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Dönem: 23 Yasama Yılı: 5

TBMM (S. Sayısı: 571)

Konya Milletvekili Kerim Özkul ile 7 Milletvekilinin; Bazı
Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi ve
Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı ile Milli Eğitim, Kültür,

Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu (2/781, 1/958)

Not: Teklif ve Tasarı Başkanlıkça; esas olarak Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna,
Teklif tali olarak, Plan ve Bütçe; Milli Savunma; Tarım, Orman ve Köyişleri; Bayındırlık, İmar,
Ulaştırma ve Turizm ile İçişleri Komisyonlarına; Tasarı ise tali olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna
havale edilmiştir.

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

“Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ve gerekçesi ilişikte

gönderilmiştir.
Gereğini arz ederiz.

Kerim Özkul Fatih Metin Veysi Kaynak
Konya Bolu Kahramanmaraş

Abdurrahman Arıcı Ahmet Aydın Abdullah Çalışkan
Antalya Adıyaman Kırşehir

Zeki Karabayır Halil Mazıcıoğlu
Kars Gaziantep

GENEL GEREKÇE
Teklif ile, askerlik görevlerini yerine getirirken birinci dereceden yakınları vefat eden erbaş ve

erlere; akrabalarına karşı son görevlerini yerine getirebilmeleri ve de bu acılı günlerinde sevdikleriyle
birlikte olabilmeleri için, muvazzaflık hizmetinden sayılmak üzere on gün izin hakkı verilmesi
amaçlanmaktadır.

Ayrıca, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulunun yapısı, toplantı zamanı ile
toplantı usul ve esasları ile Genel Kurulun görevleri ile Yönetim Kurulunun oluşumu, işleyişi ve
görev süresi hüküm altına alınmaktadır. İşlerin verimliliği ve sorunlara daha çabuk çözüm yolu
bulunması maksadıyla hizmetlerin daha etkin ve hızlı olmasını sağlamak için Genel Müdür, Yönetim
Kuruluna dahil edilmektedir. Yönetim Kurulunun görevleri belirlenmektedir. Mevcut kanunda açık
ve net bir hüküm bulunmaması nedeniyle değişen mevzuat çerçevesinde taşınmaz tasarrufları ile
ilgili olarak zaman zaman sıkıntılarla karşılaşılmaktadır. Bu sıkıntıları gidermek amacıyla taşınmaz
mallarla ilgili ne tür tasarruflarda bulunulabileceği konusuna açıklık getirilmektedir. Ayrıca yetki
devri ile ilgili düzenleme yapılmaktadır.



Diğer taraftan, yurt dışında yüksek öğrenim gören öğrencilerin de Kurum hizmetlerinden
yararlanabilmesi imkanı getirilmekte, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel
Müdürlüğünün yurtdışında öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilerin barınma ve burs/kredi
işlemleri ile ilgili görevlerin mahallinde yerine getirilmesini teminen personel istihdamının
sağlanması ve yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere de kredi verilmesi
amaçlanmaktadır.

Yapılan düzenleme ile kredi borcunun geri ödeme süresinin, kredi alınan süre kadar olması esası
getirilmektedir. Böylelikle borçluların borçlarını geri ödeme süreleri mevcut durumun iki katına
çıkarılmakta, dolayısıyla taksit miktarları yarı yarıya azaltılmaktadır. Borçlulara ödeme konusunda
büyük bir kolaylık sağlanarak borcun daha az miktarda ve daha uzun sürede ödenmesi
sağlanmaktadır. Ayrıca kredi borcunun ödeme süresinin ertelenmesi hususunda borçlulara kolaylık
sağlanmakta, paralel düzenleme getirilerek uygulamada ortaya çıkan aksaklıkların giderilmesi
amaçlanmaktadır.

Yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk vatandaşı öğrencilere Kurum dışında başka kurum ve
kuruluşlar tarafından burs, kredi verilmemesi halinde Kurumca burs veya kredi verilebileceği
öngörülmektedir. Değişiklikle, yurt dışında öğrenim gören öğrencilere kredi verilmesi esnasında kefil
alınması hususu getirilmektedir.

Yine, halen kredi almakta olanlar ile borcunu ödeme zamanı başlamamış olanlar ve borç
taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödeyenlerin Kanunda öngörülen sürelerden yararlanması
amaçlanmaktadır.

Diğer taraftan, gerekli görülen hallerde yurt binalarının ve tesislerinin bu konuda uzmanlaşmış
bir kuruluş olan Toplu Konut İdaresi Başkanlığına veya bu konuda yetkili olan ve kamu tüzel
kişiliğine haiz diğer kurum ve kuruluşlarına yaptırılabileceği öngörülmekte, kurum mal ve paralarının
haczedilemeyeceği hususuna açıklık getirilmektedir.

351 sayılı Kanun ile kurulmuş olan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun amacı;
yükseköğrenim gören öğrencilere kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak
suretiyle Türk gençlerinin yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişimlerini kolaylaştırmaktır.

Ülkemizde yükseköğrenime devam eden öğrenci sayısındaki artışa paralel olarak Kurumun
hizmet alanı ve hizmet yoğunluğunda da sürekli ve hızlı bir büyüme meydana gelmiştir. Ancak, kadro
ve personel sayısında yeterli düzeyde artış sağlanamamıştır. En son 24/10/1996 tarihli ve 4201 sayılı
Kanun ile kadro ihdası gerçekleştirilmiş olup, bu tarih itibarıyla 70 il ve 24 ilçede bulunan 147 adet
yurt müdürlüğünde 73.652 kız, 85.515 erkek olmak üzere toplam 159.167 öğrenciye hizmet
verilmekte iken, 2010 tarihi itibarıyla 81 il ve 100 ilçede bulunan 261 adet yurt müdürlüğünde
135.912 kız, 95.115 erkek olmak üzere toplam 231.027 öğrenciye hizmet verilmektedir.

Halen Kurum merkez teşkilatında 1.099, taşra teşkilatında 6.449 olmak üzere toplam 7.549
memur kadrosu bulunmaktadır. Bu kadrolardan 530 adedi 4046 sayılı Kanun uyarınca özelleştirilen
veya özelleştirme kapsamına alınan kurum veya kuruluşlardan naklen atanmak üzere Kuruma tahsis
edilmiş kadrolar olup, bu kadroların kullanımı Kuruma ait değildir.

Teklif ile; Kurum hizmetlerinin daha etkin ve verimli bir şekilde yerine getirilebilmesi için 1.453
adet kadro ihdas edilmesi öngörülmektedir.
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Türkiye çok genç nüfusa sahip olup, bu genç nüfusun yükseköğretime önemli bir talebi
bulunmaktadır. Türkiye'de 2008-2009 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açıköğretim ve diğer
yükseköğretim kurumları hariç önlisans, lisans ve lisansüstü programlarında eğitim gören toplam
1.746.534 öğrencinin 166.157'si vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim görmektedir. Devlet
kaynakları ile değil kendi kaynaklarıyla, kazanç amacı gütmeksizin vakıflar tarafından kurulan kamu
tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Teklif ile kurulması öngörülen Şifa Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi
Türkiye'nin genç nüfusunun yükseköğretime olan talebini karşılamakta yardımcı olacaktır.

