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I. — GEÇEN TUTANAK ÖZETİ 

Bu Birleşim iki oturum yapan Genel Kurulda : 
Beşir Hamitoğulları, Batı Almanya'da bulunan [iş

çilerimizin geri gönderilmeleri konusunda gündem dı
şı konuşma yaptı. 

4 - 7 Ekim 1982 tarihleri arasında Tunus'a gide
cek olan Başbakan Bülend Ulusu'ya, Devlet Bakanı 
ve Başbakan Yardımcısı Zeyyad Baykara'nın vekillik 
etmesinin uygun görülmüş olduğuna dair Devlet Baş
kanlığı; 

Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanun Tasarısı
nın yeniden incelenmek üzere geri gönderilmesine 
dair Başbakanlık tezkereleri, Genel Kurulun bilgisi
ne sunuldu. 

Hastalıkları nedeniyle Hikmet Altuğ'un 27 Eylül 
1982 tarihinden itibaren 15 gün, Sİyami Ersek'in 7 
Ekim 1982 tarihinden itibaren 20 gün; 

Ender Ciner'ıin, Kasım ayında Berlin'de yapılacak 
Yurt Dışı îşçi Sorunları Yüksek Koordinasyon Ku
rulu Sosyal işler Komitesi toplantısına katılmak üze
re bir hafta izinli sayılmalarına dair Başkanlık tezke
releri kabul edildi. 

Malî işler (Maliye, Gümrük ve Tekel); 

iktisadî işler (Ticaret, Sanayi ve Teknoloji, Ener
ji ve Tabiî Kaynaklar); 

Sağlık ve Sosyal işler (Sağlık, Çalışma ve Sosyal 
Güvenlik); 

Bayındırlık, Ulaştırma, İmar ve iskân, Turizm ve 
Tanıtma; 

Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler; 
Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve Sayış

tay komisyonlarına ve 

Adalet Komisyonu ile Millî Eğitim (Millî Eğitim, 
Kültür, Gençlik ve Spor) komisyonlarında açık bu
lunan üyelikler için seçim yapıldı. 

20 Ekim 1982 Çarşamba günü saat 14.00'te top
lanılması hususu kabul edilerek Birleşime saat 18.35'te 
son verildi. 

M, Vefik KİTAPÇIGİL 
Başkan 

BaşkanvekiM 
Erdoğan BAYIK M. Talât SARAÇOĞLU 

Kâtip Üye Kâtip Üye 
A. Güngör ÇAKMAKÇI Ali Nejat ALP AT 

Kâtip Üye Kâtip Üye 

II. — GELEN KÂĞITLAR 

Tasarılar 

l'a — ödeme Güçlüğü içinde Bulunan Bankerle
rim işlemleri Hakkında 35 sayılı Kanun Hükmünde 
Kararnamenıin Bazı Hükümlerinin Değiştirilmesine 
ve Bu Kararnameye Bazı Maddeler Eklenmesine iliş
iktin Kanun Hükmünde Karaırnaımei (1/540) (Başkan

lığa ıgeliş terini : 14.10.1982) (Malî işler Komisyonu
nla : 18.10.1982) 

2. — iktisadî ve Ticarî ilimler Akademileri 1980 
Bütçe Yılı Kesirahesap Kanun Tasarısı. (1/541) (Baş
kanlığa geliş tarihi : 18.10.1982) (Danışma Medlisd 
Hesaplarını inceleme ve Sayıştay Komisyonuna : 
19.10,1982) 
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BİRİNCİ OTURUM 

Açüma Saati : 14.00 

BAŞKAN : Başkanvekffl Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 

IBAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Meclisinin 
5 'inci BMeşimjinli açıyorum. 

Çoğunluğumuz vardır, görüşmelere başlıyoruz. 

ffl. — BAŞKANLIK DİVANININ GENEL KURULA SUNUŞLARI 

1. — Millî Savunma, İçişleri ve Dışişleri Komis
yonu Başkanlığının, Komisyonunun görev bölümüne 
dair tezkeresi. (3/454) 

BAŞKAN — BaŞkanlılk Divanına gelem bazı ıtez-
(kereler ıbulüinmi'alktadır, Yüce Kurulun ıttılaına arz 
ediyorum ©fendim; okutuyorum. 

Danışma Meclisıi Başkanlığına 
Milî Savunuma, tşiçleri ve Dışişleri Komisyonu-

nıuo 12 Ekim 1982 günü saat : 11.00'de yapmış ol
duğu toplantıda BaŞkanlılk Divanı seçimleri yapılmış 
ve sonuçta; 

Komisyon Başkanlığına Sayın Eşref Akıncı, 
Komisyon Başkanvefciliğine Sayın Abdullah Asım 

İğneciler, 
Komisyon Sözcülüğüne Sayın Aydın Tuğ, 
Komisyon Kâtip üyeliğine Sayın Avn'i Müftü-

oğlu seçilmişlerdir. 
Saygı (ile arz olumun 

Eşref AKINCI 
Millî Savunma, İçişleri ve 

Dışişleri Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize suniarım. 
2. — Sağlık ve Sosyal İşler Komisyonu Başkan

lığının, Komisyonunun görev bölümüne dair tezke
resi. (3/463) 

Yüksek Başkanlığa 
Sağluk ve Sosyal tşler Komûsyoınu 13 Ekim 19? 

Çarşam'ba 'günü saat : 18.15te toplanarak BaŞkanlılk 
Divanını aşağıda gösterildiği ışetfcilde seçmiştir. 

©ilgilerinize arz ederim. 
Saygılanmla. 

Zeki ÇAKMAKÇI 
Sağlıik ve Sosyal İşler 
Komıisyonu Başkanı 

Başkan : ZeM Çakmakçı, 
©aşkanvekili : Mehmet Akdemir, 
Sözcü : S. Feridun Güray, 
Kâtip : Cavidan Tercan, 
BAŞKAN — Bilgileninize sunarraii 

3. — Malî İşler Komisyonu Başkanlığının, Ko
misyonun görev bölümüne dair tezkeresi. (3/462) 

Yüksek Başkanlığa 
Malî tşler Komisyonu 14 'Bkkn 1982 Perşembe 

günü saat : 10'30'da toplanarak Başkanlık Divanım 
aşağıda gösterildiği şekilde seçmiştir. 

Bilgilerinize 'arz ederim. ' 
Saygılarımla. 

Himi SABUNCU 
Malî İşler Komıisyonu Başkana 

Başkan : Hilmi Sabuncu, 
Başkanvekili : Recai Baturalp, 
Sözcü : Mehmet Pamalk, 
Kâtip : A. Avrai Şahin, 
IBAŞKAN — Bilgilerinize sunanım. 
4. — İktisadî İşler Komisyonuu (Başkanlığının, 

Komisyonunun görev bölümüne dair tezkeresi. 
(3/459) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
İktisadî İşler Komisyonu (Ticaret, Sanayii ve Tek

noloji, Enerji ve Tabiî KaynaMar) 14.10.1982 Per
şembe günü saat 10.30'da toplanarak Başkanlık Di
vanı seçimlerini yaprriiş, toplantıya seMz üye 'katıl
mış ve sonuçta aşağıda (isimleri yazılı üyeler 'hiza
larında gösterilen ayları alaraik seçilmişlerdir.' 

Başkanlığa (8) oy ile Nuri özgöker, 
Başlkanvekilliğine (8) oy 'ile M. Yılmaz özman, 
'Sözcülüğe (8) oy ile Paşa Sarıoğlu, 
Kâtipliğe (8) oy dle Halil Erdoğan Gürel. 
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Keyfiyet Yüksek Başkanlığa saygıyla arz dü
nür, 

Nuri ÖZGOKER 
İktisadi işler Komisyonu Başkamı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunanım, 

5. — Tarım ve Orman, Köy İşleri ve Koopera
tifler Komisyonu Başkanlığının, Komisyonun görev 
bölümüne dair tezkeresi. (3/457) 

Danışma Meclisli Başkanlığıma 
Tarım ve Orman, Köy işleri ve Kooperatifler 

Komisyonunun 13.10.1982 tarihinde yaptığı toplan-
trda, Başlkanluk Divanı sıeçimleri yapılmış ve sev 
nuçta; 

Başkan : Osman Yavuz 
Başkanvekili : Salih inal 
Sözcü . : Doğan Gürbüz 
Kâtip : Zeki Özkaya 
Seçilmişlerdir., 

Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 
Osman YAVUZ 

Tarım ve Orman, 
Köy işleri ve Kooperatifler 

Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
6. — Adalet Komisyonu Başkanlığının Komis

yonunun görev bölümüne dair tezkeresi .(3/460) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Adalet Komisyonunun 13 Ekim 1982 günü saat 

19.30'da yapmış olduğu toplantıda Başkanlık Diva
nı seçimleri yapılmış ve sonuçta; 

Komisyon Başkanlığına Sayın Rıfat Bayazıt 

Komisyon Başkanvekilliğine Sayın M. Fevzi Uy-
guner 

Komisyon Sözcülüğüne Sayın Enis Muratoğlu 

Komisyon Kâtip Üyeliğine Sayın Serda Kurt-
oğlu seçilmişlerdir. 

Saygıyla arz olunur. 
Rıfat BAYAZIT 

Adalet Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 

7. — Danışma Meclisi Hesaplarını İnceleme ve 
Sayıştay Komisyonu Başkanlığının, Komisyonunun 
görev bölümüne dair tezkeresi. (3/458) 

Danışma Meclisi Başkanlığına 
Danışma Meclisi Hesaplarını inceleme ve Sayış

tay Komisyonunun 14.10.1982 tarihinde yaptığı top
lantıda Başkanlık Divanı seçimleri yapılmış ve sonuç
ta; 

Hamza Eroğlu 
ismail Arar 
Kâzım Öztürk 

imren Aykut 
Alâeddin Aksoy 

Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
(Kâtip 
Denetçi 
Seçilmişlerdir. 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Hamza EROĞLU 
Danışma Meclisi Hesaplarım 

inceleme ve Sayıştay 
Komisyonu Başkanı 

BAŞKAN — Bilgilerinize sunarım. 
8. — Millî Eğitim Komisyonu Başkanlığının Ko

misyonunun qörev bölümüne dair tezkeresi. (3/461) 
Danışma Meclisi Başkanlığına 

Millî Eğitim Komisyonunun 14.10.1982 tarihin
de yaptığı toplantıda Başkanlık Divanı seçimleri ya
pılmış ve sonuçta; 

Selçuk Kantarcıoğlu 
Mahir Canova 
Muzaffer Ender 
Zeki Yıldırım 

Başkan 
Başkanvekili 
Sözcü 
Kâtip 
Seçilmişlerdir. 
Yüksek Başkanlığa saygıyla arz olunur. 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Millî Eğitim Komisyonu 

Başkanı 

BAŞKAN — Sayın üyeler, komisyon seçimlerine iliş
kin olarak gelen tezkereleri okutarak bilgilerinize sun
muş bulunuyorum. Bütün Komisyonlara yeni yasa
ma yılı içindeki çalışmalarında başarılar diler, her 
Komisyonu ayrı ayrı kutlarım efendim. 

— 58 
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IV. - GÖRt 

/. _. 1.4.1933 tarihli ve 2133 sayılı Devlet Kitap
ları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 sa
yılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştiril
mesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim Komis
yonu Raporu. (1/412) (S. Sayısı : 152) (1) 
eklidir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, gündemlimizin «Ka
nun Tasarı ve Teklifleri ile Komisyonlardan Gelen 
tşler» bölümüne geçmiş bulunuyoruz. 

Bu bölümdeki ilk Kanun Tasarısının müzakere
sine geçeceğiz. 

Sayın Komisyon ve Sayın Hükümetten yerleri
ni almalarını rica edeceğim. 

Komisyonların teşekkülünden sonra İçtüzüğümü
zün 43 üncü maddesiine göre, esas komisyon olan 
Millî Eğitim Komisyonundan, bu Tasarının benim
senip benimsenmediği hususu sorulmuş; gelen yazı
da «Bu Kanun Tasarısının benimsendiği» bildiril
miştir. Bu nedenle, gelen tezkereyi okutmadan gö
rüşmelere başlıyoruz. 

Millî Eğitim Komisyonu Raporunun okunup okun
maması hususunu oylarınıza arz ediyorum efendim. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Kabul etme
yenler..,. Raporun okunması kabul edıilmi$tir. 

Raporu okutuyorum. 
(Millî Eğitim Komisyonu Raporu okundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, Kanun Tasarısının 

daha iyi anlaşılması bakımından, söz sırası kaydet
meden önce Komisyona bir açıklama yapması husu
sunda fırsat vermek isteriz. Bu bakımdan Komis
yon, gerekçesinde açıkladığı hususları kısa bir süre 
de Yüce Kurula sunarsa memnunliyet duyacağız efen
dim. 

Sayın Kantarcıoğlu, buyurunuz efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sa
yın üyeler; 

Okul ders kitaplarının Millî Eğitim Bakanlığınca 
bastırılması 1926 yılında 823 sayılı Kanunla kabul 
edilmiştir. Bu yıldan sonra 1927, 1928, 1929 ve 1930 
yıllarında 1087 sayılı Kanunla; daha sonra da her 
türlü yayın için ayrılan ödenekler, 1933 yılında 2133 
sayılı Kanunla birleştirilerek, Devlet Kitapları Mü
tedavil Sermayesi Müdürlüğü kurulmuştur. 

(1) 152 S. Sayılı Basmayazı tutanağın sonuna | 
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JLEN tŞLER 

Zamanla, Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi 
Müdürlüğünün iş hacmi göz önünde bulundurularak 
sermayesi önce 15 milyona, sonra 50 milyona, daha 
sonra da 99 milyon liraya çıkarılmıştır. 

71 yayınevi, modern bir basımevi, çeşitli ilerdeki 
geniş depolarıyıla Türk bilim, kültür, sanat, eğitim 
ve öğretimine hizmet eden döner sermaye, İslam An
siklopedisi ve Türk Ansilklopedisiyle de bu çalışma
lara hız vermektedir. 

1733, 2780, 3577, 4940, 6477 ve son 7380 sayılı 
Kanunlarla sermaye toplamı, tespit olunan miktara 
baliğ oluncaya kadar her yıl sonunda döner serma
ye sermayesine eklenerek Devlete olan yükü azalt
mış, 1939 yılında 3577 sayılı Kanunla, maliyete yüz
de 35 ekleme ve satışta yüzde 25 iskonto ile yaklaşık 
yüzde 11 kârla gelişme imkânı sağlanmıştır. 

1982 - 1983 öğretim yılında bu Kuruluşun basıp 
dağıtmak zorunda olduğu, ilkokullarda 19, ortaokul
larda 51, genel liselerde 44, meslek liselerinde ise 
153 çeşit kitap mevcuttur. Baskı sayıları 3 500 ilâ 
1,5 milyon adet arasında değişen toplam 246 çeşit ki
taptan yaklaşık !her yıl 40 milyon adet basılması ka
rarlaştırılmış ve bunlar basılmış, Ağustos ayı başına 
kadar dağıtılması gerekmiştir. 

Bu işin malî portesi ise şöyledir : 40 milyon adet 
kitabın kâğıt bedeli bugünkü fiyatlara göre yaklaşık 
528 milyon lira, işçilik ücreti ise 1 milyar 200 milyon 
lira civarındadır. Diğer masraflar ise (Personel, ki
ra, aydınlatma, ısıtma, telif ücreti vs.) 200 milyon li
ra civarında tahmin edilmektedir. Yani bu Kuruluş, 
bir öğretim yılında okutulacak ders kitaplarını bas
mak ve dağıtmak için 1 milyar 928 milyon liraya ih
tiyaç duymaktadır. 

Kültür Bakanlığının yükünü de omuzlayan Mil
lî Eğitim Bakanlığı, bazı- tedbirleri almak zorunda 
kalmıştır; çünkü plansız ve programsız bir teşkilat
lanma, hizmetin amacına uygun personel allınımama-
sı, gelişmeye paralel olarak kurulmuş araç ve gereç 
desteklenmemesi, plansız bir yayım politikasının iz
lenmesi, tek kitap sisteminde çeşitli kurumlararası 
koordinasyonun olmayışı, aşırı sayıda personel alın
ması, toplusözleşmelerle getirilen aşırı ücret artışları, 
okutulma süresi dolmayan kitapların yürürlükten kal
dırılıp SBKA'ya hammadde olarak satılması, kitap 
fiyatlarının saptanmasında yapılan yanlış hesaplar, 
Kuruluşun çalışmalarının yeteri kadar desteklenme-
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mesi, harcamaiann hizmetin amacına uygun olarak 
yapılmaması problemi ortaya çıkmıştır. 

Bütün bunlar yeniden ele alınmış, gerekli çalış
malar tamamlanmış, sadece sermayenin kifayetsiz ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bu Tasarı 'kanunlaşırsa Devlet Kitapları Müte-
daviî Sermayesinin 99. milyon liralık sermayesi 1 
mill'yar liraya çıkarılacaktır. Bu 1 milyar liranın 401 
milyonu Genel Bütçe imkânlarından, geri kalan 500 
milyon lirası da her yıl sonunda, biraz önce açıkla
dığım kanuna göre maliyete eklenen yüzdelerin ser
mayeye eklenmesiyle sağlanacaktır. 

