesis edeceği
döner sermayelerin bilançoları ile müstenidatı
yukardaki esaslar dâhilinde Murakabe Heyeti ta
rafından kurumun bilğnçosu ile tetkik olunur.
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 44. — Teklifin 45 nci maddesi 44 ncü
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 46. — Paralı ve parasız olarak yurt
MADDE 45. — Paralı ve parasız olarak yurt
hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün . •hizmetlerine tahsis, temlik ve tescil edilen bütün
gayrimenkul]erin ferağ ve intikal işlemleri ile bu
gayrimenkullerin ferağ vö intikal işlemleri ile bu
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden
işlemlerle ilgili olarak düzenlenecek belgelerden
ve senetlerden hiçbir vergi ve hare ve resim alın
ve senetlerden hiçbir vergi, hare ve resim alın
maz.
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 )

38 —
Teklif

MiUÎ Eğitim Ko.

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.
*

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

BEŞİNCİ BÖLÜM

Çeşitli hükümler

Çeşitli hükümler

MADDE 48. — Kurumun mal ve paraları
Devlet mal ve parası sayılır.

MADDE 47. — Teklifin 48 nci maddesi 47 nci
madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 49. — Kurumun personeli, vazifele
ri ile ilgili hususlarda işledikleri veya aleyhleri
ne işlenen suçlardan Devlet memuru sayılırlar.

MADDE 48. — Kurumun personeli, görevleri
ile ilgili hususlarda işledikleri veya aleyhlerine
işlenen suçlarda Devlet memuru sayılırlar.

MADDE 50. — Yönetim Kurulu üyeleri Dev
let memuru iseler müktesep hak ve maaşlarını
bağlı bulundukları müesseselerden almaya devam
ederler.

MADDE 49. — Yönetim Kurulu üyeleri Dev
let memuru iseler, müktesep hak ve maaşlarını
bağlı bulundukları kurumlardan almaya devam
ederler.

MADDE 51. — Yönetim Kurulu üyelerine
Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda aylık taz
minat ödenir.

MADDE 50. — Yönetim Kurulu üyelerine
Genel Kurulca tesbit edilecek miktarda aylık öde
nek verilir.

MADDE 52. — Bu Kurumda vazife alacak
üniversite, yüksek okul ve akademiler üye ve yar
dımcıları ile, 28 nci maddede sözü edilen faaliiyetlerde 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 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 53. — 5375, 5661 sayılı ve yurtlar
la ilgili diğer kanunların, bu kanuna uymıyan
hükümleri uygulanmaz.

MADDE 52. — Teklifin 53 noü maddesi 52
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 54. — Kurum memurları 3659 sa
yılı Kanun ile bu kanun hükümlerine tâbidir.

MADDE 53. — Teklifin 54 ncü maddesi 53
ncü made olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 55. — Bu kanunun tatbikatına ait
yönetmelik Maliye ve Millî Eğitim Bakanlıkların
ca hazırlanır.

MADDE 54. — Teklifin 55 nci maddesi 54
ncü made olarak aynen kabul edilmiştir.
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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.
Al nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.)

(Teklifin 48 nci maddesi

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)
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ALTİNCİ BÖLÜM

ALTINCI BÖLÜM

Geçici hükümler

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.

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 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.

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 teşekkül edinceye ka
dar Millî Eğitim Bakanlığınca yürütülür.

GEÇİCİ MADDE 2. — Kurumun kuruluşu
ile ilgili işlemler Kurum kuruluncaya kadar
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;

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;

Aktifte :
a) Gayrimenkuller ve tesisler,
b) Menkuller,
c) Bilcümle alacaklar.
Pasifte :
a) Bilcümle borçlar,
b) Müterakim amortismanlar,
c) Karşılık ve ihtiyatlar.

Aktife :
a) Gayrimenkuller ve tesisler,
b) Menkuller,
c) Bilcümle alacaklar,
Pasife :
a) Bilcümle borçlar,
b) Müterakim amortismanlar,
c) t 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.

I

(Geçici birinci maddede yazılı bulunanlar
takdir olunacak kıymetleri üzerinden, diğer
postlar defter kayıtları üzerinden, kıymetleri
kaybolmuş ve şüpheli durumda olanlar nazara
alınarak) geçirilir.
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Geçici hükümler
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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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Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden itibaren
aynı malî yılın sonuna kadar olan müddet, kura
mım hesap devresidir.

(Bu kanunun yürürlüğe girdiği günden iti
baren aynı malî yılın sonuna kadar olan müd
det, Kurumun ilk hesap" devresidir.

GEÇICÎ MADDE 4. — Kurumun kuruluşu,
kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren en
geç iki ay içinde taımaanlanır.

GEÇtCÎ MADDE 4. — Teklifin geçici 4 ncü
maddesi aynen kabul edilmiştir.

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.

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.

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.

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 56. — Bu kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 55. — Teklifin 56 ncı maddesi 55
nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.

MADDE 57, — Bu kanunu Bakanlar Kurulu
yürütür.

MADDE 56. — Teklifin 57 nci maddesi 56
r*et madde olarak aynen kabul edilmiştir.
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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.
olarak aynen kabul edilmiştir.)

»e«
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(Teklifin, 57 nci maddesi 48 nci madde