Diğer taraftan, özelleştirilecek olan kurumların bünyelerinde mevcut olan maddi teçhizatın,
özellikle kamu tüzel kişiliğine sahip eğitim kurumlarınca, herhangi bir kayıp yaşanmaksızın
kullanılabilmesi öngörülmektedir.

Ayrıca, Milli Eğitim Bakanlığınca 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu kapsamında
açılacak özel öğretim kurumlarına, diğer şartlarla birlikte aynı Kanun kapsamında çıkarılan Milli
Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği gereği bayındırlık ve iskan müdürlüğü, sağlık
müdürlüğü ve itfaiye müdürlüğünden kuruma ait binanın uygun görüldüğüne ilişkin rapor alınarak
kurum açma izni verilmektedir.

Bakanlığımızca kurum açma izni verilen özel öğretim kurumlarına Resmi Gazete'de yayımlanan
İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik hükmü gereği belediyelerce de ruhsat
düzenlenerek aynı kuruma iki farklı Bakanlıkça faaliyette bulunma izni verilmektedir.

Milli Eğitim Bakanlığınca faaliyette bulunmak üzere kurum açma izni verilen özel öğretim
kurumlarına belediye tarafından çeşitli nedenlerle ruhsat izni verilmemesi durumu yönetimde yetki
kargaşasına meydan vermekte ve bu durum eğitim alanına yatırım yapan özel sektörün mağduriyetine
neden olduğu gibi bu alanda yeni yatırım yapmasını da engellemektedir. Ayrıca özel öğretim kurumu
açacakların iki farklı bakanlıktan izin alması bürokratik işlemlerin artmasına, zaman ve emek kaybına
meydan vermektedir.

Dokuzuncu Kalkınma Planında (2007-2013) yer alan; " .... Bütün eğitim kademelerinde özel
sektörün payı artırılacak, kamu kaynaklarının en fazla ihtiyaç duyulan kesimlere yönlendirilmesi
sağlanacaktır ... " hükmünün uygulanabilmesi ve gerçek ve tüzel kişiler tarafından eğitim alanına
yatırım yapılırken karşılaşılan sorunların giderilmesi amacıyla 3572 sayılı İşyeri Açma ve Çalışma
Ruhsatlarına Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulüne Dair Kanunun 2 nci
maddesinde; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu kapsamına giren turizm işletmelerine bu Kanun
hükümlerinin uygulanmadığı gibi özel öğretim kurumlarının da 3572 sayılı Kanun kapsamından
çıkarılması amacıyla düzenlenmiştir.

Bilindiği üzere, 5648 sayılı Kanunla kurulan Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
aracılığı ile Avrupa Birliği kaynaklı yaklaşık 900 milyon Euro hibe fonunun kullanılması söz konusu
olacaktır. Kurum 2010 yılı Nisan ayında Ulusal Akreditasyon için başvurmuş ve Temmuz 2010
tarihinde Ulusal Akreditasyon alınarak ilgili paket, yetki devri sürecinin sonlandırılması için 21
Temmuz 2010 tarihinde AB Komisyonuna gönderilmiştir. Şu ana kadar kurumda yaklaşık 900
personel istihdam edilmiş olup, bunlardan yaklaşık yedi yüz uzman ve yönetici personele AB'nin
istediği teknik konularda yaklaşık iki yıl süren sertifikalı eğitim verilmiştir. Teklifle yapılan
düzenlemeyle, akreditasyon sürecinde her hangi bir sıkıntı yaşanmaması amacıyla, kurum
personelinin dil şartını yerine getirebilmesi için ek süre verilmesi öngörülmüştür.
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T.C.
Başbakanlık 1/10/2010

Kanunlar ve Kararlar Genel Müdürlüğü
Sayı: B.02.0.KKG.0.10/101-219/4100

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA
Milli Eğitim Bakanlığı'nca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulu'nca

13/9/2010 tarihinde kararlaştırılan "Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı" ile gerekçesi ilişikte gönderilmiştir.

Gereğini arz ederim.

Recep Tayyip Erdoğan
Başbakan

GENEL GEREKÇE
Türkiye çok genç nüfusa sahip olup, bu genç nüfusun yükseköğretime önemli bir talebi

bulunmaktadır. Türkiye'de 2008-2009 eğitim-öğretim yılında üniversitelerin açıköğretim ve diğer
yükseköğretim kurumları hariç önlisans, lisans ve lisanüstü programlarında eğitim gören toplam
1.746.534 öğrencinin 166.157'si vakıf üniversitelerinde eğitim-öğretim görmektedir. Devlet
kaynakları ile değil kendi kaynaklarıyla, kazanç amacı gütmeksizin vakıflar tarafından kurulan kamu
tüzel kişiliğine sahip vakıf üniversiteleri Türk yükseköğretiminin ayrılmaz bir parçası ve önemli bir
bölümünü oluşturmaktadır. Tasarı ile kurulması öngörülen Şifa Üniversitesi ve Avrasya Üniversitesi
Türkiye'nin genç nüfusunun yükseköğretime olan talebini karşılamakta yardımcı olacaktır.

MADDE GEREKÇELERİ
Madde 1- Madde ile; İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından Şifa Üniversitesi adıyla ve

Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından Avrasya Üniversitesi adıyla
vakıf üniversiteleri kurulması öngörülmektedir.

Madde 2- Yürürlük maddesidir.

Madde 3- Yürütme maddesidir.
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YÜKSEKÖGRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNUNDA DEGİŞİKLİK
YAPILMASINA DAİR KANUN TASARISI (1/958)

MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa
aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Şifa Üniversitesi
EK MADDE 133- İzmir'de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim

Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Avrasya Üniversitesi
EK MADDE 134- Trabzon'da Maçka İmar Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından

2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi
olmak üzere, kamu tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi
kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur."
MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
MADDE 3- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Recep Tayyip Erdoðan
Baþbakan

Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Devlet Bak. ve Baþb. Yrd. Devlet Bak. ve Baþb. Yrd.
C. Çiçek B. Arınç A. Babacan

Devlet Bakaný Devlet Bakaný Devlet Bakaný
M. Aydın H. Yazıcı F. N. Özak
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Devlet Bakaný Devlet Bakaný Devlet Bakanı

M. Z. Çağlayan F. Çelik E. Bağış
Devlet Bakanı Devlet Bakanı Adalet Bakaný

S. A. Kavaf C. Yılmaz S. Ergin
Milli Savunma Bakanı İçişleri Bakanı Dışişleri Bakanı

M. V. Gönül B. Atalay A. Davutoğlu
Maliye Bakanı Millî Eðitim Bakaný Bayýndýrlýk ve Ýskân Bakaný

M. Şimşek N. Çubukçu M. Demir
Saðlýk Bakaný Ulaþtýrma Bakaný Tarým ve Köyiþleri Bakaný

R. Akdağ B. Yýldýrým M. M. Eker
Çalýþma ve Sos. Güv. Bakaný Sanayi ve Ticaret Bakaný En. ve Tab. Kay. Bakaný

Ö. Dinçer N. Ergün T. Yıldız
Kültür ve Turizm Bakaný Çevre ve Orman Bakaný

E. Günay V. Eroğlu
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Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Raporu