Durumu Yüce Heyetin bilgilerine saygıyla suna
rım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu, 

Sayın Balkan, Kanun Tasarısı hakkında bir açık
lama yapacak mısınız?.. Buyurunuz efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin sayın üye
leri; I 

Bu yasama yılında ilk defa kanun görüşmeye baş
layan Yüce Heyetinizin Millî Eğitime ait bir konu- J 
yu ele almasını ve gündemlin birinci maddesini teş
kil etmesini mutlu bir rasiantı olarak kabul ediyor ve 
şükranlarımı öncelikle sunuyorum. 

Sayın Başkan 
Sayın Millî Eğitim Komisyonu Başkanı yeterli 

bilgiler sunmuştur. Bu arada belki bazı sorular ola
bilir düşüncesi altında bir kaç noktayı da kendileri
nin ifade buyurdukları kısımlara değinmeksizin arz 
etmekte yarar görüyorum : 

Bir aralık Millî Eğitim Bakanlığının tespit etti
ğine göre, ımütedavil sermayenin 'ifade edilen nere
deyse 2 milyara yaklaşan bir sermaye ihtiyacı karşı- j 
sında durumu 5 milyona kadar inmiştir. Millî Eği
tim Bakanlığı 1981 yılında 94 milyonu diğer taraflar
dan aktarmak suretiyle 99 milyona çıkarmış, ama 
gerçekten çok müşkül durumda kalmıştır. 

Müllî eğitim demek kitap 'demek, kitap da basılan 
veya muhafaza edilen yer olarak önce akla gelebi
leceğinle göre, bizim içi'n basım, kitap son derece 
önemli bir yeri işgal etmektedir. Buradan elde edi
len, Tasanda da öngörüldüğüne göre bunun yarısı 
kadar olan oranı Millî Eğitim Bakanlığının müteda-
vil sermayesinin kârından ilavesi suretiyle yapılacak
tır. Bir rakam arz edersem yem gelişmeyi öyle sa
nıyorum ki, Sayın Başkan ve Yüce Kurulunuz ga
yet dikkatli olan hu çalışmanın nereye getirilebldiği-
ni ortaya koyabilecektir. . 
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Bu mütedavl sermayenin 1977'de 63 milyon kü
sur kârı, 1982 de 63, (Teferruatı arz etmiyorum) 
1979 da 92, maalesef 1980 yılında bu kâr 3 milyona 
inmiştir. Şimdi 1981 yılında 299 milyon kâr sağlan
mıştır. Bunun daha önce nereye gittiği, ne olduğu 
üzerinde durmuyorum, ciddiyetle bu sorunun üzerine 
eğitildiğinin belirlenmesi için sunuyorum. 

Dış ülkelere gönderilen ders kitaplarından yurda 
yeterince döviz de girdiğini belirtmek isterim. Bu
nun 595 525 DM, Tüfk parası olarak toplamı 27 
milyon lira kadar para da dışa gönderilmiş olan ve 
Almanya'da okuyan çocuklara satış yoluyla sağlan
mış olmaktadır. 

Yurdun her köşesinde yayım evlerini açmaya ça
lışıyoruz, bunun bir tanesi Hakkâri'de noksandı, bu
rada bir bayiye de bu imkânı sağlamak suretiyle Hak
kâri'de de kitap dağıtımının sağlanması imkânı elde 
edilmiştir. Buradaki bayilik Ahmet Taş isminde bir 
bayi olmak suretiyle, bütün illerimizde yayınevi ol
duğunu da burada belirlemek isterim. 

Daha önce dış ülkelere gönderilmekte olan ki
tapların özellikle aralık ve ocak aylarında gittiğini 
gayet iyi biliyor ve 12 Eylül'den sonra aralık ve 
ocak ayında da bunların gitmez durumunu tespit 
ederek süratlendirmiş bulunmaktaydık, Ancak geçen 
sene mayıs ayında, bu sene de haziran ayında olmak 
suretiyle kitaplar gönderilmliştir. Ancak kitap sorunu 
burada eğer ayrıca basında da çıktığı şekilde tered
düt uyanırsa bu hususta da bilaıhara yüksek müsaa
denizle Sayın Başkan açıklamalarda bulunabileceği
mi sanıyorum 

Kitap meselesinin önemli bir konusunu da özel
likle Yüce Heyetinize arz etmek isterim. Yıllar iler
ledikçe telif hakkı ücretleri gerçekten çok sıkıntılı 
duruma girmiştir. Bunu temin edebilmek için Kültür 
Bakanlığı ve özellikle Millî Eğittim Bakanlığının- üze
rinde durmak suretiyle telif haklarını bir yere getir
mek üzere Maliye Bakanlığı ile yapılan çalışmalar so
nuç vermiş ve ağustos ayında sonuoa varılmak fcay-
dıyle işleme geçilmiş, Sayıştay'a gönderilmiş, Sayış
tay'dan bekliyoruz, eğer Sayıştay'dan da müspet çı
karsa yönetmelikte' ele alabileceğimiz yeni değişiklik
lerle telif ücretleri çoğaltılacak ve böylece kitap yaz
ma, daha iyi kitap yazma, daha iyi yazan bulma im
kânları olabilecek ve kitap yazma da genişlemek su
retiyle matbaalara dönük olan faaliyet daha fazla 
yer alacaktır. 

Bunun anlamı da şudur; burada kabul buyurul-
iduğu ve yüksek onayınızdan çıktığı takdirde, müte-
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davil sermayenin sermayesi 1 milyara çıkarılabilme
si bize sağlanırsa, bu imkânla da daha geniş çalışma 
f irşatlarını bulabileceğiz. 

Benim maruzatım bu, saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 

üyeler lütfen isimlerini kaydettirsinler efendim?.. 
Sayın Aydar'dan başka söz isteyen?.. Yok. 
Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, Danışma 

Meclisinin değerli üyeleri; 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkında 
sermaye artırımını öngören Kanun Tasarısı hemen 
ifade edeyim ki, çok isabetli bir girişimdir ye gecikti
rilmiş bir girişimdir, Türkiye'nin müllî eğitim mese
lesi içerisinde kitap meselesini süratle çözümlemek 
iç'in gerekli olan bu girişim Sayın Millî Eğitim Ba
kanımız tarafından önemle ele alınmış olmasından 
dolayı ben kendilerine teşekkür ediyorum. 

Konu gerçekten büyüktür, ancak konunun bir 
başka teknik yönü mevcuttur. Basın sanayii ile ilgili 
olan bu husus Devlet Kitapları Mütedavil Serma
yesinin bugüne kadar kendi matbaalarındaki çağdaş 
baskı tekniklerine ulaşmaması nedeniyle millî eğitim 
hayatımızda ve özelikle ders kitapları konusunda 
büyük darboğaziaır ortaya çıkmıştır. Bugün bile bir
çok yayınevinin kapısında kuyruklar oluşmuştur. 
Ders yılının ilerlemesine rağmen birçok öğrencimiz 
hâlâ kitap edinememiştir ve sabahın erken saatlerin
den akşamın geç saatlerine kadar kuyrukta çocuk
ları iç'in kitap edinmek isteyen veliler büyük bir ıs
tırap çekmektedirler ve 12 Eylül sonrasının tek gö
rünen kuyruğu kitap kuyruğu olmuştur. 

Bu itibarla, bu girişim fevkalade önemlidir. Dev
let Kitapları Mütedavil Sermaye&inlin istenen ölçünün 
de çok üstünde tezyin edilmesi gerçekten fayda taşı
yacaktır. 

Ben Sayın Bakandan, Sayın Hükümetten şunu rh-
ca edeceğim : İstanbul'daki matbaaları Türkiye'nin 
gerek bilimsel manadaki kitaplarını, gerek ders ki
taplarını taşıyabilecek teknik güce sahip değildir. 
Ümit ederim ki, bu Kanun Yüce Meclisten çıkacak
tır ve istenen bu sermaye büyüklüğüne ulaşılacaktır, 
ancak ondan sonra yeni baskı tekniklerinim kullanıl
mak suret'iyle gerekçede ifade olunan personel gider
lerinin çok aşağı düzeye çökilebilmesü, yani matba
acılıkta mekanizasyonıun çağdaş ölçüler içerisindeki 
yapısıyla donatılmış bir matbaa teşkilatının kurulma-
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sı halinde ciddî tasarruflara gidilebileceğini düşün
mekteyim. Bu hususun da Sayın Millî Eğitim Baka
nımız tarafından dikkatle takip edileceği ve neticeye 
ulaşacağına olan inancımı belirtir, hepinize saygıları
mı sunarım efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Tümü üzerinde söz alan başka arkadaşımız?.. 
Sayın Haznedar buyurun efendim. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan 

müsaade ederseniz bir sual sormak istiyorum? 
BAŞKAN — Hayhay efendim, buyurun. 
•ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim, Dev

let Kitapları Mütedavil Sermayesi Kuruluşunun bir
çok faaliyetlerini Sayın Komisyon Başkanımız ve 
Sayın Balkanımız ifade ettiler, fevkalade yararlı fa
aliyetlerde bulunmuşlar. Bu arada sermayesinin ye
tersizliğini dile getirdiler, 99 miilyon liradan 1 mil
yar liraya çıkarılması hususunda Kanun Tasarısının 
görüşmesini yapıyoruz, tahmin ediyorum biraz sonra 
sayın Danışma Meclisli üyelerimizin müspet oylarıy
la bu Kanun Tasarısı, Meclisimizden geçmiş ola
cak; ancak gerekçede nazarı dikkatimi celbeden bir 
husus var. Onu, Sayın Balkandan, eğer müsaade 
ederseniz sormak 'istiyorum. 

Devlet Kitapları Mütedavil' Sermayesi Kuruluşu
nun faaliyetleri arasında, 1943 yılında «İnönü An
siklopedisi» ıJsmi İle yayınlanmaya başlanan ve son
ra bilahara ismi Türk Ansiklopedisi olan ansiklopedi 
yayınlanıyordu. Bulunduğum sene, 1982 aradan 40 
yıl geçti hemen hemen; ben o zaman Yüksek Mü
hendis Mektebine daha yeni girmiş bir talebe olarak, 
o zamanki rahmetli Millî Eğitim Bakanı Hasan Ali 
Yücel'in önsözü lile yayına başlayan bu eseri alma
ya başladım, benimle beraber bu eseri almaya başla
yan pekçok vatandaşımın, Millî Eğitim Bakanlarının 
veya Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Kurulu
şunun himmetleriyle, rahmeti rahmana kavuştular. 

Acaba, bu ansiklopedi ne zaman bitecek, bunun 
nihayetini görebilecek miyiz?.. Sayın Bakandan öğ
renmek isterim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 
Sayın Bakan, görüşünüzü rica edÜyorum. 

MİLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 
— Efendim, o ansiklopedinin ismi «Türk Ansiklope
disi» olarak değiştirilmiştir yıllar önce ve 198'3'ün 
ilk yarısında bitirilmek üzere planlanmıştır ve sanı
yorum ki bitirilecektir. 

İkinci olarak, Sayın Aydar'ın sorularına cevap 
vermek isterim. Efendim, dışarıda kuyruk hallinde 
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bekleyen ve kitap almak isteyen ailelerin durumu, I 
sanılmasın ki o kadar fazladır; bir tek Türkçe kita
bıdır. Bu, ilk defa 12 Eylülden sonra Türkçeye ve
rilen değer ortada olduğu için, birindi sınıftan, seki
zindi sınıfa kadar kitaplar yeni yazılmıştır; biz yaz
dırdık. Müfredat Programlarını yeni yaptık. Buna 
göre, bu sene iki hal tarzı vardı; ya bu kitapları yü
rürlüğe bu sene koymamak, bir sene daha bunu ge
ciktirmek mi, önümüzdeki 1983 - 1984 öğretim yılın
da bunu yürürlüğe koymak suretiyle öğretime sok
mak lâzımdı veya şimdiki gibi buna katlanarak, bi
raz geç de olsa, hiçibir zarar yok; çünkü yapılan Teb
liğler Dergisi yayınına göre, bir kitap yoksa hangi 
kitabın yardımcı kitap olarak öğretmenin elinde ola
bileceği, öğrencilere verilebileceği, okutulabileceği 
açık olarak yazılmıştı. 

O halde biz be'klıiyoruz ki, bu sekiz kitap da, şim
di 2 m'ilyona yakın kitap basılmıştır birinci sınıftan 
sekizinci sınıfa kadar 6.5 milyon kadar bir sayı 
tutmaktadır. Bunlar da yedi matbaaya dağıtılmıştır. 
Eğer matbaalar, çeşitli şekildeki 'kendilerine verilmiş 
olan süre içerisinde bunları yetiştiırebilmiş olsalardı, 
bu ayın sonunda mutlaka bu herkesin ellerine geçe
bilecekti. Bunun geçmeyişi nedeniyledir ki, 45 mil
yon kitap dağıtılmış, hiç kimsenin sesi çıkmamış, ve 
Ağustos ayında tanıamlanmış, daha önce de arz et
tim, Aralık ve Ocak'da dağıtılan bu kitapların hepsi, 
bütün gücü ile Millî Eğitim Matbaaları, şükranla 
ifade ederim ki, sipariş verdiğimiz diğer matbaalar, 
dışarıda özel sektöre ait, Devlet sektörüne ait olan
lar var, bunları yapmış; fakat bir tek Türkçe kitabı, 
1,5 - 2 ay, diyelim 3 ay gecikmiş olmasının büyük 
önemini ben anlayamıyorum; ama bundan da ısdı-
rap duyuyorum, bunun da yetiştirilmesini çok arzu 
ediyor idim; fakat maalesef bizim elimizde olmayan 
nedenlerle bu duruma gelmiş ve Türkçe kitabı bu 
şekilde dağıtılamamıştır; basımına devam edıilmekte-
tir, Kasım ayı sonunda yaptığımız hesaplara göre, 
matbaalar verdikleri sözlerde eğer dururlar veya ya-
pabilirlerse, bu da tamamlanabilecektir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Matbaaların isimleri elimde; ilk defa Millî Eği
timde bu kitaplara, özelikle Türkçe kitaplarına ve • 
diğerlerine bir Türkiye haritası, İstiklâl Marşını, Ata
türk'ün Gençliğe Hitabını ve bir de Öğretmen Mar
şını koyduk. Çocuk, (kitabı açtığı zaman tayfaları içe
risinde Türkiye'sini görsün, (tik defa bu kitaplarda 
var) Atatürk'ü görsün, İstiklâl Marşını görsün, her-
gün önünde eğildiği, elini öptüğü saygın öğretmeni- J 
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nln marşını öğrensin için bunları koyduk. Yapılan 
yanlışlıklar, matbaalarda oldu; Türk Bayrağı sarı ba
sıldı, iade edildi, Atatürk'ün ismini «Ata» diyecek
ken «Atü» «ü» olarak çıktı «a» 1ar, 300 bin kitap iade 
edildi, bunlar tabiî siparişlerde ve ihalede olan şart
namelere uygun bir iade olduğu için maal memnuniye 
bunların hepsini aldı gecikmeler de bundan oldu. 
Sanıyorum ki matbaalarda süratlenmek için, özel sek
töre ait matbaalarda arz ediyorum ve arzu ederseniz 
isimlerini de verebilirim; Hürriyet Gazetesi Matba
ası, (İhalede kazanmıştır) Oğul Matbaası, Tifturuk 
Matbaası, Türk Tarih Kurumu, Misan Matbaası, 
Murat Matbaası ve Hürriyet Ofset. Miktarlar da 
elimde, Yüce. Heyetinfein fazla zamanımı almak iste
miyorum Türkçe kitabın da durumu böyle. 

Diğer, Millî Güvenlik dersi kitabı da halen ba
kılmak üzere matbaalara gönderilmiştir, geç kalacak
tır. Bu niçin geç kalmıştır?.. İzlin verirseniz o husu
fa temas etmeyeyim, maruzatta bulunmayayım, baş
ka makamlarla yaptığımız koordinede, uzun çalışma
ları gerektird'iıği için bizim de müdâhil olduğumuz o 
çalışmalarda Millî Eğitim Bakanlığı olarak, biraz 
bunda da gecikme olmuştur; ama geçen seneki ki
tabın okutulması için de emir verilmiştir. 

Din kültürü ve Ahlâk dersi, yeni Anayasamızın 
verdiği is'im olarak arz ediyorum, bu kitaplardan beş 
tanesi, Millî Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kuru
lunda kabul edilmiştir. Üç tanesinün de bu ayın so
nuna kadar en geç kabul edilmek suretiyle basıma 
verilecektir ve böylece din kitaplarında basılması su
retiyle dağıtımına, belirli basım süresi aldıktan son
ra geçilecektir. 

Ancak, yine geçen sene mecburi olan Ahlâk dersi 
ve seçmeli olan Din dersinin kitaplarının okutulması 
için Millî Eğitim Bakanlığı Tebliğler Dersinde yayın
lanmış. Şunu arz etmek isterim ki Yüce Heyetinize, 
bugün Millî Eğitim Bakanlığının her dersi için karşı
lığında ya esas kitap veya yardımcı; kitap gösteril
miştir. Öğretmenler, öğrencilerimiz bilmektedir; an
cak bu geç yetişenler için yeni bir kitaptır hevesi ile 
eğer bir kuyruk teşekkül ediyorsa, Millî Eğitim Ba
kanlığı bunun sorumluluğunu üzerine alıyor; ama 
maruzatımın da aynı değerler içerisinde kıymetlendi
ril eb ileceğini ümit ediyorum. 

Saygılar sunarım. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakanım. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerindeki görüşme

ler bitm'iştir. Maddelere geçilip geçilmemesi hususu
nu yüce oylarınıza sunuyorum. Maddelere geçilme-
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sini kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

1 inci maddeyi okutuyorum. 