Türkiye Büyük Millet Meclisi

Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve 11/11/2010

Spor Komisyonu

Esas No.: 2/781, 1/958

Karar No.: 28

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞINA

Başkanlığınızca 15/10/2010 tarihinde tali komisyon olarak Plan ve Bütçe Komisyonuna, esas
Komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen “Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” ile Başkanlığınızca 8/11/2010 tarihinde tali komisyon
olarak Plan ve Bütçe; Milli Savunma; Tarım, Orman ve Köyişleri; Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve
Turizm ve İçişleri Komisyonlarına esas komisyon olarak Komisyonumuza havale edilen “Konya
Milletvekili Kerim Özkul ile 7 Milletvekilinin; Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında
Kanun Teklifi” Komisyonumuzun 10/11/2010 tarihli 33 üncü toplantısında Hükümeti temsilen Milli
Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU ile Milli Eğitim Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma
Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu
temsilcilerinin katılımlarıyla görüşülmüştür.

Komisyonumuzca ilgili Tasarı ve Teklif İçtüzüğün 35 inci maddesi uyarınca birbirleriyle ilgili
görüldüğünden birleştirilmiş ve görüşmelerde içeriğinin daha kapsamlı olması nedeniyle 2/781 esas
numaralı Kanun Teklifinin esas alınması oylamaya sunulmuş ve kabul edilmiştir.

Teklif ve gerekçesi incelendiğinde;

- Muvazzaflık hizmeti esnasında anne, baba, kardeş, eş veya çocuğu vefat eden erbaş ve erlere
birlik komutanlığının onayı ile ek 10 gün izin verilmesi,

- Yüksek Öğrenim ve Kredi ve Yurtlar Kurumunun Başbakanlığa bağlanması,

- Kurumun yurt dışında yurt ve tesisler yaptırabilmesine olanak sağlanması,

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Kurulu ve Yönetim Kurulunun oluşumu ve
görevleri,

- Kurumdan kredi alan öğrencilerin kredilerini, öğrenim gördüğü öğretim kurumunun normal
öğrenim süresinin bitiminden itibaren iki yıl sonra başlamak üzere, kredi aldığı kadar süre ve aylık
dönemler halinde Kuruma ödemesi,

- Kurumdan kredi alan öğrencilerin, Sosyal Güvenlik Kurumu veya benzer nitelikteki başka
kuruluşlarla ilişkilerinin bulunmaması durumunda, talepleri halinde Kurumun borcun ödenmesini
birer yıllık sürelerle uzatması,

- Kurumun gerekli görülen hallerde hizmet binası, yurt binası ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli ve
2985 Sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci maddesinin (m) bendine göre yaptırabilmesi,
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- İzmir’de Türkiye Tabipler Vakfı tarafından Şifa Vakıf Üniversitesi, Trabzon’da Maçka İmar
Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı tarafından Avrasya Vakıf üniversitelerinin kurulması,

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunca yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk
vatandaşı öğrencilere belli şartlar altında burs ve kredi verilebilmesi,

konularında düzenlemeler öngörülmektedir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde Milli Eğitim Bakanı Nimet ÇUBUKÇU, birleştirilmiş
olan Tasarı ve Teklif ile kurulması öngörülen iki vakıf üniversitesi ile vakıf üniversitelerinin sayısının
54’e ulaşacağını; 2002 yılına kadar 3 büyük ilde toplanmış olan vakıf üniversitelerinin bu tarihten
sonra ülke geneline yayıldığını; yükseköğrenimde okullaşma oranının artması ve Devlet
üniversitelerindeki kontenjan baskısının azaltılmasında vakıf üniversitelerinin önemli bir rol
üstlendiğini ve Ülkemizin genç nüfusu ve üniversitelerde üretilen bilginin teknoloji ve katma değere
dönüştüğü dikkate alındığında Devlet ve vakıf üniversitelerinin sayısının artmasının Ülkemizin
geleceği bakımından önemli olduğunu ifade etmişlerdir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerde Komisyon üyelerimiz tarafından;

- Üniversitelerin sayısal olarak artması yanında, öğretim kadrolarının ve kalitelerinin artırılması
gerektiği,

- Vakıf üniversitelerini kuran vakıfların malvarlıkları ve nitelikleri hakkında Komisyona ayrıntılı
bilgi verilmesinin uygun olacağı,

- Kurulacak üniversitelerde açılacak bölümlerin ve öğrenci kontenjanlarının Ülkemizin
gelecekteki ihtiyaçlarının tespit edilerek belirli bir plan dahilinde belirlenmesi gerektiği,

- Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun üniversite öğrencilerinin yurt talebinin
karşılanmasında çok önemli bir görevi yerine getirdiği, Kurumun kaynaklarının artırılarak gerek yurt
ve yatak sayısının gerekse hizmet kalitesinin artırılmasının önemli olduğunu,

- Kurumun yurt içinde yurt taleplerini henüz yeteri kadar karşılamamışken yurtdışında yurt
yapma imkanı verilmesinin amacının anlaşılamadığı;

ifade edilmiştir.

Teklifin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra Teklif ve gerekçesi Komisyonumuzca
benimsenerek maddelerinin görüşülmesine geçilmiştir.

Teklifin;

- Başlığı içeriği yansıtması amacıyla “YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU
KANUNU VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TEKLİFİ” biçiminde değiştirilerek,

- 1 inci maddesinin çerçevesinde yer alan “77 nci maddesinin sonuna ibaresi” kanun yapım
tekniğine uyum sağlanması amacıyla “77 nci maddesine” şeklinde redaksiyona tabi tutularak,

- 2 nci maddesi aynen,

- 3 üncü maddesinde yer alan “351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunun”
ibaresinin 2 nci maddede anılması nedeniyle “351 sayılı Kanunun” şeklinde redaksiyona tabi
tutularak,
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- 4, 5 ve 6 ncı maddeleri aynen,

- 7 nci madde çerçevesinde yer alan “madde metninden” ibaresi kanun yapım tekniğine uyum
sağlanması amacıyla çıkarılarak,

- Çerçeve 8 inci maddesiyle değiştirilen 351 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinin 3 üncü fıkrasıyla,
kredi borçlularının borçlarını geri ödemesini belli şartlar dahilinde ertelemesine imkan veren
düzenlemede şartları taşıyan borçluların talepleri halinde Kuruma verilen ihtiyari erteleme yetkisini
zorunlu hale getirmek amacıyla “Kurumca uzatılabilir” ibaresi “Kurumca uzatılır” biçiminde
değiştirilerek,

- 9, 10, 11, 12, 13 ve 14 üncü maddeleri aynen,

- 15 inci maddesiyle 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Kanuna eklenen ek 134 üncü maddedeki
yazım hataları düzeltilmek suretiyle,

- 16 ncı maddesi aynen,

- 17 nci maddesinde “3.3.2004” ibaresi “3/3/2004” biçiminde değiştirilerek,

- 18 inci maddesi aynen,

- 19 uncu maddesinin çerçevesinde yer alan “maddesinin sonuna ibaresi” kanun yapım tekniğine
uyum sağlanması amacıyla “maddesine” biçiminde değiştirilerek; maddede 5216 sayılı Büyükşehir
Belediyesi Kanunu, 5393 sayılı Belediye Kanunu ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi Kanununa yapılan
atıflarda ilgili kanunların tarihleri, alınan redaksiyon yetkisi çerçevesinde belirtilmek suretiyle ve
maddeyle 5580 sayılı Kanuna eklenen düzenlemede yer alan “özel öğretim kurumlarım” ibaresi “özel
öğretim kurumlarını” ve “Özel öğretim kurumlarına imar mevzuatına” ibaresi “Özel öğretim
kurumları mevzuatına” şeklinde değiştirilerek,

- 20 nci maddesi ile yürürlüğe ilişkin 21 ve yürütmeye ilişkin 22 nci maddeleri aynen,

kabul edilmiştir.

Teklifin tümü ve redaksiyon yetkisi verilmesi, yapılan değişikliklerle oya sunulmuş ve
Komisyonumuzca kabul edilmiştir.

Raporumuz, Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Yüksek Başkanlığa saygı ile arz olunur.

Başkan Başkanvekili Sözcü

Mehmet Sağlam Necat Birinci Yüksel Özden

Kahramanmaraş İstanbul Muğla

Üye Üye Üye

Avni Erdemir Beytullah Asil Fatma Nur Serter

Amasya Eskişehir İstanbul

(Muhalefet şerhi ektedir) (Bazı maddelere muhalefet

şerhim ektedir)
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Üye Üye Üye

Avni Doğan Durdu Özbolat Fikri Işık

Kahramanmaraş Kahramanmaraş Kocaeli

(Bazı maddelere muhalifim)

Üye Üye Üye

Sami Güçlü Akif Akkuş İbrahim Mete Doğruer
Konya Mersin Osmaniye

(Muhalefet şerhi ektedir)

Üye Üye Üye

Hamza Yerlikaya Osman Kılıç Engin Altay
Sivas Sivas Sinop

(Torba kanun olduğu için

bazı maddelere muhalefet

şerhim ektedir)

Üye

Ali Koçal
Zonguldak

(Bazı maddelerine muhalefet

şerhim ektedir)
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KARŞI OY YAZISI
Anayasa'nın 42. maddesinde "Devlet, maddi imkanlardan yoksun başarılı öğrencilerin,

öğrenimlerini sürdürebilmeleri amacı ile burslar ve başka yollarla gerekli yardımları yapar." hükmü
bulunmaktadır.

1961 yılında yürürlüğe giren 351 sayılı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu ile
kurulan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun amacı kanunun 2. maddesinde "yüksek
öğrenim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini
sağlamak suretiyle Türk gençlerinin yüksek öğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini
kolaylaştırmak" olarak belirlenmiştir.

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifinin 3. ve 6. Maddesinde yer alan
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu'nun yurt dışında yurt yapması ve işletmesine yönelik
görev izah edilebilir bir görev değildir.

Türkiye'de 3 milyon 322 559 yüksek öğrenim öğrencisi var iken, kurum yurtlarının yatak
kapasitesi 230 bindir. Toplam öğrenci sayısının yüzde 7'sine karşılık gelen bu kapasite kurumun
Türkiye'de görevini yeterli bir şekilde yerine getiremediğinin açık bir göstergesidir. Üstelik, yurt
dışında öğrenim gören Türk öğrencileri (Öğrenci Değişim Programları hariç) özel üniversitelerde ve
burslu olarak kendi imkanlarıyla eğitim almaktadırlar.

Sosyal devletin görevi asıl ihtiyaç sahiplerine hizmet götürmektir. Türkiye'de eğitimin her
kademesi bir kamusal hizmet olarak sunulmaktadır. Yasal düzenlememiz bu yönde iken kurumun
yurt içindeki öğrencilerin barınma sorunlarını çözmesi öncelikli ve vazgeçilmez bir görevdir.

Yurt kapasitesinin yurt talebini karşılayamaması öğrenci ve velilerimizi başka yollara sevk
etmekte, kimi öğrencilerimiz barınma sorununu tarikat ve cemaat ev ve yurtlarında kalarak
çözmektedir.

Barınma sorununu çözmek devletin anayasal görevidir. Bu görevin gereğince yerine
getirilememesi, devleti kuşatma hedefi taşıyan örgütlenmelerin elini güçlendirmekte, onlara
amaçlarına ulaşma konusunda adeta yardımcı olmaktadır.

Kurumun yurt içindeki asli görevini yerine getiremediği düşünüldüğünde, kuruma yurt dışında
yurt yapma görevinin verilmesi düşündürücüdür.

Ali Koçal Engin Altay Fatma Nur Serter
Zonguldak Sinop İstanbul
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MUHALEFET ŞERHİ
Tasarının 9. maddesine eklenen fıkralar mülkiyeti kuruma ya da hazineye ait olup kuruma tahsis

edilen taşınmazların üzerine ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine kırk dokuz
yılı geçmemek şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama karşılığı yurt binası yaptırılabileceği
düzenlemektedir. Aynı maddeye eklenen 3. Paragrafında ise kira bedeli ve kiralama süresinin
tespitinde; kiralama konusu taşınmazın üzerindeki tesislerin bir kısmının veya tamamının işletmesinin
kiralayana verilip verilmeyeceği hususları dikkate alınır denilerek, hazine arazileri üzerine işletmesi
gerçek veya özel hukuk tüzel kişilerine ait özel yurt yapımının önü açılmaktadır.

Teklifteki fıkralar yazım tekniği itibari ile de farklı anlamlar yüklenebilecek ifadeler
içermektedir. Belirtilen nedenlerle tasarıya muhalifiz.

Beytullah Asil Akif Akkuş
Eskişehir Mersin
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KONYA MİLLETVEKİLİ KERİM ÖZKUL
İLE 7 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİFİ

BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK
YAPILMASI HAKKINDA KANUN

TEKLİFİ

MADDE 1- 21/06/1927 tarihli ve 1111
sayılı Askerlik Kanununun 77 nci maddesinin
sonuna aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Muvazzaflık hizmeti esnasında anne,
baba, kardeş, eş veya çocuğa vefat eden erbaş
ve erlere, talepleri üzerine asgari tugay/alay ve
eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile Deniz/Hava
Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) birlik
komutanlığının onayı ile birinci fıkrada yazılı
izinlere ek olarak 10 gün izin verilir. Bu izin
süresi muvazzaflık hizmetinden sayılır."