1 . 4 . 1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sayılı 
Kamınla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilme

sine Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil Ser
mayesi Hakkında Kanunun 2 noi maddesinin değişik 
ikindi fıkrası aşağıdaki şekilde değişfciritoiştir. 

«Devlet kitapları mütedavil sermayesi 99 milyon 
liradan 1 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin 
401 milyon lirası bütçe imkânları dikkate alınarak 
Genel Bütçeden, geri kalan 500 milyon liırası ise her 
yıl sonunda, elde edilecek kârdan ikaırşılanır.» 

BAŞKAN — 1 indi madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 

MADDE 2. — Bu Kanun yayımı tarihinde yü
rürlüğe girer. 

BAŞKAN — 2 nci rnaidde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği

tim Bakanları yürütür. 
BAŞKAN — 3 üncü maddeyi oylarınıza sunu

yorum. Kaibul edenler... Etmeyenler... Kabul edilmiş
tir, 

Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı?. Yok. 

Sayın Hükümet?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM BAKANI HASAN SAĞLAM 

— Teşekkür ederim efendim. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim. 

2. — Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Millî Eğitim 
Komisyonları raporları. (1/153) (S. Sayısı : 157) (1) 

«(/) — 157 S. Sayılı basmayan tutanağın sonu
na eklidir.» 

Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum. Kabul 
edenler... Etmeyenler... Tasarının tümü kabul edil
miştir. 

Hayırlı, uğurlu olsun. Teşekkür ederim. (Alkış
lar) 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Gündemin «Kanun tasarı ve teklifleri» bölümün
de ikinci madde olarak yer alan Yükseköğrenim Kre
di ve Yurtlar Kurumu Kanun Tasarısı görüşülecek
tin 

Komisyon ve Hükümet hazır. 
Sayın üyeler; 
Bu Kanun Tasarısı da, yeni kurulan M'iıl'lî Eği

tim Komiisyonuna gönderilmiş ve benimsendiğine 
dair tezkere gelmiştir. Bu nedenle görüşmelere baş
lıyoruz. 

Millî Eğitim Komisyonundan gelen raporun oku
nup, okunmaması hususunu oylarınıza sunuyorum. 
Raporun okunmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
Raporun okunması kabul edilmiştir. 

Raporu okutuyorum. 
(Millî Eğitim Komisyonu raporu okundu) 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 157 Sıra Sayılı Ka

nun Tasarısının tümü üzerindeki görüşmelere başla
madan evvel, konunun daha rahatlıkla anlaşılabilme
si ve takip edilmesi zımnında Sayın Komisyon Baş
kanına söz vermek istiyorum. 

Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, sayın 
üyeler; 

5375 sayılı Yükseköğrenim Öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri Kanunuyla yükseköğrenim gören öğrenciler
den ücreti alınarak yemek yediriliyor, barındırılıyor 
ve Millî Eğitim Bakanlığı kontrolü altında kurumlar 
açılıyordu. 

5744 sayılı Kanunla üniversite ve fakültelerin 
4936 sayılı Üniversiteler Kanununun 58 inci madde
si gereğince döner sermayeye devri yapılmıştır. Da
ha sonra 5661 sayılı Kanunla da teşkilatın kadroları 
Millî Eğitim Bakanlığına devredilmiştir. 

Halen yürürlükte olan 1961 Anayasasının 50 nci 
maddesi Devlete, halkın eğitim ve öğretim ihtiyaç
larını sağlamayı başta gelen ödev olarak vermiş; mad
dî imkânlardan yoksun başarılı Türk gençlerinin öğ
renimlerini sağlıklı ve düzenli bir biçimde sağ-
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lamak, sosyal ve kültürel gelişmelerine yardımda 
bulunmak amacıyla burs ve diğer yollardan gerekli 
yardımların yapılmasını öngörmüştür. Ayrıca, Ana
yasanın diğer, maddelerinde de ele alınan modern 
devlet anlayışının bir gereği olan, sadece yetenekli 
öğrencilere eğitim ve öğretim imkânı sağlama değil, 
geniş bir sosyal adalet anlayışı ve tutumu içinde bu 
temel felsefeye dayanılarak 1961 yılında 351 sayılı 
Kanunla Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
kurulmuştur. 

Danışma Meclisimizin bir süre önce kabul buyur
duğu ve bugünkü Resmî Gazetede yayınlanan yeni 
1982 Anayasasının temel felsefesinde de aynı görüş 
yer almış ve öğrencilerin en yüksek öğrenim derece
lerine çıkmalarını sağlamak amacıyla gerekli yardım
ların yapılması Devlete ödev olarak verilmiştir. Ay
rıca, daha ileri bir görüşle gençliğin korunmasına 
ayrı bir maddede yer verilmiş; «Devlet, istiklâl ve 
Cumhuriyetimizin emanet edildiği gençlerin müspet 
ilmin ışığı altında, Atatürk ilkeleri doğrultusunda 
ve Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğü
nü ortadan kaldırmayı amaç edinen görüşlere karşı 
yetişme ve gelişmelerini sağlayıcı tedbirler alır, öğ
renim sürelerince onları destekler» peklinde duruma 
açıklık getirilmiştir. 

Kanunu varken, yeniden bir düzenlemeye neden 
geçildiği tasarının gerekçe bölümünde açıkça belirtil
miştir. Ancak, şu hususu da kısaca dikkatlerinize 
sunmak istiyorum. Mevcut kanun, sosyal ve ekono
mik alanlardaki gelişmelerin çok gerisinde kalmış ve 
uygulamada aksaklıklara sebep olmuştur. Memleke
timiz 1960'ların Türkiye'si değildir. 1982 Türkiye'si 
20 yıllık yanlış uygulamayı düzeltmek ve bu zorluk
ları yenmek zorundadır. 

Kurumdan yararlananların artışı, görevlerin sayı
sındaki değişmeler yeni yeni tedbirleri gerektirmiştir. 
Beslenme, özel yurt, kurumların kontenjanları birer 
problem olarak karşımıza çıkmıştır. 

Yurtlardaki yönetim zayıflamış, gücünü kaybet
miş, kayırma metodunun kurbanı olmuştur yurtlar. 
Etkin ve güçlü bir yönetime ihtiyaç duyulmuştur. 
Devlet yurtlara sahip olmalıdır. Yükseköğretim ve öğ
renci yurtları denetimsiz kalmıştır. Bu yurtların mo
dern şartlara uygun ve etkin bir kontrole ihtiyacı 
vardır. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı müstakil bir bakanlık 
olduğundan bu Kurumun da bu bakanlığa bağlanmış 
olmasından, Kurum denetiminin de bu Bakanlığa 
devri zorunlu hale gelmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında, Türkiye 
Büyük Millet Meclisindeki görüşmelerde tespit edi
len eleştiri ve tavsiyelere göre, mevzuat boşluklarının 
bir an evvel giderilmesi gerekmektedir. 

Bu Kurumun organları da, yeni düzenleme ih
tiyacını duymakta ve ilişkilerdeki kanal tıkanıklıkla
rının bir an önce işler hale getirilmesi zorunlu gö
rülmektedir. 

Kısaca, raporda da görüleceği gibi, Yükseköğre
nim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kurulduğu günden 
beri sınırlı olarak da olsa, olumlu ve başarılı çalış
malar yapmış olmasına rağmen, ihtiyaç ve şartlarda 
meydana gelen çok hızlı değişmeler ve farklı durum
lar karşısında günümüzün ihtiyaçlarını karşılama yö
nünden yetersiz kaldığı bir gerçektir. Bu bakımdan, 
Kurumun ülke çapında dengeli ve daha verimli ola
rak görevlerini planlaması ve yerine getirmesi, özel
likle kamu ve özel bütün yurtların belli standartlar 
içerisinde açılması, çalışması ve denetlenmesi, yük
seköğrenimi kolaylaştırıcı hizmetlerin birbiriyle uyum
lu hale getirilecek şekilde düzenlenmesi; dinamik, 
esnek ve etkin bir yapı ve yönetim meydana getiril
mesi ihtiyacı ve zorunluluğu açısından Kurumun 
yapısı, 20 yıllık çalışmaları ve sağlanan sonuçlar; ya
pısal ve fonksiyonel analiz yaklaşım ve tekniği çer
çevesinde incelenmiş, değerlendirilmiş ve bu tasarı 
hazırlanmıştır. 

Komisyonumuz, Bütçe - Plan Komisyonunun da 
tavsiyelere uyarak gerekli değişiklikleri yapmış ve 
bu metni Yüce Heyetinize sunmuş bulunmaktadır. 
Geliştirileceğine, günümüzün ihtiyacına cevap vere
cek duruma getirileceğine inanarak tasarıyı görüşle
rinize arz eder, hepinize saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantar-
cıoğlu. 

Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDl ÖZGÜL 
— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin çok sayın üye
leri; 

Öncelikle bugün gündemde olan ve gençlerimizi, 
yükseköğretim kurumundaki gençlerimizi geniş ölçü
de ilgilendiren bir kanunu Kurulun ilk toplantısına 
getirilmesinde desteği olan Sayın Başkanlık Diva
nına ve bu konuda büyük bir çaba içinde olan Millî 
Eğitim Komisyonuna şükranlarımı arz ederim. Keza, 
Sayın Millî Eğitim Komisyonu Başkanına, tasarının 
hazırlanmasında ve huzurunuza getirilmesinde geçi
rilen safhalar ve bizatihi tasarının muhteviyatı hak-
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kındaki görüşleri nedeniyle şükranlarımı arz ediyo- | 
rum. I 

Tasarının gerekçesinde, öncelikle evveliyatı ve I 
yeni tasarının hazırlanmasını gerektiren sebepler de- I 
taylı olarak izah edilmiştir. Ben, çok özet olarak baş
lıklar halinde bu değişiklikleri bir defa daha arz et- I 
mek istiyorum. I 

351 sayılı Kanun, 1961 tarihinde kabul edilmek I 
suretiyle Kredi ve Yurtlar Kurumu teşkil olunmuş- I 
tur. Bu Kanunun ruhuna göre, Kurum, özel ve tü
zelkişiliği haiz, özel hukuk hükümlerine tabi ve ken
di kendine yeter bir kurum olarak düşünülmüş ve I 
müstakil bir bütçeye sahip bir KtT statüsü bu Kurum 
için tasarlanmıştır. Ancak, başlangıçta kendi kendine 
yeter olması görüşü zamanla tahakkuk ettirilememiş 
ve 20 yıldır Kurum devamlı olarak Genel Bütçeden 
destek almak ihtiyacını duymuştur ve 1983 yılında 
bu destek 10 milyar Türk Lirasına varmaktadır. O 
halde, Kurum üzerinde 20 yıldan beri olduğu gibi, 
bundan sonra da Devletin himayesine, Devletin des
teğine devamlı olarak ihtiyaç duyulacaktır. 

351 sayılı Kanun Genel Kurula büyük yetki ver
miş, buna mukabil Genel Kurulun terkibinde Genel 
Kurulu oluşturan üyeler Kurumla veyahut devlet 
hizmetleriyle direkt ilgisi olmayan kişilerden teşek
kül etmiş, nev'an-mâ yetkisiz kişiler Kurum üzerin
de ve Devlet tasarrufu üzerinde geniş bir tasarruf 
yetkisine sahip olmuşlardır. 

Öbür taraftan, Genel Kurul denetim fonksiyonu
nu yürütmüş, Yüksek Denetleme Kurulunun bir 
fonksiyonu öngörülmemiştir 351 sayılı Kanunda. 

Gene öğrenciler için büyük bir destek olan kre
diler konusu Yönetim Kurulunun kararına bırakılmış 
ve bu geçmişte politik görüşlere göre ayarlanan bir 
kredi şeklini almıştır. -

Tasarının getirdiği anadeğişiklikler şöylece özet
lenebilir : 

Kurumla Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında bir 
vesayet bağı kurulmuş; dolayısıyla Kurumun merkezî 
idare ile ilişkisi tespit edilmiştir. 

Kurumun görev ve amaçları genişletilmiş ve daha 
belirgin hale getirilmiştir. 

Genel Kurul, Danışma Kurulu haline getirilmiş, 
Yönetim Kurulu teşkil ve görev bakımından daha 
kesin hatlarla belirlenmiş, daha etken bir hale geti
rilmiş ve bir karar organı olarak teşkil edilmiştir. 

Yükseköğretim kurumlarının aldığı yeni şekil ye
ni Yasada yansımış, bu arada 351 sayılı Kanunun 
öngördüğü «yurtlar yapıldıkça üniversitelere devredi- { 

— ©s 

lir» hükmüne elastikî bir ifade getirilmek suretiyle 
«Gerektiğinde devredilebilir» hükmü getirilmiştir. 

Ülke düzeyine yayılan özel yurtların denetimi bir 
şekle bağlanmış, özellikle yükseköğrenim gençlerine 
hizmet götüren özel yurtların denetimi Yükseköğretim 
Kredi ve Yurtlar Kurumuna verilmiştir. 

Gene yurtlarda disiplinsizlik ve güvensizlik konu
larını halletmek üzere millî idare amirlerinin yetkileri 
açıklanmıştır. 

Kredi miktarı kesin hudutlara bağlanmış ve her 
yıl bütçe kanunuyla ve memur maaş katsayısının ar
tışıyla otomatik olarak ayarlanabilecek bir şekle ge
tirilmiştir. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; 
Tasarı hakkında özet bilgilerim bunlardan ibaret

tir. Görüşmeler sırasında meydana gelecek soruları 
ayrıca cevaplandırmak üzere müsaadenizi istiyorum 
ve sayın üyelere saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; 
Tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen üye

lerimiz lütfen isimlerini yazdırsınlar... 
Sayın Erginay'dan başka üyemiz?.. Yok. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKlF ERGlNAY — Sayın Başkan, değerli üye

ler; 
Yükseköğrenim ve Kredi Yurtlar Kurumunun uzun 

müddet Yönetim Kurulu Başkanlığını yapmış olma
nın bahtiyarlığı içinde, bu Kurumun almakta oldu
ğu değişiklik bakımından da hassasiyet gösterdiğimi 
belirtmekle sözüme başlıyorum. 

Sene 1961. Bahsedildiği gibi 351 sayılı Kanun 
16 Ağustos'ta çıkarılmıştı. Bendeniz o zaman Hukuk 
Fakültesi Dekanı idim. Ankara Üniversitesi Senato
sunun telkiniyle hatta Kanunun hazırlanmasında bile 
Komisyon Başkanlığını yapmıştım ve biz bunu o za
manın düşüncesi altında, Millî Birlik Komitesinin 
düşüncesi altında muhtar bir müessese olarak kur
muştuk. Bugünkü Tasarıda muhtariyet kalkmaktadır. 

1968 - 1969 senesine kadar benim uhdemde idi 
Kurum, her iki senede bir seçilmek suretiyle; fakat 
ondan sonra ben istifaen ayrılmıştım. Çünkü Genç
lik ve Spor Bakanlığına bağlandı 1969'da ve Gençlik 
ve Spor Bakanlığının muhtariyetini izale edecek şe
kilde hareket ettiğini tespit etmiştik. 

Ayrıca, o yıl seçilen Yönetim. Kuruluna gelen tilki 
üye Kurumu podıitilk amaçlara doğru sevk etaek ça
basında olduğundan, ben vazifemi bu arada bırak
mak (mecburiyetini duydumj 
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Evet, muhtariyet bakımından 8 * 9 senelik me
saimin bıir bilançosunu yapmama müsaademizi nica 
edeyim. 

4 500 - 5 ÖlOtÖ civarında, o da çok pejmürde, kötü 
durumda olan yatak almıştı bu Kurum kendi uhde
sine. 1969'da 'bu yatak sayısı 25 bine çıkarılmıştır. 
Hemen bir mukayese içlin bdi'rteyinı: 1969 - 1970'den 
sonra bu zamana kadar da 25 bin yatak 30 bin civa
rına; 8 senede 20 bin, 12 senede 5 bin yatak... 

Kuşkusuz 1969 - 1970'lerden .sonraki memleket 
şartlarıyla daha önceki şartların mukayesesinde bu 
likiıncisinin aleyhine durumlar vardı. Yurtlar, bildiği
niz gibi, bir kargaşa merkezleri olmuştu. Zamanın 
hükümetleri bunları kendilerinin birer kalesi haline 
getirmişlerdi. İnanır mısınız ki, bazı yurtların bod
rumlarında bomba imal ediliyordu. İnanır mısınız 
ki, bazı yurtların katlarında neredeyse makineli tü
fekler yerleştirilmişti.. İnanır mısınız ki, bazı yurtlar
da eğitim faaliyetinde bulunulurdu; İstanbul'da Bdir-
nekapı Yurdu gibi. Tabiatıyla bütün bir anarşik mer
kezler haline gelmişti. Bunun sebebi ne idi?... Muh
tariyetini tabiî kimse dinlemiyordu. Partiler, iktidara 
gelen hükümetler biçimline getirip bu Kurumun Yö
netim Kurulunu değiştirerek yerlerine kendi adam
larımı yerleştiriyorlardı.: Dolayısıyla Kurum zama
nın iktidarına tamamen bağlı, yalnız bu gibi değil, 
ayrıca personeli bakımından da bağlılık gösteren bir 
hal 'almıştı. Genel müdürler değiştiriliyor, personel 
başka yerlere aktarılıyor; dolay ısıyla bir tabi mües
sese haline getirilmek çabası gösteriliyo'rdu ki, çoğu 
başarılı da olmuştur. 