MADDE 2- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan
Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli
gördüğü takdirde bir bakan aracılığı ile
kullanabilir. "

MADDE 3- 351 sayılı Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununun 2 nci
maddesinde yer alan "Kurumun amacı;"
ibaresinden sonra gelmek üzere "yurt içinde ve
dışında" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 351 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Genel Kurul ve görevleri
MADDE 4- Genel Kurul; Başbakan veya

Kurumun bağlı olduğu Bakan, Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı ve Yükseköğretim Genel Müdürü,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
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MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE
SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ

METİN
YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR

KURUMU KANUNU VE BAZI
KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK

YAPILMASI HAKKINDA KANUN
TEKLİFİ

MADDE 1- 21/6/1927 tarihli ve 1111 sayılı
Askerlik Kanununun 77 nci maddesine
aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Muvazzaflık hizmeti esnasında anne,
baba, kardeş, eş veya çocuğa vefat eden erbaş
ve erlere, talepleri üzerine asgari tugay/alay ve
eşidi (Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil
Güvenlik Komutanlığı ile Deniz/Hava
Kuvvetleri Komutanlıklarında eşidi) birlik
komutanlığının onayı ile birinci fıkrada yazılı
izinlere ek olarak 10 gün izin verilir. Bu izin
süresi muvazzaflık hizmetinden sayılır.”

MADDE 2- 16/8/1961 tarihli ve 351 sayılı
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
Kanununun 1 inci maddesinin ikinci fıkrası
aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu Başbakanlığa bağlıdır. Başbakan
Kurumun yönetimi ile ilgili yetkilerini gerekli
gördüğü takdirde bir bakan aracılığı ile
kullanabilir."

MADDE 3- 351 sayılı Kanunun 2 nci
maddesinde yer alan “Kurumun amacı;”
ibaresinden sonra gelmek üzere “yurt içinde ve
dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 4- 351 sayılı Kanunun 4 üncü
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Genel Kurul ve görevleri
MADDE 4- Genel Kurul; Başbakan veya

Kurumun bağlı olduğu Bakan, Milli Eğitim
Bakanlığı Müsteşarı, Talim ve Terbiye Kurulu
Başkanı ve Yükseköğretim Genel Müdürü,
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu



Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları,
Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Sağlık
Bakanlıklarından, Devlet Planlama Teşkilatı ile
Hazine Müsteşarlıklarından ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığından birer temsilci, üniversite
rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim
üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor
Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı veya
görevlendirecekleri birer temsilci ile
yönetmeliğe göre tespit edilecek dört öğrenci
temsilcisinden oluşur.

Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu
Bakan, Genel Kurulun tabii başkanıdır.

Genel Kurul, iki yılda bir başkanın daveti
üzerine Kasım veya Aralık ayları içinde
toplanarak gündemdeki işleri görüşür. Genel
Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısının
salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk
sağlanamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurul, Başbakan veya Kurumun bağlı
olduğu Bakan tarafından olağanüstü toplantıya
çağrılabilir.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar

Kurumunun faaliyetleri ile ilgili konuları
görüşmek, genel politika ve uygulamaya ilişkin
ilkeler konusunda görüş bildirmek,

b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu asil ve
yedek üyelerini seçmek."

MADDE 5- 351 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 7- Yönetim Kurulu; Başbakan

veya Kurumun bağlı olduğu Bakan ve Maliye
Bakanı tarafından belirlenecek en az daire
başkanı düzeyinde birer üye, Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Genel
Kurulca Genel Kurul üyeleri arasından
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Genel Müdürü ve Genel Müdür Yardımcıları,
Maliye, İçişleri, Bayındırlık ve İskan ve Sağlık
Bakanlıklarından, Devlet Planlama Teşkilatı ile
Hazine Müsteşarlıklarından ve Yükseköğretim
Kurulu Başkanlığından birer temsilci, üniversite
rektörleri veya görevlendirecekleri birer öğretim
üyesi, Vakıflar Genel Müdürü, Gençlik ve Spor
Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı veya
görevlendirecekleri birer temsilci ile
yönetmeliğe göre tespit edilecek dört öğrenci
temsilcisinden oluşur.

Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu
Bakan, Genel Kurulun tabii başkanıdır.

Genel Kurul, iki yılda bir başkanın daveti
üzerine Kasım veya Aralık ayları içinde
toplanarak gündemdeki işleri görüşür. Genel
Kurulun toplantı yeter sayısı üye tamsayısının
salt çoğunluğudur. İlk toplantıda çoğunluk
sağlanamazsa iki hafta sonra yapılacak ikinci
toplantıda çoğunluk aranmaz. Kararlar
toplantıya katılanların salt çoğunluğu ile alınır.
Genel Kurul, Başbakan veya Kurumun bağlı
olduğu Bakan tarafından olağanüstü toplantıya
çağrılabilir.

Genel Kurulun görevleri şunlardır:
a) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar

Kurumunun faaliyetleri ile ilgili konuları
görüşmek, genel politika ve uygulamaya ilişkin
ilkeler konusunda görüş bildirmek,

b) Seçimle gelen Yönetim Kurulu asil ve
yedek üyelerini seçmek."

MADDE 5- 351 sayılı Kanunun 7 nci
maddesi başlığı ile birlikte aşağıdaki şekilde
değiştirilmiştir.

"Yönetim Kurulu ve görevleri
MADDE 7- Yönetim Kurulu; Başbakan

veya Kurumun bağlı olduğu Bakan ve Maliye
Bakanı tarafından belirlenecek en az daire
başkanı düzeyinde birer üye, Yüksek Öğrenim
Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürü, Genel
Kurulca Genel Kurul üyeleri arasından

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



seçilecek; iki rektör veya öğretim üyesi, bir
öğrenci temsilcisi ve bir diğer kurum temsilcisi
olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Seçimle gelen üyelerin her biri için birer
yedek üye seçilir.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki
yıldır. Süresi sona eren üyelerin yeniden
seçilmeleri veya görevlendirilmeleri mümkündür.

İstifa, emeklilik, başka bir göreve atanma
gibi sebeplerle asli görevlerinden ayrılan veya
özürsüz olarak yılda dört defa toplantıya
katılmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin
Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Seçimle gelen Yönetim Kurulu Üyesinin
görev süresinin herhangi bir nedenle iki yıldan
önce sona ermesi halinde, kalan süreyi
tamamlamak üzere yerine yedeği görev yapar.
Diğer üyelerin görevlerinin sona ermesi halinde
ise, ilgili bakanlık tarafından bir ay içinde
belirlenecek yeni üye, eski üyenin kalan görev
süresi kadar görevini yapar.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine her
ayının 20000 gösterge rakamının memur maaş
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda
huzur hakkı ödenir. Memuriyet mahalli dışından
Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirilenlere
de 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenir.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Genel

Müdürlükçe teklif edilen yatırım projelerini
incelemek ve görüş bildirmek,

b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda
barınacak öğrencilerin değerlendirilmesine
ilişkin kıstasları belirlemek,

c) Yönetmelik taslaklarını inceleyip,
Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan
onayına sunmak üzere karara bağlamak,
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seçilecek; iki rektör veya öğretim üyesi, bir
öğrenci temsilcisi ve bir diğer kurum temsilcisi
olmak üzere yedi üyeden oluşur.

Seçimle gelen üyelerin her biri için birer
yedek üye seçilir.

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

Yönetim Kurulu üyelerinin görev süresi iki
yıldır. Süresi sona eren üyelerin yeniden
seçilmeleri veya görevlendirilmeleri mümkündür.

İstifa, emeklilik, başka bir göreve atanma
gibi sebeplerle asli görevlerinden ayrılan veya
özürsüz olarak yılda dört defa toplantıya
katılmayan Yönetim Kurulu Üyelerinin
Yönetim Kurulu üyeliği sona erer.

Seçimle gelen Yönetim Kurulu üyesinin
görev süresinin herhangi bir nedenle iki yıldan
önce sona ermesi halinde, kalan süreyi
tamamlamak üzere yerine yedeği görev yapar.
Diğer üyelerin görevlerinin sona ermesi halinde
ise, ilgili bakanlık tarafından bir ay içinde
belirlenecek yeni üye, eski üyenin kalan görev
süresi kadar görevini yapar.

Yönetim Kurulu başkan ve üyelerine her ay
için 20000 gösterge rakamının memur maaş
katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarda
huzur hakkı ödenir. Memuriyet mahalli dışından
Yönetim Kurulu üyeliklerine görevlendirilenlere
de 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah
Kanunu hükümlerine göre ayrıca harcırah ödenir.

Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır:
a) Yurt yapımı ve geliştirilmesine ait Genel

Müdürlükçe teklif edilen yatırım projelerini
incelemek ve görüş bildirmek,

b) Burs/kredi verilecek ve yurtlarda
barınacak öğrencilerin değerlendirilmesine
ilişkin kıstasları belirlemek,

c) Yönetmelik taslaklarını inceleyip,
Başbakan veya Kurumun bağlı olduğu Bakan
onayına sunmak üzere karara bağlamak,

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu adına taşınmaz satın alınması,
satılması, yaptırılması, trampa yapılması, irtifak
hakkı ve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis
edilmesi, beş yıla kadar taşınmaz kiralanması,
kiraya verilmesi; binaların yurt binası, tesis, kreş
ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsis
edilmesi hususlarında yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak,

d) Kanun ve yönetmelik ile verilen
görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu, sınırlarını ve süresini
açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir
kısmını Genel Müdüre devredebilir.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve
esasları yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 6- 351 sayılı Kanunun 11 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Genel Müdürlüğün yurtdışında kuracağı
yurtlarla ilgili görevleri yerine getirmek üzere,
Genel Müdürlükçe önerilen personel, 7/7/2010
tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10
uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre uzman
müşavir olarak atanır."

MADDE 7- 351 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinde yer alan "memleket içinde" ibaresi
madde metninden çıkarılmıştır.

MADDE 8- 351 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

"Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü
öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin
bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü
eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak
üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık
dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.

Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında;
Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik
kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla
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ç) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumu adına taşınmaz satın alınması,
satılması, yaptırılması, trampa yapılması, irtifak
hakkı ve benzeri ayni nitelikteki hakların tesis
edilmesi, beş yıla kadar taşınmaz kiralanması,
kiraya verilmesi; binaların yurt binası, tesis, kreş
ve benzeri hizmet ve sosyal amaçlara tahsis
edilmesi hususlarında yapılan teklifleri
incelemek ve karara bağlamak,

d) Kanun ve yönetmelik ile verilen
görevleri yapmak.

Yönetim Kurulu, sınırlarını ve süresini
açıkça belirtmek şartıyla yetkilerinden bir
kısmını Genel Müdüre devredebilir.

Yönetim Kurulunun çalışma usul ve
esasları yönetmelikle düzenlenir."

MADDE 6- 351 sayılı Kanunun 11 inci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Genel Müdürlüğün yurtdışında kuracağı
yurtlarla ilgili görevleri yerine getirmek üzere,
Genel Müdürlükçe önerilen personel, 7/7/2010
tarihli ve 6004 sayılı Dışişleri Bakanlığının
Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanunun 10
uncu maddesinin altıncı fıkrasına göre uzman
müşavir olarak atanır.”

MADDE 7- 351 sayılı Kanunun 14 üncü
maddesinde yer alan “memleket içinde” ibaresi
çıkarılmıştır.

MADDE 8- 351 sayılı Kanunun 16 ncı
maddesinin ikinci, üçüncü ve beşinci fıkraları
aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve sekizinci
fıkrasına aşağıdaki cümle eklenmiştir.

“Öğrenci, borcunu öğrenim gördüğü
öğretim kurumunun normal öğrenim süresinin
bitiminden itibaren iki yıl (öğrencinin lisansüstü
eğitim yapması halinde dört yıl) sonra başlamak
üzere, kredi aldığı kadar sürede ve aylık
dönemler halinde Kuruma ödemek zorundadır.”

“Borçlunun, Kuruma müracaatı esnasında;
Sosyal Güvenlik Kurumu veya sosyal güvenlik
kuruluşu niteliğindeki başka kuruluşlarla

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi
ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin
bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti
ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılabilir.

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile
öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir
sebeple öğretim kurumundan çıkarılan
öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği
tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere
kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler
halinde Kuruma ödemek zorundadır.

Ancak yurt dışında öğrenim gören
öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınır."

MADDE 9- 351 sayılı Kanunun 20 nci
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet
binası, yurt binası ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli
ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci
maddesinin (m) bendine göre yaptırılabilir.

Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek
Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt
binası ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje
ve temel standartlar çerçevesinde, mülkiyeti
kendisine, Kuruma ya da Hazineye ait olup
Kuruma tahsis edilen taşınmazların üzerinde
ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk
tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek
şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama
karşılığı yaptırılabilir.

Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak
Hazineye ait taşınmazların üzerinde Kurumun
talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, Kuruma ait
taşınmazların üzerinde ise Kurumca gerçek veya
özel hukuk tüzel kişileri lehine kırkdokuz yılı
geçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz
olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı
tesis edilebilir. Bu taşınmazların tapu kütüğüne;
üst hakkına konu taşınmazların üst hakkı
süresince amacı dışında kullanılamayacağına,
Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya
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ilişkisinin bulunmaması halinde, ilgilinin talebi
ile borcunu ödemesi kredi alma süresinin
bitiminden itibaren endeks uygulanmak sureti
ile ve birer yıllık sürelerle Kurumca uzatılır.”

“Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile
öğretim kurumunu bırakan veya herhangi bir
sebeple öğretim kurumundan çıkarılan
öğrenciler öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği
tarihten itibaren iki yıl sonra başlamak üzere
kredi aldığı kadar sürede ve aylık dönemler
halinde Kuruma ödemek zorundadır.”

“Ancak yurt dışında öğrenim gören
öğrencilerden kefil veya diğer teminatlar alınır.”