Şimdi, bu Kurumun o halde bugünkü statüye ka
vuşturulması gerekliliğini böyle bir tarihçeye bağla
makta belki fayda var; fakat normal bir düzende 
böyle 'bir müessesemin muhtariyeti içerisinde nasıl1 

çalıştığını da ispat etmiş oluyoruz. 

Krediler İlk zamanlar fazla değildi; çünkü 351 
sayılı Kanunda senede 40 milyon lira en az verile
ceği hükmü vardı ki, bir - ilki sene ancak 20 milyon 
alabilmiştik ve krediler 250 liradan başladı, sonra 
350 liraya kadar çıkmıştı. Her sene de iki bin, üç 
•bin kişiye kredi veriyorduk. Şimdi 30 - 40 bin ki
şiye kredi verilebilmektedir. Kredi sahasındaki bu 
gelişme tabiî emflasyonist baskı altında ortaya çık
mış; fakat yurt yapımı bakımından yatırımları da 
•azaltmıştır. Yurt yapımındaki azalışın en büyük amil
lerinden birisi de Bayındırlık Bakanlığının gereği şe
kilde çalışamıamasıdırî 

©izim zamanımızda Yönetim Kuruluna Bayındır
lık Bakanlığının müsteşarını almıştık. Şimdi kurulan 
Yönetim Kurulunda Bayındırlık Bakanlığı geçmiyor 
ve müsteşarın gayet tabiî Yönetim Kurulundaki faa
liyetleri sonucu 'yurtlarımız kolaylıkla çıkıyordu. 
İstanbul'da Topkapı'daki üç bin kişilik, Atatürk Yur
du o zaman çıktı, Bornova'da 6 - 7 ıtane 250 kişi
lik yurt o zaman yapıldı, Ankara'da iki 'bin kişilik 
Cebeci Yurdu o zaman yapıldı. Daha birçok şehir
lerde yapıldı. Bir Kadırga Yurdu vardı tarihî, git
tiğim zaman örümcekler akıyordu içinde. 130 talebe 
koca bir sobanın etrafında kışı geçiriyordu. Derhal 
•boşalttırmış, başka yurtlara, Veznecilere vesaireye 
naklettirmiştimı. Şimdi orada 500 küsur kişilik mo
dern tair yurt bulunmaktadır. 

Anlatmak istediğim biz o zaman işi daha çok 
yurt sahasına vermiştik. İşte bugün bakınız 10 bin 
kadar talebe açıkta, yurt bulamıyorlar. O halde, şu 
son 10 - 12 senelik devrede yurt yapım işleri biraz 
daha hızlamdırılabilseydi, netice zannederim ki daha 
faydalı olurdu. 

Birçok arsal'ar da 'almışızdır. Eskişehir yolu üze
rinde 90 dönümlük bir arsa duruyor, 90 sene değil; 
ama 9 - 10 senedir duruyor orada; üzerinde hiçbir 
şey yapılamamıştır,, 

Bundan sonra yatırımların genişletileceğini tah
min ediyorum. Çünkü, Devlet 10 milyar liraya ya
kın para veriyor ve bunun dört miyarı da zannedi
yorum yatırımlara intikal edecektir. 

Gelelim Kanunun yeni şekliyle muhtevasına. Bir 
'defa muhtariyetin gitmiş olması belki bugünkü şart
lar bakımından izahını bulur; fakat muhtariyet, ba
kanlıkların etkisi dışında kalması bakımımdan Kuru
mun en kuvvetli kalesi idi, onu kurtaran bir husus
tu.. Ben hiçbir balkanın emrini veya talebini yerine 
getjirm'emişimdir ve kimse de ondan sonra bakan 
olarak bana müracaatta bulunmamıştır. Hiçbir kim
se «Şunu yurda al, şuna kredi ver» diyememiştir; 
'Millî Eğitim Bakanlığına bağlı iken. Çünkü muhtar 
müessese; kendi yönetimini kendisi yapar ve bir or
ganı var; Genel Kurul. Genel Kurulun tarzı teşek
külü rektörler, yükseköğretim müdürleri, bakanlıklar 
temsilcileri idi ve bu bir karar organı idi. 

Genel anlamda hemen 'belirteyim, bu Kanun Ta-
sansındıa karar organı olmaktan çıkmakta, Danışma 
Kurulu olmaktadır ve zaten muhtevası da tamamen 
kamu personelinden oluşturulmaktadır. Eskiden kıs
men başka kişiler, ilgililer de dahildi bu Genel Ku
rula. Orada her sene ifcl defa tartışılır; yönetmelik-
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lef tartışılır, pdiıtıiıkıailıar tileri sürülür, korkunç toür 
müzakere ve tartışma sonucu da bu Müessesemin po
litikasına yön verilirdi^ 

Kuskusuz zam-aın zaman kurulan ürativersiteler ve
ya' yüksekokullaır Anadolu'da ıhinbk talebi de bu 
Kurumun başına getiriyordu; anlariıa da mücadele 
edildi. Daha doğrusu gerektiği şekilde, şartlara göre 
onların da ihtiyaçları karşılanmış idıi. 

Evet, muhtariyet gittiği gibi ıbir (karar organı olan 
Genel Kurul, (iıstişarî organ, bir danışıma organı ol-
malktadır. 

Yönetim Kurulunda ilki profesör, ıbir Millî Eği
tim Bakanlığı temsilcisi, (Sonradan Gençlik ve Spor 
Baıkanlığına bağlandığıma göre oradan1 temsilci geldi),. 
bir ıtabele temsilcisi ve Genel Kurulda üyeliği bulu
nan kuruluşlardan Beden Terbiyesi Genel Müdür
lüğü gibi veya Bayındırlık Bakanlığı temsilcisi gibi 
kimseler bulunurdu. Halbuki şimdikinde dört ba
kanlıktan birer temsilci, bir de Bakanlar Kurulunun 
tayin ettiği bir genel müdür ve dört de profesör, (Ta
sarıda iki profesörmüş; ama dokuza çıkarmış Millî 
Eğitim Komisyonu ve bunu dört profesöre) onu da 
YÖK tayin edecek; yani ilgili üniversiteler değil. 
Eskiden üniversite senatoları bu üyeleri seçerlerdi, 
bu delegeleri ki, bendeniz 4-5 defa aynı delege ola
rak oraya seçilmiştim üniversite senatosunca. 

Hülasa, görüyorsunuz ki, Kurum bünyesi itiba
riyle muhtariyetinin, yani serbesti hareketinin bu 
Kanun Tasarısı ile ortadan kaldırılmakta olduğu an
laşılıyor. iyi mi yapılıyor, kötü mü?.. Onun hakkın
da karar Yüksek Heyetinizin; fakat muhtariyetin en 
büyük kabahat olarak bunda gösterilmesine karşı
yım. Neden karşıyım?.. Çünkü, 8-10 sene hiçbir şeyi 
olmayan, muntazaman çalışan bir Kurum, anarşik 
devirde çalışamadı diye veya çalıştırılmadı diye ka
bahati Kurumun kendi statüsüne bağlamak yanlış
tır. O zaman hangi müessesemiz sağlamdı, hangi 
müessesemize müdahale edilmemişti, hangi müesse
semiz dejenere edilmemişti, üniversitelerden tutun 
bütün kurumlarda aynı şey yok muydu, neden bunun 
muhtariyeti kendisinin kabahati olsun; üniversite
lerin muhtariyetindeki kabahat gibi?.. 

Tabiî muhtariyetin verilip verilmemesi hakkında 
fazla ileriye gitmek istemem; fakat bünyesi itibariy
le bir müessesenin muhtaç olması kendi imkânları 
çerçevesinde onun politik etkenlerin dışında kalma
sını sağladığı için, tarafsız, olgun, yerinde, objektif 
olarak işlerini yürütmeyi gerektirebiliyor, sağlaya
biliyordu. Şimdi bu organ tamamen bir kamu kuru- î 

ruluşu haline gelmiştir; yeni Kanun Tasarısı ile öy
le geliyor. 

Beş üyesi kamu kuruluşu, dört tanesi profesör 
de olsa Yönetim Kurulunda daima onlar hakimdir. 
Danışma Kurulunun fonksiyonu kalmamıştı, gele
cek müsteşar yardımcıları, bir kısım profesörler otu
racaklar, konuşacaklar; «Haydi Allaha ısmarladık» 
diyecekler, «Şunu tavsiye ederiz» diyecekler, tavsi
ye ister dinlenir, ister dinlenmez. Halbuki eski Genel 
Kurul karar organı idi, çok mücadele etmişimdir, 
o karar organından ne gibi kararların çıkmasını sağ
ladık veya bunun tersine birtakım neticelere vardık; 
ama bir karar organı, ihtiyaçların ortaya koyduğu 
karar organı ve onu Yönetim Kurulu uygulamak 
mecburiyetindeydi. Şimdi böyle bir şey yok. 

İkinci bir noktaya geliyorum; Bayındırlık Bakan
lığı bakımından ne Yönetim Kuruluna alınması ve 
ne de bu Bakanlığın halen bile Kanun müsait oldu
ğu halde Yönetim Kurulunda bir üyesi bulunmama
sı bile bir mahzurdur. Dediğim gibi. oranın bir üye
sinin bulunması. Kanunun içinde zaten bütün ya
tırımlarını Bayındırlık Bakanlığı ile yapması mec
buriyeti bakımından faydalı idi; koymadılar. Haki
katen burada öyle bir madde var ki, vaktiyle 351 
sayılı Kanun hazırlanırken Bayındırlık Bakanlığın
dan bir mimar geldi, getirdi ve «Bu madde 20 inci 
madde olacak, hiçbir şekilde virgülünü değiştiremez
siniz» dedi. Bütün yatırımların onların elinden geç
mesi mecburiyetini koymuştu, aynı hüküm var; ama 
Bayındırlık Bakanlığımız (Sayın Tahsin önalp'dan 
özür dilerim) bugün personel bakımından çok yok
sun durumdadır. Ne mimarı, ne mühendisi kalmış
tır denebilir, birçokları kaçmıştır. Dolayısıyle onlar 
da işlerini yürütememektedirler. Hele hele yurtlara 
artık üvey evlat bakımından iş görmektedirler diye
bilirim. Onun içindir ki, yatırımlar da yürüyemedi 
Halen birçok yatırımlar belki yapılmış, inşaat devam 
edebilmektedir, çoktan bitmesi lâzım; fakat bitemi
yor; çünkü Bayındırlık Bakanlığı takip edecek, kont
rolünü yapacak, tahakkukunu yapacak ki, parası 
da ödensin ve işletmeye de açılsın. 

Değerli arkadaşlarım; 

Sizi uzun uzun yormak istemem. Daha içinde 
çok noktalara değinmek zaruretindeyim; ama genel 
görüşmede maddeler itibariyle tahlillere girmekten 
çok, böyle umumi bir esası belirtmiş oluyorum. 

Bu itibarla, muhtariyet bakımından, Yönetim 
Kurulunun tarzı teşekkülü bakımından ve Genel 
Kurulunun danışma kurulu haline getirilmesi bakı-
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mından zannediyorum ki üzerinde hassasiyetle dur- j 
mamız gerekir. Maddelere geçtiğimiz sırada da ge
rekirse bunlar hakkında önerge vermeyi düşünüyo
rum. 

Bu bizim, şahsen benim bir evlâdım gibiydi, bü- I 
yüttüm; ama büyüttükten sonra kendisinin kâhil bir 
devre geldiğini göreceğim yerde, başka bir kurumun, 
başka bir müessesenin, daha doğrusu Devletin tam I 
manası ile hükümranlığına girmiş olmasının bende 
yaratacağı acıya tahmin edersiniz. 

Teşekkür eder, çok çok saygılar sunarım efen- I 
dim. (Alkışlar) I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın üyeler, Tasarının tümü üzerinde başka söz I 

isteyen sayın üyemiz?.. Yok. I 
Bu nedenle Tasarının maddelerine geçilmesi hu- I 

susunu oylarınıza sunuyorum. I 
Maddelere geçilmesini kabul edenler... Etmeyen- I 

ler... Maddelere geçilmesi kabul edilmiştir. I 
1 inci maddeyi okutuyorum. 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu I 
Tasarısı I 

BİRİNCİ BÖLÜM 
Genel Hükümler I 

Kurumun Adı ve Merkezi : I 
MADDE 1. — Gençlik ve Spor Bakanlığına 

bağlı, tüzelkişiliği olan «Yüksek öğrenim Kredi ve I 
Yurtlar Kurumu» kurulmuştur. I 

Kurumun üçüncü kişilerle olan ilişkileri Özel hu- I 
kuk hükümlerine tabidir. I 

Kurumun merkezi Ankara'dadır. I 
Kısaltılmış adı YURTKUR'dur. 
BAŞKAN — 1 inci madde üzerinde söz almak I 

isteyen sayın üye?.. Yok. I 
1 inci maddeyi oylarınıza sunuyorum. Kabul I 

edenler... Etmeyenler... 1 inci madde kabul edilmiş- I 
tir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 1 
YURTKUR'un Amacı : 

MADDE 2. — Kurumun amacı, yüksek öğre- I 
nim gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi ver- I 
mek, yurtlar yaptırmak ve yurt işletmesini sağlamak I 
suretiyle Türk gençlerini millî amaçlar doğrultusun
da yüksek öğrenimleri, sosyal ve kültürel gelişmele- | 
rini kolaylaştırmaktır. I 

BAŞKAN — 2 inci madde üzerinde söz almak I 
isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Tosyalı. | 
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LÜTFULLAH TOSYALI — Kısa olduğu için 
yerimden arz edeceğim müsaade ederseniz. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Tosyalı. 
LÜTFULLAH TOSYALI — 2 inci maddenin 

ikinci satırında redaksiyon bakımından bir noksan
lık var efendim. 

BAŞKAN — Nedir efendim? 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, biz 
şu ilaveyi yapmıştık... 

BAŞKAN — Bir saniye efendim. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Komisyon Başka

nının zannediyorum bu konuda sözü olacak Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Sizin önerinizle mi ilgili efendim?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Zannediyorum 

efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 
«YURTKUR'un Amacı» başlıklı 2 nci maddede bir 
kelime noksanlığı var «Türk gençliğinin millî amaç
lar doğrultusunda yükseköğrenimlerini desteklemek, 
sosyal' ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmaktır.» 
şeklindeki- olması gerekir; fakat elimizdeki metinde 
«gençlerinin» kelimesi «gençlerini» ve «Yükseköğre
nimlerini desteklemek» kelimesi «Yükseköğrenimle
ri» olarak yazılmış. Bunun düzeltilmesi gerekir. 

Şu anda zatıâlinizin elinde Aydar arkadaşımıza 
ait bir önerge var. Orada da sadece «öğrenci» ke
limesi eklenmektedir «Öğrenci yurtları yaptırmak» 
hususundaki görüşe katılıyoruz. Diğer hususlara ise 
katılmıyoruz. 

Arz ederim efendim. 
BAŞKAN — Sayın Tosyalı, sizin değinmek iste

diğiniz konu bu muydu efendim?.. 
LÜTFULLAH TOSYALI — Benim öğrenmek 

istediğim konu bu idi Sayın Başkan, teşekkür ede
rim. 

BAŞKAN Komisyon bu redaksiyonu yapı
yor ve bu arada Sayın Aydar'ın 2 nci madde ile il
gili bir önergesi var, okutuyorum. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan, Yükseköğrenim Kredi ve 

Yurtlar Kurumu Kanun Tasarısının 2 nci maddesi
ne «Öğrenci yurtları yaptırmak» ibaresinin eklene
rek, söz konusu maddenin aşağıdaki şekilde düzen
lenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 
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«Madde 2. — Kurumun amacı, yükseköğrenim I 
gören öğrencilere bu Kanun gereğince kredi vermek, 
öğrenci yurtları yaptırmak ve yurt işletmelerini sağ- ! 
lamak suretiyle Türk Gençliğinin millî amaçlar doğ
rultusunda yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel 
gelişmelerini kolaylaştırmaktır.» 

BAŞKAN — Sayın Aydar, konu açık; ayrıca 
bir açıklamaya gerek görmeyeceğinizi sanıyorum. 
Çünkü, Sayın Komisyon da biraz evvel, daha öner- I 
niz okunmadan evvel katıldıklarını beyan ettiler. Bu 
nedenle önergenizle «öğrenci» ibaresinin eklenmesini 
istiyorsunuz. Ayrıca «Yurt işletmelerini sağlamak» 
kelimelerinin ilavesini istiyorsunuz. Oysa Sayın Ko
misyon sadece «öğrenci» ibaresinin eklenmesine ka- I 
tıldıklarını beyan ettiler. «Yurt işletmesini sağlamak» 
ibaresi, sizde «Yurt işletmelerini sağlamak» şeklinde I 
geçiyor. Israrlımısınız efendim bu hususta?.. I 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, «İşlet
mesi» denince sadece tek bir yurdun işletilmesi an
lamına gelir. Oysa birçok yurtların işletilmesi söz 
konusu. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, buraya çoğul 
getirilmek isteniyor; «yurt işletmesini» değil de «yurt I 
işletmelerini»... 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz Sayın 
Başkan. 

BAŞKAN — Komisyon bu öneriye katılmakta
dır. Bu bakımdan 2 inci maddeyi bu öneri biçimin- I 
de değiştirmek suretiyle yeniden okutuyorum efen
dim. 

«MADDE 2. — Kurumun amacı, yükseköğrenim 
gören öğrencilere bu kanun gereğince kredi vermek 
öğrenci yurtları yaptırmak ve yurt işletmelerini sağ- I 
lamak suretiyle Türk gençlerinin millî amaçlar doğ
rultusunda yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel 
gelişmelerini kolaylaştırmaktır.» 

BAŞKAN — «Yükseköğrenimlerini destekle
mek..» değil mi Sayın Kantarcıoğlu?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, 
«Yurt işletmeleri sağlamak» olması gerekir. Eğer 
«İşletmelerini» şeklinde olursa, onların işletmelerini 
sağlamak gibi bir durum çıkar. Yurt işletmeleri sağ- I 
lamak... Yani yurtların işletilmesini sağlamak efen
dim. Maksat budur. 

BAŞKAN — Amacın bu olduğu anlaşılıyor Sa
yın Başkan; «Yurt işletmelerini sağlamak...» Önerge 
doğrudur efendim ve bu şekilde değiştiriyoruz. So- | 
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nunda ise «Yükseköğrenimlerini desteklemek...» iba
resi ilave ediliyor; «Sosyal ve kültürel gelişmelerini 
kolaylaştırmaktır.» şeklinde oluyor. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan izin verir mi
siniz?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — «Yükseköğrenimlerini yap

mak, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak
tır» şeklinde dersek daha yararlı olur. 

BAŞKAN — Sayın Genç, burada Komisyon bir 
ilave yapmak suretiyle, «Yükseköğrenimlerini des
teklemek» olduğu hususunu açıklığa kavuşturmuştur. 
Bu bakımdan ayrıca bir düzeltmeye gerek olmadığı 
görüşündeyiz. 

Sayın üyeler; Komisyon önergeye katıldığı için, 
2 nci maddeyi bu değişik haliyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Etmeyenler... Madde kabul 
edilmiştir. 

3 üncü maddeyi okutuyorum. 
YURTKÜR'un Görevleri : 
MADDE 3. — YURTKÜR'un başlıca görevleri 

şunlardır. 
a) Yükseköğrenim gören Türk uyruklu öğren

cilere kredi verir, 
b) Yurt ve tesislerinin yapım, donatım, bakım 

ve onarımını sağlar, 
c) Kendisine bağlı yurtları ve tesisleri işletir. 

d) Kurum, yurtlarında barınan öğrencilere sağ
lıklı yaşam şartlarını hazırlar, beslenme yardımı ya
par ve bununla ilgili gerekli önlemleri alır. 

e) Amaca yönelik eğitim ve öğretimi kolaylaş
tıracak her türlü idarî ve disipline ait önlemleri alır. 

f) 2547 sayılı Yükseköğrenim Kanununun 47 
nci maddesinde belirlenen faaliyetlerde karşılıklı yar
dımlaşmayı sağlar. 

g) Kanunla verilen diğer görevleri yerine geti
rir. 

BAŞKAN — 3 üncü madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üyemiz?.. Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — İzin verirseniz yerimden 
arz edeceğim efendim. 

BAŞKAN — Hay hay efendim yerinizden olabi
lir; çok kısa olmak şartıyla. 

AKİF ERGİNAY — Metindeki (f) fıkrasında, 
2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 47 nci mad
desinde belirlenen faaliyetlerde karşılıklı yardımlaş
mayı sağlar.» denmektedir. Bu fıkranın metinden çı
karılmasını düşünüyorum. Çünkü, 2547 sayılı Ka
nun ne olacaktır, nasıl olacaktır?.. Bu madde 47 mi 
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olacak, 87 mi olacak, belli değil. Bu itibarla ya-
bunu daha anonim bir şekle koymalı; «Yükseköğ
renim kurumlarıyla işbirliği yapar kendi şartları ba
kımından» denebilir. Yoksa bir maddenin, böyle bir 
diğer kanun maddesine aynen bağlanması, hele he
le YÖK bakımından zannediyorum ki, zararlıdır. 

Teşekkür ederim, 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Bu hususta yazılı bir önergeniz yok. Yine de Ko

misyondan bu konuyu soralım efendim. 
Sayın Komisyon?., 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, ar
kadaşımızın teklifi yerindedir. Ancak, 2547 sayılı Yük
sek Öğretim Kanunu hemen hemen bütün metniyle 
aynen Anayasamıza dahi girmiştir, değiştirilmesi zaten 
mümkün de değildir. Öyle zannediyorum ki, bütün 
değişiklikler şeyde kalacaktır, yani uygulamaya ters 
düşmeyecektir. Bu bakımdan değiştirmeye gerek duy
muyoruz efendim. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN —r Sayın üyeler, Sayın Erginay'ın sözlü 

önergesidir bu. Yüksek malumları olduğu üzere, İçtü
züğümüzde sözlü önerge müessesesi yoktur. Yazılı bir 
önerge de elimize gelmediği gibi, Komisyon da bu gö
rüşe katılmamaktadır. Bu nedenle oylatmıyorum efen
dim. 

3 üncü madde üzerinde başka söz almak isteyen 
üyemiz?.. Yok. 

3 üncü maddeyi mevcut haliyle oylarınıza sunu
yorum efendim. Kabul edenler... Etmeyenler... 3 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

4 üncü maddeyi okutuyorum : 

İKİNCİ BÖLÜM 
Kuruluş ve Yönetim 

Yurt-Kur'un Organları: 
MADDE 4. — Yurt-Kur'un organları şunlardır : 
a) Yönetim Kurulu 
b) Genel Müdürlük 
c) Danışma Kurulu 
BAŞKAN — Sayın üyeler, 4 üncü madde üze

rinde söz almak isteyen sayın üyemiz?.. Buyurun Sa
yın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Millî Eğitim Ko
misyonu bunu aynen kabul etmiştir. Ancak burada 
«Yurt-Kur» kelimesi kısaltma olduğu için, büyük 
harflerle yazılacaktır. Bu redaksiyonun yapılmasını 

arz etmek istiyorum. Madde 4'ün başındaki «Yurt-
Kur» kelimesi büyük harflerle olacaktır, metinde ol
duğu gibi. 

BAŞKAN — Evet bu şekilde düzeltiriz efendim. 
Zabıtlara geçmiştir. 

Sayın Komisyonun önerisi, «Yurt-Kur»'un özel bir 
isim; fakat yukarıda da, 1 inci maddede olduğu şekil
de büyük harflerle yazılması istemidir. Bu şekilde ge
rekli değişiklik yapılmıştır. Bu değişikliğe göre 4 üncü 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Etmeyenler... 4 üncü madde kabul edilmiştir. 

5 inci maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulunun Kuruluşu : 

MADDE 5. — Yönetim Kurulunun kuruluşun
da aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a) Yönetim Kurulu, YURTKUR Genel Müdü
rünün Başkanlığında aşağıdaki 8 üyeden teşekkül eder. 

(1) Gençlik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim ve İç
işleri bakanları tarafından, Müsteşar Yardımcısı, Ge
nel Müdür veya Genel Müdür« yardımcıları arasın
dan seçilecek birer üye. 

(2) Yüksek Öğretim Kurulunca öğretim üyeleri 
arasından seçilecek dört profesör, 

b) Kurumlarınca seçilen Yönetim Kurulu üye
leri Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Bakan
lar Kurulu kararı ile üç yıl süre için görevlendirile
bilirler. Bu üyelerin asü görevleri ile ilişkileri devam 
eder. Bu üyeler, aylık ve ödeneklerini asıl görevleri
nin bulunduğu daire veya kurumlardan almaya de
vam ederler. Bu daire ve kuruluşlardaki diğer özlük 
haklan saklıdır. 

c) Yönetim Kurulu üyelerinden asıl görevlerin
den istifa, emeklilik, başka görevlere atanma gibi se
beplerle ayrılanlar ile özürsüz olarak dört defa top
lantıya katılmayaniarm Yönetim Kurulu üyeliği sona 
erer. Üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyesinin ye
rine eski üyenin kalan süresini tamamlamak üzere 
yenisi seçilir. 

d) Seçimler YURTKUR'un bildirmesi üzerine 
ilgili kuruluşlarca iki ay içinde tamamlanır ve gö
revlendirmeleri yapılmak üzere Gençlik ve Spor Ba
kanlığına sunulur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 5 İnci madde üzerinde 
söz almak isteyen üye?.. Sayın Erginay, buyurun efen
dim. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, demin yap
tığım genel görüşmede de açıklamamda belirttiğim 
gibi, burada Bayındırlık Bakanlığının temsilcisinin bu
lunmasında büyük fayda var. Bu itibarla ben bir öner-
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geyle İçişleri Bakanlığının yerine veyahut Millî Eği
tim Bakanlığının yerine Bayındırlık Bakanlığının ko
nulmasını uygun bulurum. 

BAŞKAN — Önergeniz hazır mı efendim? 
AKİF ERGlNAY — Evet hazır, getiriyorum 

efendim. 
Gerçekten evvelce 1351 sayılı Kanunla Millî Eği

tim Bakanlığına bağlı olan bu Kurum, daha sonra 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulmasıyla, onun yet
kilerinin de bu Bakanlığa devri dolayısıyla, Millî Eği
tim Bakanlığının yetkisi çıkarılmış, delegesi kaldırıl
mış, onun yerine Gençlik ve Spor Bakanlığından yet
kililer Kuruma girmiştir. 

Bu itibarla, Millî Eğitim Bakanlığı ve Gençlik ve 
Spor Bakanlığı burada bir tekerrür haline geliyor. 
Gerçi ben önergemde «içişleri Bakanlığı» dedim; ama 
onun yerine Millî Eğitim Bakanlığı kaldırılarak, Mıillî 
Eğitim Bakanlığının yerine Bayındırlık Bakanlığının 
konulmasını uygun görüyorum ve hakikaten büyük 
faydası görülür; inşaatı bakımından, işlerin takibi ba
kımından. 

Oradaki cümlenin «Millî Eğitim Bakanlığı» şek
linde değiştirilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet efendim, o biçimde okutaca
ğım. İçişleri Bakanlığı yerine. Millî Eğitim Bakanlığı
nın çıkarılmasını istiyorsunuz. 

Sayın üyeler, Sayım Erginay'm konuşmasından son
ra önergesini de okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
(Tasarının 5 inci maddesinde yer alan «Millî Eği

tim Bakanlığı» yerine, «aByındırlık Bakanlığının ko
nulmasını arz ederim. 

, Akif ERGlNAY 
BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayım Başkan, sayın 
üyeler; 

Bu maddede önce bazı redaksiyon değişiklikleri 
yapmak isteriz. 

Birincisi : «İçişleri Bakanları ibaresinde «bakan
ları» kelimesinin başındaki (b) harfi büyük olacak. 
«Genel Müdür Yardımcıları» birer unvandır, herbi-
rinin «yardımcı kelimelerinin başındaki harflerin bü
yük yazılması gerekir. «Yönetim Kurulu üyeleri keli
melerinin (ü) harfleri hepsinde küçük yazılmıştır, bü
yük olması gerekiyor. 

Bunlardan sonra bir atlama olmuş, (c) fıkrasında 
«Yönetim Kurulu Üyelerinden asıl görevlerinden isti

fa, emeklilik, başka görevlere atanma gibi sebeplerle 
ayrılanlar ile özürsüz olarak...» diyor' orada «yılda» 
kelimesi ilave edilecek efendim, «Yılda dört defa» 
olacak. 

Bir de (b) fıkrasında «Bu üyelerin asıl görevle
riyle İlişkileri devam eder.» den sonra bir fıkra daha 
unutulmuş efendim. Bu, raporda vardır, gözden kaçmış 
olabilir. Cümle aynen şöyle efendim : «Bu üyelerin 
asıl görevleriyle ilişkileri devam eder.» den sonraki 
cümle, «Bu üyeler aynı süreyle yeniden seçilip görev
lendirilebilirler.» olacak. Ondan sonra «Bu üyeler, 
aylık ve ödeneklerini asıl görevlerinin bulunduğu 
daire...» diye devam ediyor. 

Önergedeki hususlar Komisyonumuzca daha önce 
. de incelenmiş, fakat Bakanlığın görüşü dikkat alın

mıştır. Ancak şu anda Bakanlıklarla görüş beraberliği 
halindeyiz; yalnız İçişleri Bakanlığının bu işleri di
sipline eden bir Bakanlık olması bakımından, her türlü 
tedbiri alması gereken bir Bakanlık olması bakımın
dan çıkarılması; Millî Eğitim Bakanlığının da YÖK'ün 
dahi başında bulunan bir Bakanlık olması bakımından 
çıkarılması yerine, her ne kadar nisapta bir değişme 
oluyorsa da, Bayındırlık temsilcisinin de katılması, 
yani oraya bir de «Bayındırlık» kelimesinin eklenme
sinde biz de fayda görüyoruz ve katılıyoruz efendim. 
Ancak çıkarma değil de, ilavesi ile efendim. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Sayın Erginay, Komisyon, mevcut 
Bakanlık temsilcilerinin çıkarılmasından yana olma
dığını, ancak sizin önergenizdeki bir kışıma katıldıkla
rını; yani Bayındırlık Bakanlığının da bir temsilcisi
nin bu Kurum içinde bulunmasının uygun olacağına 
katıldıklarını beyan ederler. Önergenizi bu konuda, 
bu hususta değiştiriyor musunuz Sayın Erginay? 

AKİF ERGlNAY — Sayın Başkan, Komisyona 
teşekkür ederim. Bayındırlık Bakanlığının girmesi ha
kikaten faydalı olacak; fakat bu şekilde 10 üyeye çı
kıyor Yönetim Kurulu. Orada da bir mahzur görmü
yorum. Çünkü Başkanın bulunduğu oylamada 2 oy 
sayılacağına dair hüküm vardır. Bu itibarla Bayındır
lık Bakanlığını da ilave edersek, 4 profesör, 5 Ba
kanlık temsilcisi ve Gençlik ve Spor Bakanlığının seç
tiği Genel Müdürle 10 kişilik bir Yönetim Kurulu 
seçilmiş oluyor. Komisyon buna iltihak ediyorsa, ben 
de katılıyorum. 

Teşekkür ederim efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
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Zaten Komisyon bu sekiliyle katıldığımı beyan et
ti. Bu nedenle herhangi bir bakanlık temsilcisi çıkar
tılmadan, doğrudan doğruya Bayındırlık Bakanlığının 
eklenmesi, biçiminde önergenizi değiştiriyorsunuz? 

AKÎF ERGlNAY — Evet «fendim, kabul edi
yorum. 

BAŞKAN — Tamam efendim. 
Sayın üyeler, Sayın Erginay'ın önergesi, bir ba

kanlık ilavesi şeklinde değiştirilmiş bulunulmaktadır. 
Önergenin bu biçimiyle. Önergeyi kabul edenler... Et
meyenler... Önerge kabul edilmiştir efendim. 

Başka söz almak isteyen sayın üyemiz?.. Yok. 
Bu arada Millî Eğitim Komisyonu bu madde met

ninde bazı noksanların bulunduğunu, basın hatası ol
duğunu beyan buyurdular ve ayrıca bazı redaksiyon 
hataları olduğunu da söylediler. Bu redaksiyon hata
ları ıdüzeltilmek suretiyle ve maddeyi değişmiş haliyle 
okutuyorum efendim : 

SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Redaksiyon 
okunsun Sayın Başkanım. 

BAŞKAN— Okutacağım efendim. «Okutuyorum» 
dedim zaten. 

Değişmiş haliyle okutuyorum : 
«Yönetim Kurulunun kuruluşu : 
MADDE 5. — Yönetim Kurulunun kuruluşun

da aşağıdaki esaslar uygulanır : 
a) Yönetim Kurulu, YURTKUR Genel Müdü

rünün Başkanlığında aşağıdaki 9 üyeden teşekkül eder. 
(1) Gençlik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim, içiş

leri ye Bayındırlık Bakanları tarafından, Müsteşar 
Yardımcısı, Genel Müdür veya Genel Müdür Yardım
cıları arasından seçilecek birer üye. 

(2) Yüksek Öğretim Kurulunca öğretim üyeleri 
arasından seçilecek dört profesör, 

b) Kurumlarınca seçilen Yönetim Kurulu Üye
leri, Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile üç yıl süre için görevlendi
rilebilirler. Bu üyelerin asıl görevleri ile ilişkileri de
vam eder. Bu üyeler, aylık ve ödeneklerini asıl gö
revlerinin bulunduğu daire veya kurumlardan alma
ya devam ederler. Bu daire ve kuruluşlardaki diğer 
özlük hakları saklıdır. 

c) Yönetim Kurulu üyelerinden asıl görevlerin
den istifa, emeklilik, başka görevlere atanma gibi 
sebeplerle ayrılanlar ile özürsüz olarak yılda dört 
defa toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu 
Üyeliği sona erer. Üyeliği sona eren Yönetim Kuru
lu Üyesinin yerine eski üyenin kalan süresini tamam
lamak üzere yenisi seçilir. 

I d) Seçimler YURTKUR'un bildirmesi üzerine 
ilgili kuruluşlarca iki ay içinde tamamlanır ve görev-

I lendirmeleri yapılmak üzere Gençlik ve Spor Bakan-
I lığına sunulur.» 
I BAŞKAN — Sayın üyeler, okuma esnasında biraz 
I evvel Sayın Komisyonun ilave ettiği bir cümleyi ye-
I niden ağır ağır okuyacaklar bunu (b) fıkrasına ilave 

edeceğiz. 