MADDE 9- 351 sayılı Kanunun 20 nci
maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

"Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumunca gerekli görülen hallerde hizmet
binası, yurt binası ve tesisleri, 2/3/1984 tarihli
ve 2985 sayılı Toplu Konut Kanununun ek 1 inci
maddesinin (m) bendine göre yaptırılabilir.

Yapılmasının gerekli olduğuna Yüksek
Planlama Kurulu tarafından karar verilen yurt
binası ve tesisleri; Kurumca belirlenecek proje
ve temel standartlar çerçevesinde, mülkiyeti
kendisine, Kuruma ya da Hazineye ait olup
Kuruma tahsis edilen taşınmazların üzerinde
ihale ile belirlenecek gerçek veya özel hukuk
tüzel kişilerine kırkdokuz yılı geçmemek
şartıyla belirli süre ve bedel üzerinden kiralama
karşılığı yaptırılabilir.

Bu amaçla, üzerinde bina ve tesis yapılacak
Hazineye ait taşınmazların üzerinde Kurumun
talebi üzerine Maliye Bakanlığınca, Kuruma ait
taşınmazların üzerinde ise Kurumca gerçek veya
özel hukuk tüzel kişileri lehine kırkdokuz yılı
geçmemek şartıyla kira süresi kadar bedelsiz
olarak bağımsız ve sürekli nitelikli üst hakkı
tesis edilebilir. Bu taşınmazların tapu kütüğüne;
üst hakkına konu taşınmazların üst hakkı
süresince amacı dışında kullanılamayacağına,
Maliye Bakanlığı ve Başbakanlık veya

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan izin
alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh
konulur.

Kira bedeli ve kiralama süresinin
tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk
tüzel kişilerine ait olup olmadığı, Kuruma veya
Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz
olarak üst hakkı tesis edilip edilmediği,
yatırımın maliyeti, kiralama konusu taşınmazın
ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya
tamamının işletilmesinin kiralayana verilip
verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine
ait kira bedelleri Kurumun bütçesinden ödenir.

Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında
yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık
süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek
inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla,
Kurum ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile
düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488
sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan
damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan
müstesnadır.

Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında
yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale
usullerinden biri uygulanır.

Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında
yapılacak ihalelere ilişkin esas ve usuller; gerçek
veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak
nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve diğer
hususlar Başbakanlık veya Kurumun bağlı
olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet
Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları
tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur."

MADDE 10- 351 sayılı Kanunun 41 inci
maddesinin sonuna "ve haczedilemez" ibaresi
eklenmiştir.
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Kurumun bağlı olduğu Bakanlıktan izin
alınmaksızın devredilemeyeceğine dair şerh
konulur.

Kira bedeli ve kiralama süresinin
tespitinde; taşınmazın gerçek veya özel hukuk
tüzel kişilerine ait olup olmadığı, Kuruma veya
Hazineye ait taşınmazlar üzerinde bedelsiz
olarak üst hakkı tesis edilip edilmediği,
yatırımın maliyeti, kiralama konusu taşınmazın
ve üzerindeki tesislerin bir kısmının veya
tamamının işletilmesinin kiralayana verilip
verilmeyeceği hususları dikkate alınır.

Bu şekilde yapılacak kiralama işlemlerine
ait kira bedelleri Kurumun bütçesinden ödenir.

Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında
yapılacak yatırımlarla ilgili olarak otuzaltı aylık
süreyi geçmemek ve sözleşmede belirlenecek
inşaat yapım süresi ile sınırlı olmak kaydıyla,
Kurum ile gerçek veya özel hukuk tüzel kişileri
arasında yapılacak her türlü iş ve işlemler ile
düzenlenecek kağıtlar, 1/7/1964 tarihli ve 488
sayılı Damga Vergisi Kanununa göre alınan
damga vergisi ile 2/7/1964 tarihli ve 492 sayılı
Harçlar Kanunu uyarınca alınan harçlardan
müstesnadır.

Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında
yapılacak ihalelerde 4/1/2002 tarihli ve 4734
sayılı Kamu İhale Kanununda belirtilen ihale
usullerinden biri uygulanır.

Bu maddenin yedinci fıkrası kapsamında
yapılacak ihalelere ilişkin esas ve usuller; gerçek
veya özel hukuk tüzel kişilerinde aranılacak
nitelikler, sözleşmelerin kapsamı ve diğer
hususlar Başbakanlık veya Kurumun bağlı
olduğu Bakanlık, Maliye Bakanlığı ile Devlet
Planlama Teşkilatı ve Hazine Müsteşarlıkları
tarafından müştereken hazırlanarak Bakanlar
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur."

MADDE 10- 351 sayılı Kanunun 41 inci
maddesinin sonuna “ve haczedilemez” ibaresi
eklenmiştir.

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 11- Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez
teşkilatında kullanılan ekli (1) sayılı listede yer
alan kadrolar iptal edilmiş, merkez ve taşra
teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli (2) ve (3)
sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili
bölümüne eklenmiştir."

MADDE 12- 351 sayılı Kanunun, 5,6,8,13
ve 43 üncü maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci
maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 351 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Bu Kanun ve Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun iş ve
işlemlerine ilişkin diğer mevzuatla Milli Eğitim
Bakanlığına yapılmış olan atıflar Başbakanlığa
veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlığa; Milli
Eğitim Bakanına yapılmış olan atıflar ise,
Başbakana veya Kurumun bağlı olduğu Bakana
yapılmış sayılır."

MADDE 14- 351 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç dört ay
içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Bu
toplantıda, bu Kanuna göre Yönetim Kurulunun
teşkili sağlanır. Bu şekilde oluşan Yönetim
Kurulu ilk olağan Genel Kurula kadar görevine
devam eder. Olağanüstü Genel Kurul
toplantısını takip eden iki yıl sonraki Kasım
veya Aralık ayları içerisinde ilk Olağan Genel
Kurul Toplantısı yapılır.

Bu Kanuna göre teşkil edecek Yönetim
Kurulu ilk toplantısını yapıncaya kadar mevcut
Yönetim Kurulu görevine devam eder."
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MADDE 11- Yüksek Öğrenim Kredi ve
Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünün merkez
teşkilatında kullanılan ekli (1) sayılı listede yer
alan kadrolar iptal edilmiş, merkez ve taşra
teşkilatlarında kullanılmak üzere ekli (2) ve (3)
sayılı listelerde yer alan kadrolar ihdas edilerek
13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve
Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin eki (I) sayılı cetvelin ilgili
bölümüne eklenmiştir."

MADDE 12- 351 sayılı Kanunun, 5, 6, 8,
13 ve 43 üncü maddeleri ile 30/4/1992 tarihli ve
3797 sayılı Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat
ve Görevleri Hakkında Kanunun 55 inci
maddesinin (b) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 13- 351 sayılı Kanuna aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.

"EK MADDE 1- Bu Kanun ve Yüksek
Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun iş ve
işlemlerine ilişkin diğer mevzuatta Milli Eğitim
Bakanlığına yapılmış olan atıflar Başbakanlığa
veya Kurumun bağlı olduğu Bakanlığa; Milli
Eğitim Bakanına yapılmış olan atıflar ise,
Başbakana veya Kurumun bağlı olduğu Bakana
yapılmış sayılır."