I Lütfen Sayın Komisyon, «Bu üyelerin asıl görev
leri ile ilişkileri devam eder.» den sonra bir ilave yap-

I tınız, okuyunuz. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — «Bu üyelerin asıl 
I görevleri ile ilişkileri devam eder. Bu üyeler aynı sü-
I reyle yeniden seçilip görevlendirilebilirler.» olacak, 
I Devam ediyorum efendim. 
I «Bu üyeler, aylık ve ödenekleri asıl görevlerinin 

bulunduğu daire veya kurumlardan almaya devam 
ederler. Bu daire ve kuruluşlardaki diğer özlük hakla-

I rı saklıdır.» 
BAŞKAN — Tamam efendim. 

Sayın üyeler; Sayın Komisyonun ilave ettirdiği ve 
gözden kaçtığını ileri sürdüğü metni eklemek sure-

I tiyle ben okuyorum müsaade ederseniz : 

I «Kurumlarınca seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 
Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile üç yıl süre için görevlendirilebilirler. 
Bu üyelerin asıl görevleri ile ilişkileri devam eder. Bu 

I üyeler aynı süre ile yeniden seçilip görevlendirilebilir
ler. Bu üyeler, aylık ve ödeneklerini asıl görevlerinin 
bulunduğu daire veya kurumlardan almaya devam 
ederler. Bu daire ve kuruluşlardaki diğer özlük hak
ları saklıdır.» 

I Bu biçimde bir ilave yapılmıştır. 
SÜLEYMAN SIRRI KIRCALI — Sayın Başka

nım; üç tane «Bu üyeler» kelimeleri var. 

AKİF ERGINAY — Sayın -Başkanım; bir ka
kofonidir gidiyor, üçten fazla arka arkaya «Bu 
üyeler» kelimeleri var. Sayın Komisyon bunu dü
zeltsin. 

BAŞKAN — Haklısınız efendim, (b) bendinde 
üç kere üstüste «Bu üyelerin asıl görevleri», «Bu 
üyeler,» «Bu üyeler aynı süre ile» şeklinde bir re-

I daksiyon hatası vardır. Komisyon bu şekilde bir 
değişiklik getirirse sizlere sunarız; ama «Değiştir-

I miyoruz» derlerse, o da ayrı bir konu tabiî. 
I Buyurun Sayın Kantarcıoğlu. 
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MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Redaksiyon yaptık 
efendim. Arz ediyorum : 

«b) Kurumlarınca seçilen Yönetim Kurulu Üye
leri Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Ba
kanlar Kurulu kararı ile üç yıl süre için görevlen
dirilirler.» 

BAŞKAN — «Görevlendirilebilirler» değişiyor mu 
efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet, «Görevlen
dirilirler.» diyoruz. 

«Üyelerin asıl görevleri ile ilişkileri devam eder, 
aylık ve Ödeneklerini asıl görevlerinin bulunduğu 
daire veya kurumlardan alırlar. Bu üyeler aynı 
süreyle yeniden seçilip görevlendirilebilirler. İlgili
lerin bu daire ve kuruluşlardaki diğer özlük hakları 
saklıdır.» 

BAŞKAN — Sayın üyeler; Millî Eğitim Komisyo
nu (b) fıkrasını yeniden düzenlemiş bulunmaktadır. 
Buna göre, biraz evvel dinlediniz, bir kere de ye
niden okunmasında yarar görüyorum. 

Yeni düzenleme şu şekilde efendim: 
«Kurumlarınca seçilen Yönetim Kurulu Üyeleri 

Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu Kararı ile üç yıl süre için görevlendıirilirler. 
Üyelerin asıl görevleri ile ilişkileri devam eder, ay
lık ve ödeneklerini asıl görevlerinin bulunduğu daire 
ve kurumlardan alırlar. Bu üyeler aynı süreyle yeni
den seçilip görevlendirilebilirler. İlgililerin bu daire 
ve kuruluşlardaki diğer özlük hakları saklıdır.]» 

Yeni düzenleme bu şekilde yapılmıştır. Bunun dı
şında bir düzenlememiz yok efendim. Aşağıda, 
«Özürsüz olarak yılda dört defa»'yi biraz evvel za
ten okutmuştuk. 

Bu bakımdan 5 inci maddeyi mevcut yeni düzen
lenmiş biçimiyle birlikte oylarınıza sunuyorum. Da
ha evvel zaten önergeyle bir husus da kabul edSlmtiş-
ti, onu da dikkate almak suretiyle kesin olarak 5 in
ci maddeyi oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... 
Kabul etmeyenler... 5 inci madde kabul edilmiştir 
efendim. 

6 ncı maddeyi okutuyorum : 
Yönetim Kurulunun Görevleri : 
MADDE 6. — Yönetim Kurulu YURTKUR'un 

karar organı olup görevleri şunlardır. 
a) Genel müdürlükçe hazırlanan : 
(1) Kısa ve uzun vadeli ve uygulama program

larını, bütçe ve kadro cetvelleri ile yıllık iş prog

ramlarını ve finansman planını, yatırım programla
rını, 

(2) Öğrenim dallarına göre yıllık kredi tahsis 
kontenjanını, 

(3) Yönetmelik taslaklarını, 
(4) Yukarıda belirtilen konularla ilgili değişik

lik tekliflerini, 
inceleyerek karara bağlar. 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan kesin hesaplar, 

bilanço ve yıllık çalışma raporlarını inceler ve son 
şeklini verir. 

c) Danışma Kurulu gündemini hazırlar, Kuru
lun görüş, teklif ve temennilerini değerlendirir. 

d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen gö
revleri yapar, 

e) Uyuşmazlıkların sulh ve hakeme başvurma 
yollarından biri ile halledilmesine, davanın kabulü
ne, davadan vazgeçilmesine, kanun yollarına başvu-
rulmaımasına, temyiz yolundan vazgeçilmesine, tah
sili mümkün olmayan alacakların silinmesine karar 
verir. Yönetim Kurulu bu fıkradaki yetkilerinden 
bir kısmını, uygun göreceği ölçüler ve tespit edeceği 
esaslar çerçevesinde Genel Müdüre devredbilir. 

BAŞKAN — 6 ncı madde üzerinde söz almak is
teyen üyemiz?.. Buyurun Sayın Ergiınay. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, bu defa 6 
ncı maddenin (b) bendi; «Genel Müdürlükçe hazırla
nan kesinhesaplar, bilanço ve yıllık çalışma raporu
nu inceler ve...» diyor, orada bütçe kayboluyor. 
«...ve bunlara son şeklini verir.» demek gerekir. «Bun
lara» kelimesinin ilavesi, zannediyorum şarttır. Çün
kü, «kesinhesaplar son şeklini verir» gibi bir anor
mal ifade de ortaya çıkıyor. 

İkincisi, aynı maddenin (e) bendindeki yetkiler, 
bugün zannediyorum ki, bizim kamu kuruluşlarının 
hiçbirinde yoktur; ama burada yer almış bulunuyor. 
Yönetim Kurulu bir organdır, bu organın kendi yet
kilerini başkalarına devretme salahiyeti olmaması 
gerekir. Bu itibarla, bu (e) bendinin metinden çıka
rılmasının uygun olacağını zannediyorum. 

Kaldı ki, uyuşmazlıkların sulh ve hakeme baş
vurma yollarına ilişkin hükümler ayrı kanunlarda ve 
yetkililerce belirlenmiştir; burada tekrar etmek ise, 
zannediyorum ki doğru gözükmüyor. Üstelik Yöne
tim Kurulunun birtakım yetkilerinden büyük bir kıs
mını Genel Müdüre devretmesi demek, yarın yalnız 
Genel Müdürün bu Kurulu idare etmesi manasına da 
gelebilir; «... bir kısmını» derken % 99'da bir kıs
mıdır, bilmem '% 5 de bir kısmıdır. Bu itibarla bu 
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mahzurlu bence; eğer Komisyon uygun bulursa, bu 
son fıkrayı ya biraz daha düzeltmek veya tamamen 
metinden çıkarmak uygun olur. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Erginay'ı dinlediniz 

efendim, (b) fıkrasında «... 'inceler ve bunlara son 
şeklini verir.» biçiminde bir düzeltme yapılmasıyla, 
bu maddedeki (e) fıkrasının tamamen metinden çı
kartılmasını sözlü olarak bildiriyorlar, yazılı bir öner
geleri yok. Bu hususta Komisyon ne düşünüyor? 

MÎLLÎ EĞÎTÎM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
sayın arkadaşlarım; 

Sayın Ergıinay'ın (b) fıkrasına «Bunlara» kelime
sinin ilavesi hakkındaki teklifine katılıyoruz, man
tık bakımından doğrudur, bir redaksiyon düzelıtme-
sidır. Yalnız, bu (e) fıkrası halen uygulanmakta olan 
Yönetmeliğin bir maddesidir; ancak bu madde Ge
nel Müdürün görevleri arasında; yönetmelikte var, 
fakat kanunda olmadığı için bunun kanunlaşması ve 
yönetmeliğe paralellik sağlaması bakımından kon
muştur. 

Takdir Yüce Heyetindir; ancak biz işin kolaylaş
ması ve Kurumun mevcut yönetmeliğine ters düşme
mesi bakımından bunu uygun görmüş bulunuyo
ruz, 

Saygılar sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim wSayın Kantarcı
oğlu. 

Sayın üyeler; Sayın Erginay'ın, biraz evvel de 
açıkladığım üzere, bu madde üzerinde yazılı bir öner
gesi bulunmamaktadır; ancak redaksiyonla ilgili olan 
hususa Komisyon katıldığını beyan ediyor ve (b) 
fıkrasında «... raporlarını inceler ve bunlara son şek
lini verir» biçiminde düzeltmeyi kabul etmektedir. 
(e) fıkrası için herhangi bir görüş beyan etmedikleri 
gerçeği var ortada, takdire bırakıyorlar; ama elimiz
de de bir yazılı önerge olmadığı için, bu konuyu oy-
latmamız mümkün değildir. 

Bu bakımdan, redaksiyondaki vaki değişiklikle 
birlikte, «Bunlara» kelimesinin ilavesiyle birlikte bu 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim.; Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

•7 nci maddeyi okutuyorum. 
Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları : 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu aşağıdaki esas
lar dahilinde çalışır. 

a) Yönetim Kurulu, üyeleri anasından bir baş-
kanvekili seçer. Başkanın bulunmadığı toplantılarda 
başkanvekili başkanlık görevini yürütür. 
b) Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir defa top

lanır. Yönetim Kurulu Başkanı, kendiliğinden veya 
Gençlik ve Spor Bakanının yahut beş üyenin yazılı 
'isteği üzerine her zaman kurulu olağanüstü toplantı
ya çağırabilir. 

c) Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile toplanır. Kararlar toplantıya katılan üyelerin 
salt çoğunluğu ile alınır. Eşitlik halinde Başkanın 
oyu iki oy sayılır. 

BAŞKAN — 7 nci madde üzerinde söz almak is
teyen sayın üye?.. Yok. 

7 nci maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 7 nci 
madde kabul edilmiştir. 

8 inci maddeyi okutuyorum : 
Genel Müdürlüğün Kuruluşu : 

MADDE 8. — Genel Müdürlük YURTKUR'un 
yürütme organı olup, bir Genel Müdür, en çok üç 
Genel Müdür Yardımcısından teşekkül eder. 

Genel Müdürlük YURTKUR'un amaçlarını ger
çekleştirmek ve görevlerini etkili ve verimli şekilde 
yürütebilmek için merkez ve taşra örgütünü kurar. 
Merkez örgütü şunlardır : 

a) Esas Bilimler : 
(1) Kredi Daire Başkanlığı, 
(2) Yurt îdare ve İşletme Daire Başkanlığı, 
b) Danışma ve Denetim Birimleri : 

(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
(2) Hukuk Müşavirliği, 
c) Yardımcı Birimler : 

(1) Genel Sekreterlik, 
(2) Muhasebe ve Malî işler Daire Başkanlığı, 
(3) Personel ve Sosyal Îşler Daire Başkanlığı, 
(4) înşaat Müdürlüğü, 
(5) Malzeme Müdürlüğü, 
(6) Yönetim ve Haberleşme Müdürlüğü, 
Ayrıca, sayılan merkez birimleri dışında Genel 

Müdürlük, hizmetin gerektirdiği diğer merkez ve taş
ra teşkilatını, kanunlara uygun olarak oluşturur. 

BAŞKAN — 8 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. Buyurun Sayın Erginay. 

AKİF ERGÎNAY — Sayın Başkan, bu Kurum, 
nihayet ismi üzerinde, bir kamu kuruluşu niteliğin
dedir; fakat görülüyor ki, Sayın Komisyon Başkanı 
personelci olduğu için bunu daha iyi takdir eder, 
böyle bir Umum Müdürlükte birtakım diaıire başkan-
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lıklarının kurulmasını ben normal karşılamadım., 1 
Yani bu bir bakanlık değil ki, kendi çapında küçük 
bir daire diyeceğim; fakat bunun içerisinde daire 
başkanlıkları gibi böyle büyük işleri başaracak gibi 
gözüken müesseseler şeklinde düzenlenmesine aklım 
ermedi, Komisyon acaba bunu nasıl değerlendirerek 
dikkate almıştır; kurumun içerisinde daire başkanlı
ğı nasıl düzenlenecektir?..,. 

Bu itibarla, zannediyorum personel rejimimize 
de pek uygun düşmüyor. Bunları doğrudan doğruya 
daire başkanlığı değil, «Kredi Dairesi Müdürlüğü» 
vesaire gibi hususları eski yönetmelikteki şekillerine 
bağlamakta fayda vardır. 

Teşekkür ederm. 
'BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon, bu bir sorudur, açıklanmasın

da yarar vardır. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan; 

Sayın Erginay yerinde ve haklı bir noktaya temas et
tiler. Esasen Kurumun teklifi de, Sayın Erginay'ın 
işaret etm'iş olduğu hususların aynıdır. Fakat son za
manlarda Devlet Personel Rejimindeki birinci dere
celik kadronun, daha doğrusu pramitin tepesine doğ
ru fazla miktarda ve fazla sayıda verilmiş olması, 
bugün böyle bir gelişmeye imkân vermiştir. Genel 
müdür yardımcısı, genel müdür, genel müdür baş
yardımcısı, (Ki, son kanunla başyardımcılık kaldırıl
mıştır) daire başkan ve daire başkan yardımcıları, 
müsteşar muavini ve müsteşar; hepsi birinci derece
li kadrolar; ancak bunları birbirinden ayırteden va
sıf, sadece ve sadece ek gösterge olmuştur. 

Bu bakımdan, ek göstergeleri farklı olduğuna gö
re unvanın hiçbir değeri şu anda kalmamıştır. Nite
kim, 25 tane genel müdürlüğü olan Millî Eğitim Ba
kanlığı 11 genel müdürlüğe indirilmek suretiyle, 30 
tane daha daire kurmak zorunda kalmıştır; çünkü 
elindeki yetişmiş personeli ancak ve ancak kadro un
vanı ile elde tutabilecektir. Eğer, bu böyle olmamış 
olsa idi ki Sayın Erginay da Bütçe - Plan Komis
yonunda bu teklife imza koymuş ve bizi, Millî Eği
tim Komisyonunu desteklemiş olmaları bakımından 
o zaman bunu kabul ettiklerine göre şimdi karşı çık
mış olmalarını anlayamıyorum. O da bizim görüşü
müze katılır herhalde. 

Kadro piramidini bozmuş olmasına rağmen, yal
nız hizmetin yürümesi ve kişilerin feda edilmemesi 
bakımından olmuştur; zaten kamu kuruluşlarındaki 
yeni düzenleme esaslarına paralel olarak bu düzen-
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lenmiştir. Hiçbir aksaklık olmayacaktır. Kalmasında 
fayda vardır. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım müsaade 

ederseniz bir soru sormak istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Bütçe-Plan Komisyonunda
ki çalışmalar bakımından böyle bir ithamı bekliyor
dum. Kendilerine teşekkür ederim; fakat ben orada 
da temas etmiştim. Bütçe-Plan Komisyonunda kabul 
edilmiş olması benim fikrimde değişiklik olduğu an
lamına gelmez. 

İkincisi; kendilerinin de belirttiği gibi bu daire 
başkanlığı, bir ayrı ünite mansına gelmesi bakımın
dan dikkate alınabilir. Bu itibarla tekrar soruyorum : 
Bunun çıkarılması personel rejimi bakımından daha 
uygun olmaz mı ve kendileri buna iltihak ettiği tak
dirde pekâlâ buradaki oylamada nazarı dikkate alı
namaz mı? 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Kantarcıoğlu, biraz evvel Sayın Erginay 

sorduğu soruyu biraz daha değişik biçimde tekrar 
sordular. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

Şimdi Sayın Başkanım, bu konu çok ciddî bir 
konudur. Bu ciddî konu üzerinde ben, gerek Bütçe-
Plan Komisyonunun, gerek" Hükümetin, gerekse bi
zim Millî Eğitim Komisyonumuzun üçünün birden 
bu konuya açıklık getirmesini, hatta Meclisimizin bir 
karar vermesini beklerim. 

İş analizi yapılmamış, unvan tarifi, unvan stan
dartlaşması olmamış, Genel Kadro Kanunu çıkma
mış bir memlekette siz, bu düzenlemeyi kanuna böy
le koymak zorunda kalırsınız. Hepimiz de bunu böy
le kabul etmek zorundayız. O bakımdan biz, perso
nelin sadece mağdur edilmemesi bakımından bu tezi 
savunuyoruz ve böyle kalmasını arzu ediyoruz. 

Aslında ben de, diğer arkadaşlarım da herhalde 
Erginay'ın fikirlerine katılırlar; ama bugünkü şartlar 
bunu böyle gerektiriyor. 

Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı

oğlu. 
Sayın üyeler; 
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Bir zaruret dolayısıyla bu şekilde bir düzenleme 
yapıldığı Komisyon Başkanlığı tarafından açıkça ifa
de edilmiştir. Bu bakımdan Sayın Erginay'ın sorusu 
da bu suretle cevaplandırılmış olmaktadır. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başka
nım müsaade ederseniz bir soru sormak istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Haznedar. 
ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Efendim biraz 

evvel ifadeler arasında, bu Genel Müdürlüğün mil
yarlarca liraya varan yatırım yapacağı ifade edildi. 
Bu yatırımı bilfiil kendisi mi yapacak, yoksa Bayın
dırlık Bakanlığı tarafından mı yapılacak, evvela bu
nu öğrenmek istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Haznedar, şu anda 8 inci 
maddeyi görüşmekteyiz. 8 inci madde, bu Genel Mü
dürlüğün kuruluşu ile ilgili görevleri arasında şu an
da sorduğunuz soru yer almamaktadır, İlgili madde 
geldiğinde bu sorunun sorulması daha uygun olmaz 
mı?.. 

ALÎ MAZHAR HAZNEDAR — Hayır Sayın 
Başkanım. 

Arkasından şunu soracaktım : Eğer kendi bilfiil 
bu yatırımı yapacaksa, burada înşaat Müdürlüğünü 
Genel Sekreterliğe bağlı bir müdürlük halinde düzen
lenirse, onun daire başkanlığı olmasını teklif edecek
tim. 

BAŞKAN — Sayın Kantarcıoğlu, Sayın Haznedar 
derler ki : «Eğer inşaatlarını kendileri yapıp yürüte-
ceklerse bu takdirde Genel Sekreterliğe bağlı çok 
ufak bir ünite olarak görünüyor, oysa daha değişik 
bir görünüm içinde olması gerekmez miydi?.» 

Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bütün 
bakanlıklarda Türkiye'nin bütün inşaat işlerinin Ba
yındırlık Bakanlığı tarafından yürütüldüğü malumdur 
veya bölgelerindeki Bayındırlığın her bölgesine giren 
bütün bakanlıkların inşaatı onlara bağlıdır. Hatta üni
versitelerin de bir zamanlar, ayrılmadan önce de, bü
tün inşaatlarını Bayındırlık Bakanlığı yürütüyordu. 
Şu anda bütün ödeneklerin doğrudan doğruya hesa
bını kitabını tutan kendi kurumudur. Bu bakımdan 
Devlet Personel Dairesi, her Bakanlıkta bu daireyi 
kurmuştur ve vardır. Bunlar da hızla gelişen bir müs
takil, tüzelkişiliği haiz genel müdürlük olduğuna göre, 
tıpkı bir üniversite gibi, tıpkı tüzelkişiliği haiz bir ge
nel müdürlük gibi, bir KİT gibi düşünmek (Ki za
ten öyledir) ve buna göre bir daire kurmak mecburi
yeti vardır. Bunların hepsi ödeneklerini falan kendile

ri alırlar; inşaatı, ihaleyi vesaireyi hep Bayındırlık Ba
kanlığı yapar, ödeneği buradan transfer ederler; ama 
projeyi yapan bir müdürlük vardır. Bu neden lüzum
ludur arz etmek istiyorum : 

Zübeyde Hanım Anaokulu yapıldığı zaman, Millî 
Eğitim Bakanlığının görüşünü almayan bir Bayındır
lık Bakanı, çocuk psivuarlarını büyük insanlara göre 
yapmıştı. Millî Eğitim Bakanlığı tarafından görevlen
dirildiğimiz zaman, (Yurt dışından döndükten sonra, 
okul öncesi eğitimini incelemiştim) büyük adamların 
psivuarlarını görünce şaşırdım. Tek katlı bina yapı
yorsunuz, okulöncesi eğitimi için psivuar yapıyorsu
nuz, bebek tuvalete gidecektir; fakat büyük insan psi-
vuarını karşısında görüyor. Bu hiçbir zaman ne Ba
yındırlığın yapabileceği, ne de başka bir bakanlığın 
yapabileceği, bir mühendisin yapabileceği iş değil, 
doğrudan doğruya eğitimden anlayan kişilerin dolay
lı yollarla, geçen günkü bir konuşmamda da arz et
miştim, tekniğe yönelen kısımlardır. 

Bu bakımdan çocuğun barınmasını, gelişmesini, 
eğitilmesini, sporunu, her şeyini içine alan bir yur
dun projelerinin her şeyinin hazırlanmasının Bakanlı
ğa ait bir husus olduğunu; inşaatın, sağlamlığının, te
melinin sağlamlığının, dozajın verilmesinin Bayındır
lık Bakanlığına bağlı bir husus olduğunu ve bunların 
beraberce çalışmak zorunda olduklarını arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı
oğlu. 

Buyurunuz Sayın Erginay. 

AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, bu kadar 
uzun açıklamaya belki lüzum yoktu. Nihayet Kanun 
Tasarısının 22 nci maddesinde yatırımların Bayındır
lık Bakanlığınca yürütüleceği hakkında bir hüküm 
konmuştur. Bu itibarla zaten mecburdurlar; ama ben 
bu maddenin çıkarılmasını ve YÖK'ün usulüne göre 
bu yatırımların yapılmasını teklif edeceğim; çünkü 
yatırımlar, demin de bahsettiğim gibi Bayındırlık Ba
kanlığının çalışamaması neticesinde yerine getirile
memektedir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın üyeler, 8 inci madde üzerinde başka söz 

isteyen sayın üye?.. Yoktur. 
8 inci maddeyi Tasarıda olduğu biçimiyle oyla

rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler. 8 inci 
madde kabul edilmiştir. 

9 uncu maddeyi okutuyorum. 
Genel Müdürlük Personelinin Atanması : 
MADDE 9. — Personelin atanmasında aşağıda

ki esaslar uygulanır. 
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a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, 
Gençlik ve Spor Bakanının inhası ve müşterek ka
rarname ile, 

b) 1-4 üncü derecelere atanacak personel, Ba
kanlıklar ve bağlı kuruluşlarda atama usullerine iliş
kin kanuna göre, 

c) Bunların dışında kalanlar, Genel Müdür tara
fından atanırlar. 

BAŞKAN — 9 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yoktur. 

9 uncu maddeyi Tasarıda olduğu biçimiyle oyla
rınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler... 9 
uncu madde kabul edilmiştir. 

10 uncu maddeyi okutuyorum. 

Genel Müdürlük Yöneticilerinin Görev ve Yet
kileri : 

MADDE 10. — Genel Müdür, Yardımcıları ve 
diğer yöneticilerinin görevleri şunlardır : 

a) Genel Müdür, 
1. Yurt-Kur'u temsil eder. 

2. Yönetim Kuruluna Başkanlık eder ve kararla
rının uygulanmasını sağlar. 

3. Yurt-Kur'un görevlerinin etkili ve verimli ol
ması için gereken tedbirleri alır, uygulanmasını sağ
lar. 

4. Yurt-Kur'un mal gücünü ve kaynaklarını ge
liştirici tedbirleri alır. 

5. Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen gö
revleri yapar. 

b) Genel Müdür Yardımcıları : 

1. İşbölümü ve beraberlik esasları içerisinde Ge
nel Müdüre- yardım ederler. 

2. Genel Müdürün görevi başında bulunmadığı 
zamanlarda yardımcılardan en kıdemlisi (Yönetim 
Kurulu Başkanlığı görevi hariç) kendisine vekalet eder. 

c) Diğer personelin görev, yetki ve sorumluluk
ları yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 10 uncu madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye?.. Yoktur. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Kantarcıoğlu. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Bu bölümdeki bü
tün Yurt-Kur'lar büyük harflerle yazılacak, değişti
rilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN — Bu düzeltmeyle birlikte 10 uncu 
maddeyi Tasarıda geldiği haliyle oylarınıza sunuyo

rum. Kabul edenler... Etmeyenler... 10 uncu madde 
kabul edilmiştir. 

11 inci maddeyi okutuyorum. 
Danışma Kurulunun Kuruluşu : 
MADDE 11. — Danışma Kurulu, Gençlik ve 

Spor Bakanının Başkanlığında aşağıdaki üyelerden 
oluşur. 

a) Gençlik ve Spor Bakanlığından ve bağlı ku
ruluşlarından, 

(1) Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Bakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Ge
nel Müdürler, 

(2) Beden Terbiyesi Genel Müdürü, 
b) Diğer bakanlık ve kuruluşlardan, 
(1) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar 

Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü, 

(2) Maliye Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar 
Yardımcısı, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, 

(3) Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya Müs
teşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Daire Başkanı 
ve Yükseköğretim Genel Müdürü, 

(4) Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı veya Müste
şar Yardımcısı, Yapı İşleri Genel Müdürü, 

(5) Sağlık ve Sosyal Yardım, İmar ve İskân, Ça
lışma, Kültür ve Turizm, Köy İşleri ve Kooperatif
ler bakanlıkları müsteşarları veya müsteşar yardım
cıları, 

(6) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Sos
yal Planlama Dairesi Başkanı, 

(7) Vakıflar Genel Müdürü, Kızılay Genel Baş
kanı ve YURTKUR'un parasının yatırıldığı banka
nın Genel Müdürü, 

(8) Millî Savunma Bakanlığınca görevlendirile
cek bir asker üye, 

(9) Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyeleri 
arasından görevlendirilecek 15 üye, 

(10) Tanınmış fikir ve işadamlarından, YURT-
KUR'a hizmet ve yardım edenlerden ve sosyal ku
ruluşlardan Gençlik ve Spor Bakanı tarafından da
vet edilecek en çok onbeş üye. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Danışma Kurulunun 
Kuruluşuna ilişkin 11 inci madde üzerinde söz al
mak isteyen sayın üye?.. Yok. 

KAMER GENÇ — Bir redaksiyon hatası var 
Sayın Başkan. 

(b) fıkrasının basında «... Müsteşar Yardımcısı, 
Emniyet Genel Müdürü» denilmektedir. Oradaki vir
gülün «ve» olması lazım bence. 
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Bir de yine «Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı ve
ya Müsteşar Yardımcısı, Yapı İşleri Genel Müdürü» 
denilmiştir. Oradaki virgül de «ve» olacak efendim. 
Başkalarında «ve» kullanılmış, oralarda virgül kulla
nılmış. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARGIOĞLU — Olabilir efendim, 
katılırız, farketmez. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon, Sayın Genc'in 11 
inci maddenin (b) fıkrasındaki «... Müsteşar Yardım
cısı» ndan sonra «ve» konulması, «Bayındırlık Ba
kanlığı Müsteşar veya Müsteşar Yardımcısı» ndan 
sonra da «ve» konulması yolundaki teklifine katıl
maktadırlar. 

Sayın Aydar buyurunuz. 

MEHMET AYDAR -r- Sayın Başkan, 11 inci 
maddenin (a) fıkrasında, «Gençlik ve Spor Bakan
lığından ve bağlı kuruluşlarından» dedikten sonra, 
«(1) Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Bakanlık Tef
tiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Genel 
Müdürler» denilmektedir. 

Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü Gençlik ve 
Spor Bakanlığına bağlı değil midir ki, tekrar ikinci 
bir fıkra olarak düzenlenmiştir, bunu öğrenmek is
tiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Sayın Bakanım buyurunuz efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ

GÜL — Sayın Başkan, iki tane Merkez Genel Mü
dürlüğü vardır, birincisi onu belirtmektedir. Beden 
Terbiyesi Genel Müdürlüğü müstakil bir kuruluştur. 
Diğer Genel Müdürlükler merkez teşkilatı bünyesin
deki Genel Müdürlüklerdir. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

12 nci maddeyi Tasarıdaki biçimiyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 12 nci 
madde kabul edilmiştir. 

13 üncü maddeyi okutuyorum. 
Danışma Kurulunun Çalışma Esasları : 
MADDE 13. — Danışma Kurulu, Gençlik ve Spor 

Bakanının daveti üzerine, yılda bir defa kasım ayı 
içinde toplanır. Gençlik ve Spor Bakanı, gerek gör
düğünde veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, 
Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Yalnız bu madde üzerinde benim görebildiğim bir 
redaksiyon hatası var; Kasım ayı, özel isim olma
sına rağmen küçük harfle başlamış, oysa bunun bü
yük harfle başlaması gerekir her halde. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Başka
nım. 

BAŞKAN — Evet efendim. 
13 üncü maddeyi, Kasım ayının büyük harfle baş

laması şeklinde yapılan düzeltmeyle oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

14 üncü maddeyi okutuyorum. 
Teşkilatın Kurulması : 

MADDE 14. — Genel Müdürlükçe hazırlanan 
merkez ve taşra kuruluşları ile kadroları Yönetim 
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — 14 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi Tasarıdaki biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 14 üncü 
madde kabul edilmiştir. 

15 inci maddeyi okutuyorum. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
öğrenim Kredisi 

Öğrenim Kredisinin Tanımı : 
MADDE 15. — Öğrenim kredisi, Türkiye'de 

yükseköğrenim yapan başarılı ve ihtiyacı olan öğren
cilere öğrenimleri süresince her ay verilen borç pa
radır. 

Öğrenim kredisinin verilmesine ait şart ve esas
lar 'bir yönetmelikle belirtilir. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Sayın üyeler, 11 inci maddede virgül yerine iki 
yerde «ve» bağlacı ilave edilmiştir. Maddeyi bu de
ğişik şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... 
Etmeyenler... 11 inci madde kabul edilmiştir. 

12 nci maddeyi okutuyorum. 
Danışma Kurulunun Görevleri : 
MADDE 12. — Danışma Kurulu, YURTKUR 

amaçları çerçevesinde görevlerin ve çalışmaların den
geli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine ve uy
gulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin ko
nularda kısa ve uzun vadeli görüş ve önerilerde bu
lunur. 

BAŞKAN — Madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. j 
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15 inci maddeyi Tasarıdaki biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 15 
inci madde kabul edilmiştir. 

16 ncı maddeyi okutuyorum : 
Krediden Yararlanma ve Kesilecek Masraf Payı : 
MADDE 16. — TÜBİTAK'ın karşılıksız bursla

rı hariç, 'burslu, parasız yatılı veya her hangi bir yer
de ücret karşılığında çalışan öğrencilere kredi veril
mez. 

Öğrenciye verilen krediden, ödeme sırasında % 
3 masraf payı kesilir. 

BAŞKAN — 16 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi Tasarıdaki 'biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edil
miştir. 

17 ncı maddeyi okutuyorum. 
Kredi Borcunun Miktarı ve Geri Alınması : 
MADDE 17. — Kredi, 100 gösterge rakamının 

Devlet memurları için bütçe kanunlarıyla tespit olu
nan katsayıyla çarpımı üzerinden ödenir. 

Öğrenci aldığı toplam krediyi % 20 fazlası ile, 
devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim 
süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak suretiyle, 
aylık miktarı aldığı son aylık kredi tutarı üzerinden 
olmak üzere aylık taksitler halinde Yurt - Kur'a 
öder. 

İkinci fıkraya göre hesaplanan kredi borcunun 
tamamını normal öğrenim süresinin bitiminden itiba
ren iki yıl içinde ödeyenlerden % 20 fazla ödeme 
alınmaz. Üçüncü yıl içinde :borcunun tamamını öde
yenlerden, toplam borcunun % 10'u, dördüncü yıl 
içinde ödeyenlerden % 5'i tenzil edilir. 

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim 
kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple bu ku
rumdan çıkarılan, öğrenci öğretim kurumu ile ilişi
ğinin kesildiği tarihten bir yıl sonra başlamak üze
re kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ikinci fık
raya göre hesaplanacak borcunun tamamını aylık eşit 
taksitler halinde Yurt - Kur'a öder. 

Sağlıık sebepleri ile öğretim kurumuna devam ede
mediğinden dolayı kredisi kesilen öğrencinin kredi 
borcunu ödeme şekli ve kredi ile ilgili diğer husus
lar yönetmelikle düzenlenir. 

Kamu kuruluşları ile özel kurumlarda görev alan
ların borç taksitleri bu kurum ve kuruluşlarca bun
ların aylıklarından kesilerek Yurt - Kur'a ödenir. 

BAŞKAN — 17 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. 

Buyurun Sayın Genç. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, ikinci fıkrada 

«... öğrenim süresinin bitiminden iki yıl sonra başla
mak suretiyle, aylık miktarı aldığı son aylık kredi 
tutarı üzerinden olmak üzere aylık taksitler halinde 
Yurt - Kur'a öder» deniliyor. 

Şimdi, öğrenci katsayı 10 iken krediyi almaya 
başlamıştır, ödeme sırasında katsayı 50'ye çıkmıştır 
faraza. Bu durumda iade edilecek paranın miktarın
da beş katlık bir artış olmuyor mu? Zaten yüzde 3 
oranında masraf karşılığı da kesiliyor. Ben mi alda-
nıyorum gerçek mi bu şekildedir, bunu öğrenmek is
tiyorum efendim. 