MADDE 14- 351 sayılı Kanuna aşağıdaki
geçici maddeler eklenmiştir.

"GEÇİCİ MADDE 5- Bu Kanunun
yürürlüğe girmesinden itibaren en geç dört ay
içerisinde Genel Kurul olağanüstü toplanır. Bu
toplantıda, bu Kanuna göre Yönetim Kurulunun
teşkili sağlanır. Bu şekilde oluşan Yönetim
Kurulu ilk olağan Genel Kurula kadar görevine
devam eder. Olağanüstü Genel Kurul
toplantısını takip eden iki yıl sonraki Kasım
veya Aralık ayları içerisinde ilk Olağan Genel
Kurul Toplantısı yapılır.

Bu Kanuna göre teşkil edecek Yönetim
Kurulu ilk toplantısını yapıncaya kadar mevcut
Yönetim Kurulu görevine devam eder."

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



"GEÇİCİ MADDE 6 - Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar
ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz
başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları
sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç
taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte
olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit
süresinin iki katı sürede öderler."

MADDE 15- 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Şifa Üniversitesi
EK MADDE 133- İzmir'de Türkiye Tabipler

Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi adıyla bir vakıf
üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Avrasya Üniversitesi
EK MADDE 134- Trabzon'da Maçka İmar

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı
tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu
tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi
adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur."

– 20 –

Türkiye Büyük Millet Meclisi (S. Sayısı: 571)

DİLEK 571 -

“GEÇİCİ MADDE 6- Bu Kanunun
yürürlüğe girdiği tarihte kredi almakta olanlar
ile kredi borcunu ödeme zamanı henüz
başlamamış olanlar, bu borçlarını kredi aldıkları
sürede, kredi ödeme zamanı başlayıp borç
taksitlerini aksatmadan düzenli olarak ödemekte
olanlar ise bakiye borçlarını kalan taksit
süresinin iki katı sürede öderler.”

MADDE 15- 28/3/1983 tarihli ve 2809
sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı
Kanununa aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.

"Şifa Üniversitesi
EK MADDE 133- İzmir'de Türkiye Tabipler

Vakfı tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu tüzel
kişiliğine sahip Şifa Üniversitesi adıyla bir vakıf
üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Tıp Fakültesinden,
b) Diş Hekimliği Fakültesinden,
c) Sağlık Bilimleri Fakültesinden,
ç) Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Avrasya Üniversitesi
EK MADDE 134- Trabzon'da Maçka İmar

Eğitim Kültür ve Sosyal Hizmet Vakfı
tarafından 2547 sayılı Yükseköğretim
Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına
ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere, kamu
tüzel kişiliğine sahip Avrasya Üniversitesi
adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.

Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) Yabancı Diller Yüksekokulundan,
d) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
e) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur."

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 16- 24/11/1994 tarihli ve 4046
sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendinde yer alan
"ile mahalli idarelere" ibaresi "ile kamu tüzel
kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli
idarelere" şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 3.3.2004 tarihli ve 5102
sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs,
Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 1 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan "yurt
içinde" ibaresinden sonra gelmek üzere "ve
dışında" ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18- 5102 sayılı Kanunun 2 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"Yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk
vatandaşı öğrencilere, ikinci fıkrada belirtilen
kurum ve kuruluşlarca burs, kredi verilmemesi
halinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumunca burs veya kredi verilebilir."

MADDE 19- 08/02/2007 tarihli ve 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3
üncü maddesinin sonuna aşağıdaki fıkra
eklenmiştir.

"5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(d) bendi, 5393 sayılı Belediye Kanununun 15 inci
maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile 5302
sayılı İl Özel İdaresi Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde
belirtilen izin veya ruhsatlar, bu Kanun
kapsamındaki özel öğretim kurumlarını
kapsamaz. Özel öğretim kurumlarına imar
mevzuatına uygun olmak kaydıyla işyeri açma
ve çalışma ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık
bu yetkisini valiliklere devredebilir."
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MADDE 16- 24/11/1994 tarihli ve 4046
sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında
Kanunun 2 nci maddesinin (i) bendinde yer alan
“ile mahalli idarelere” ibaresi “ile kamu tüzel
kişiliğine sahip eğitim kurumları ve mahalli
idarelere” şeklinde değiştirilmiştir.

MADDE 17- 3/3/2004 tarihli ve 5102
sayılı Yüksek Öğrenim Öğrencilerine Burs
Kredi Verilmesine İlişkin Kanunun 1 inci
maddesinin birinci fıkrasında yer alan “yurt
içinde” ibaresinden sonra gelmek üzere “ve
dışında” ibaresi eklenmiştir.

MADDE 18- 5102 sayılı Kanunun 2 nci
maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“Yurt dışında yüksek öğrenim gören Türk
vatandaşı öğrencilere, ikinci fıkrada belirtilen
kurum ve kuruluşlarca burs, kredi verilmemesi
halinde, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar
Kurumunca burs veya kredi verilebilir.”

MADDE 19- 8/2/2007 tarihli ve 5580
sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanununun 3
üncü maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

“10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı
Büyükşehir Belediyesi Kanununun 7 nci
maddesinin birinci fıkrasının (d) bendi, 3/7/2005
tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 15
inci maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi ile
22/2/2005 tarihli ve 5302 sayılı İl Özel İdaresi
Kanununun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının
(a) bendinde belirtilen izin veya ruhsatlar, bu
Kanun kapsamındaki özel öğretim kurumlarını
kapsamaz. Özel öğretim kurumları mevzuatına
uygun olmak kaydıyla işyeri açma ve çalışma
ruhsatı Bakanlıkça verilir. Bakanlık bu yetkisini
valiliklere devredebilir.”

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



MADDE 20- 4/5/2007 tarihli ve 5648
sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanun'un 14 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasında geçen "31/12/2010" tarihi
"31/12/2012" olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.
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MADDE 20- 4/5/2007 tarihli ve 5648
sayılı Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme
Kurumu Kuruluş ve Görevleri Hakkında
Kanunun 14 üncü maddesinin dördüncü
fıkrasında geçen “31/12/2010” tarihi
“31/12/2012” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 21- Bu Kanun yayımı tarihinde
yürürlüğe girer.

MADDE 22- Bu Kanun hükümlerini
Bakanlar Kurulu yürütür.

(Konya Milletvekili Kerim Özkul ile
7 Milletvekilinin Teklifi)

(Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Kabul Ettiği Metin)



KONYA MİLLETVEKİLİ KERİM ÖZKUL İLE 7 MİLLETVEKİLİNİN TEKLİF ETTİĞİ
METNE EKLİ LİSTELER
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MİLLİ EĞİTİM, KÜLTÜR, GENÇLİK VE SPOR KOMİSYONUNUN KABUL ETTİĞİ

METNE EKLİ LİSTELER
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