BAŞKAN — Komisyon veya Sayın Bakan... Bu
yurunuz Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Başkan, değerli üyeler; 

Geçici madde bugüne kadar yapılan uygulama
larda bu hükmü geçersiz kılıyor, yani bugüne kadar 
yapılan uygulamalarda eski ödeme şekli uygulana
caktır. 

Yalnız bu maddenin getirdiği yeni hüküm, genel 
ruhu, ödemelerin eski Kanun gereğince çok geç ya
pılmasıdır ki, eski Kanuna göre öde'meler bir öğren
ci tahsilini bitirdikten iki sene sonra başlamak üzere 
tahsil süresinin iki misli süre içinde geri ödeme ya
pıyor. Özellikle enflasyon hızının arttığı dönemlerde 
geri dönüş sıfıra kadar inen bir gelişim sağlıyor. Ni
tekim, daha önce 250 lira almış bir öğrenci o günkü 
ortamda yeterli bir kredi, bir destek sağlamasına 
rağmen, 10 sene sonra bu meblağı ayda 125 lira gibi 
çok cüzi ve gerçekten anlamsız bir nispette ödemek
tedir. Maddenin ruhu mümkün olduğu kadar geri 
dönüşü sağlamak, dolayısıyla bütçe yükünü bir yer
de hafifletmek ve özellikle enflasyondan olan yıpran
maların etkisini bütçeye mümkün olduğu kadar yan
sıtmamak şeklindedir. 

Arz ederim efendim, 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Aydar madde üzerinde konuşma, buyurun 

efendim. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, değerli 

üyeler; 

17 nci maddenin getirdiği bazı hükümler özellik
le geriye ödeme hükmü okuma güçlüğü içinde bulu
nan fakir öğrencilerin YURT - KUR tarafından des
teklenmiş olmasına rağmen öğretimlerini tamamlamış 
olan gençlerin işsizlik nedeniyle açıkta kalmaları, 
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da Devlet büyük bir fedakârlık yapmak suretiyle bir 
artış öngörmemiştir bugüne kadar ve burada yeni 
Tasarımızın öngördüğü % 20 fazlalık da bir faiz de
ğildir, bir defaya mahsus olmak üzere bir artıştır. 
Yani bir öğrenci farzedelim 100 bin lira almışsa, top
lam ödeyeceği 120 bin liradır ve bu 'belirli döneme 
taksim' edilmek suretiyle taksitler bulunacaktır. 

Kredilerin çok müsamahakâr olması fazla taviz 
vermesi genellikle krediye olan talebi aşın derecede 
artırmakta ve gerçek ihtiyaç sahiplerinin de kredi al
masını özendirmektedir. Kontrol mekanizması, ger
çek ihtiyaç sahiplerinin bulunmasında bazı güçlüklere 
neden olmaktadır. 

% 20'nin diğer bir esprisi de erken ödemeyi teş
vik etmektir. Erken ödeme yapan öğrencilerde bu 
% 20 belirli yıllarda azaltılacaktır. Dolayısıyla genel 
espri, mümkün olduğu kadar erken ödemeyi teşvik 
etmek, aşırı kredi isteklerini bir yerde frenlemek ve 
Devlete erken dönüşü sağlamaktır. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

Sayın üyeler, Sayın Genc'in bir önergesi var; an
cak 16 ncı maddeden .bahsetmekte ise de, zannederim 
görüşmekte olduğumuz 17 ncı madde ile ilgilidir. 
Okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan. Tasarımn 16 ncı maddesinin 

ikinci fıkrasının aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz 
ederim. 

Kamer GENÇ 

«öğrenciler, Kurumdan aldığı kredi miktarının 
toplamının % 20 ödenmesi gereken süreye bölün
mesi suretiyle bulunan aylık miktarlar halinde öder.» 

KAMER GENÇ — Sayın Başkanım, müsaade 
ederseniz izah edeyim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, değerli üye
ler; 

Madde ile öğrencilerden iade suretiyle alınması 
öngörülen kredi miktarı belli olmamaktadır, şöyle 
bir esasa bağlanmaktadır. Katsayı ile getirilen miktara 
bağlanmaktadır. Mesela, katsayı 10 iken bir öğrenci, 
100 göstergeye göre 1 000 lira aylık kredi alırken, 
katsayı 100'e çıktığı zaman ki, malumunuz katsayı 
devamlı artmaktadır, o zaman son taksit olarak al
dığı aylık bin lira ediyor, yüz misli, bu arkadaşımız 
1 000 lirayı bir ay alacak, o sene mezun olursa, bü
tün beş sene aldığı krediyi bunun çok altında olması-

[ na rağmen, 3, 5 hatta 10 misline varan bir miktarda 
kendisinden geri iade alınmak suretiyle öğrenciye bu
rada çok büyük bir haksızlık yapılmaktadır. 

Malumunuz, vergi alacaklarının tahsilinde Dev
letin güttüğü politika şudur; vergi alacağında aldığı 
gecikme zammı % 100'ü geçmiyor, bunu beş sene 
sonra da alsa, gerçi beş sene sonra zamanaşımına uğ
ruyor, yani öğrenciye sosyal amaçla ve gençlerimizin 
tahsillerini kolaylaştırmak için verdiğimiz kredinin böy
le 3 misli, 5 misli veya 10 misli gibi rakamlarla geri 
alınması, bence bu kredinin verilmesinde gözetilen 
sosyal amaçlara tamamen ters düşmektedir. Kaldı ki, 
tahsillerini ikmal eder etmez, gençlerin büyük bir kıs
mı iş bulamayacaklardır, buldukları işlerinden dolayı 
aldıkları ücretlerin seviyesi de çok düşük olduğu için, 

I kanaatimizce fiilen öğrenciye verilen kredi % 20 bir 
fazlası ile alınmak suretiyle bu amacın tahakkuk ede
ceğine inanıyorum. 

Ben önergemle bunu getirmek istiyorum; ama 
acele yazdığım için ifadede bir hata varsa, onu dü
zeltmek mümkündür, saygılarımla. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkanım mü

saade eder misiniz? 
BAŞKAN — Müsaade edin efendim, Sayın Ko

misyon, Sayın Genc'in önergesi üzerinde görüşecek
ler. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
Sayın Genc'in de önergesi eğer Komisyonumuza şu 
anda verilir ve birkaç dakika ara vermek lütfunda bu
lunursanız; Maliye Bakanlığı Temsilcisi arkadaşımız 
da burada, Sayın Bakanımızla birkaç dakika içerisin
de yeni bir şekilde size gelme imkânı hasıl olacaktır. 
Bu bakımdan ara vermenizi rica edeceğiz. 

BAŞKAN — Oldu efendim, bir dakika müsaade 
edin... 

MAHMUT AKKILIÇ — Bir soru sormak istiyo
rum efendim müsaade ederseniz. 

AKİF ERG1NAY — Efendim, benim önergem 
Sayın Genç'inki ile aynı mahiyettedir, benim öner
gemi de diğeri ile birlikte Komisyona verin... 

BAŞKAN — Bir dakika Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Teşekkür ederim Sayın 

Başkan; 
Efendim, benim burslar konusunda, ya da Kredi 

Yurtlar Kurumunun verdiği burslar konusunda esas 
I ne alınmıştır, gerçi birkaç seneden beri 1 500 alını-
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yordu ve bu sene 3 bin - 3 bin 40O'e çıkacak, çok bü
yük bir artış gibi görünüyor aslında. Ancak, bunun 
verilişinde esas ne alınıyor, ben bunun' açıklanmasını 
istiyorum. Örneğin : 

1950'de bir öğrenci 100 lira - 125 lira burs alıyor
du ve o zaman en mükemmel bir ayakkabı 20 lira idi, 
yani o öğrenci beş çift ayakkabı alabiliyordu, bugün 
beş çift ayakkabı 20' bin, 25 bin lira, bu bir. 

İkincisi, o zaman o öğrenci normal bir lokanta
da öğlen ve akşam yemeklerini rahatlıkla, o 125 lira 
ile ve hatta sabah kahvaltısını da normal olarak yiye
biliyordu; çünkü normal bir lokantada o zaman bir 
öğrenci 150 kuruşa rahatlıkla bir öğlen yemeği yi
yebiliyordu; ama bugün o lokantada, öğlen ve akşam 
yemeklerini ancak 20 bin liraya yiyebilir. 

Üçüncüsü, bugün kaç öğrenciye burs veriliyor ve 
okumakta olan öğrencinin yüzde kaçını karşılamak
tadır verilen burs miktarı? Çünkü, bütün öğrencilere 
yurt olanağı sağlanamadığına göre, çoğu kez öğrenci 
okuluna iki vasıta ile gidip gelmektedir, bu iki vası
ta ile gidip gelmek günde 100 liradır. Yani, haftada 
iki gün tatil olduğuna göre 22 gün -okula gidecektir 
ve sadece 2 200 lira otobüse veya dolmuşa gidiyor
dur. Acaba, bu bursta herhangi bir artırma yapa
mazlar mı, bu rakamı biraz yükseltemezler mi?.. Diye 
sorumu bu şekilde sormak istiyorum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. Yal

nız, daha önceden sayın üyeler, Sayın Genc'in bir 
önergesi var, aynı mealde Sayın Erginay'ın ikinci bir 
önergesi var ve yine Sayın Aydar'ın bir önergesi var. 
Hepsi 17 nci maddenin ikinci fıkrası ı'e ilgilidir. Bun
ları da okuttuktan sonra Sayın Komisyon bir süre 
istediler, kendilerine istedikleri süreyi vereceğim efen
dim. Evvela bu önergeleri de okutup zapta geçirte
lim, ondan sonra Komisyona tevdi edeceğim. 

Buyurun okuyun efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 16 ncı maddesinin ikinci fıkrasının aşa
ğıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederim. 

«Öğrenci, aldığı toplam krediyi öğrenim süresinin 
bitiminden iki yıl sonra başlamak üzere, sekiz yıl için
de eşit taksitler halinde öder.» 

Akif ERGlNAY 
Sayın Başkanlığa 

17 nci maddenin ikinci fıkrasında geçen «iki yıl» 
sürenin «üç yıl» olarak değiştirilmesini ve müteakip 
fıkralarda yer alan sürelerin de bu «üç yıl» esasına 
göre düzenlenmesini arz ve teklif ederim. 

Mehmet AYDAR 

BAŞKAN — Sayın üyeler, biraz evvel ıttılaınıza 
arz edilmiştir. Komisyon, bu madde ile ilgili önerge
ler üzerinde bilgi verebilmek amacı ile bir süre talep 
etmiştir. Yalnız, burada Sayın Akkılıç, Komisyondan 
ve Sayın Bakandan bir soru sordular, öncelikle bu so
ruyu cevaplandırmayı şimdi mi istersiniz, yoksa Sa
yın Haznedar'm da zannederim bir soruları var, bir
likte mi cevaplandıracaksınız ^efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Birlikte cevaplandıra
lım efendim. 

BAŞKAN — Birlikte cevaplandıracaksınız; 
Buyurun Sayın Haznedar. 

ALİ MAZHAR HAZNEDAR — Sayın Başkan, 
Komisyon bu madde ile ilgili olarak kendilerine tevdi 
edilen önergeleri incelerken bu vesile ile bir hususu 
daha nazarı itibara alabilirler mi?.. Diye şu soruyu 
kendilerine tevdi etmek ihtiyacını duydum. 

Şimdi, anladığım kadarıyla gerekçesinden de öyle 
anlaşılıyor, yıllık enflasyon oranının etkisini ortadan 
kaldırabilmek bakımından, konu 100 göstergesi esası 
üzerinden memur katsayısına bağlanmıştır. Oysa, hep 
biliyoruz, yıllık enflasyon oranını karşılamak üzere 
kullanılan tek faktör memur katsayısı değildir. Şimdi, 
1982 Bütçe takviminden öğrendiğimize göre, 1982 -
1983 yılında % 20 seviyesinde olacağı tahmin edilen 
enflasyon oranını karşılamak üzere memurlara, evve
la katsayı 30'dan 34'e çıkarılmak suretiyle % 15 ci
varında bir artış, ikinci olarak da sosyal yardım 3 500 
liradan 5 bin liraya çıkarılmak ve bir de vergi mik
tarını % 40'tan, % 38'e düşürmek suretiyle bu enf
lasyon oranının karşılanması öngörülmüştür. Oysa 
burada fakir talebeye sadece katsayıyla ifade etmek 
suretiyle bir fark getirilmesi düşünülmektedir. Maliye 
Bakanlığı temsilcisi de burada olduğuna göre, acaba 
Komisyon, biraz sonra yapacağımız bu görüşme saf
hasında sadece katsayı üzerinde kalmayıp, bir başka 
faktörle getirebilir mi öğrencilere münasip göreceği 
cetveli?.. 

Bunu arz etmek için söz aldım, teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Haznedar. 

Buyurunuz Sayın Bakan, birlikte cevaplandıraca
ğınızı beyan etmiştiniz, buyurun efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
—Efendim, ben birinci soruyu istirham edebilir mi

yim?.. Müzakere ederken takip edemedim. 
BAŞKAN — Sayın Akkılıç, lütfen Sayın Baka

na biraz evvel tevcih buyurduğunuz soruyu çok kı
saca açıklar mısınız?.. Sayın Bakan rica ediyorlar. 
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MAHMUT AKKILIÇ — Tabiî efendim. 
Efendim, ben, verilecek bursun miktarı üzerinde 

soruyu sormuştum ve ricam şuydu : Bu bursun mik
tarları biraz artırılmakla birlikte kıstas ne alınmıştır, 
ne alınmak istenmiştir?.. 

Açıkladım efendim; 1950'de bir öğrenci 100 lira 
burs alıyordu, o zaman rahatlıkla en lüks beş çift 
ayakkabı alabiliyordu ve o öğrenci normal bir lokan
tada öğlen ve akşam yemeklerini rahatlıkla yiyebili
yordu; ama bugün biraz evvel verdiğim örneklerin 
yerine getirilebilmesi için en azından bursun 20 ila 
25 bin lira olması lazımdır. Halbuki aynı zamanda 
öğrencilerin belki % 10'u veya 20'si yurtlarda barı
nabiliyor, geri kalan evlerde kalıyor ve bunlar da 
çoğunlukla ilkti vasıtayla okullarına gidiyorlar. İki 
vasıtayla okuluna giden ibtir öğrenci ayda 22 gün 
gittiğine göre, 2 200 'lirası nalkil vasıtalarına gidiyor. 
Bu da bir anlam taşımıyor dernek işitiyorum. Diyecek-
ler iki, bütçe azdır...: Acaba o zaman Devletimiz da
ha mı zengindi. 

İkincisi; öğrencilerin yüzde Ikaçı burs alabiliyor 
ve yüzde kaçına yurtta kalma olanağı sağlanabiliyor?.. 

Buraları rica ©diyorum efendim;. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkrlıç. 
Buyurun Sayın Balkan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ

GÜL — Sayın Başkan, çok değerli üyeler; 
önce şunu belirtmek isterim; gençlerimize sağla

yacağımız yardımın bir hududunu çizmemiz gerekir. 
Hamiyetin bir sınırı yoktur. Gençlerimize ne ver
sek bugünkü ölçülerle fazladır 'diyemeyiz, yeterlidir 
diyemeyiz. Ancak bir yerde devletin imkânlarını, 
ıbütçe olanaklarını bu hamiyet anlayışıyla telif etmek, 
ıbMeştirımek, bir orta yol bulmak zorundayız. Bir de 
şunu belirtmek istiyorum; burs değil, bir 'bağış de
ğil, bir kredidir. Esas esprisi, geri ödenecek bir borç
tur ıbu Ikredi. 

Gayet tabiî devletin Ikendi düzeri içinde birçok 
vakıfların, -birçok kurumların bursları vardır. Çok 
parlak öğrenciler karşılıksız olarak ıbu bursları almak 
haıkkını haizdir. Ancak, bu Kanunda getirilen kre
dinin esprisi bir borçtur, bir bağış, bir burs değil
dir. Bunu 20 - 25 bin liraya çıkardığımızı 'kabul eder
sek, biraz önce sayın üyelerimizden biri, geri öde
medeki güçlüğe çok kuvvetli olarak değinmişlerdi, 
asgarî ücretin 1 0 - 1 2 bin lira olduğu bir ortamda, 
aylık 25 bin liralık biir borç nasıl geri ödenecektir, 
bunun düşünülmesi gerekir. 

Kıstasın tespitinde (ki, bugünkü ölçülerle 3 400 
lira olacaktır Ocaktan itibaren krediler) asgarî üc
retin üçte biri bir ortalama değer olarak kabul edil
miştir Hükümetçe, özellikle Maliye Bakanlığının büt
çe olanakları nazarı litibare alınarak ve 100 birimiy
le 100 baz rakamıyla, memur maaşları katsayısının 
çarpımı aşağı yukarı ıbu ornı vermektedir. 

Diğer taraftan, şüphesiz endeksleri memur maaş
larına 34 katsayı yanında bazı yan kolaylıklar sağ
lanmaktadır. Ancak bu kadar ince hesabın kredilerde 
yapılması ve özelikle geri ödemelerde bunların he
saplanmasında büyük güçlükler olur. Bugünkü öl
çülerle halen 1 500 lira odan kredinin 3 40K) liraya çı
kartılması büyük bir aşamadır bizim kanımızca. 

Halen 110 bin civarında öğrencimize (kredi ver
mekteyiz. Bugüne kadar toplam 280 bin öğrenciye 
kredi veriteiştir. Bunlardan ıbir kısmı okullarını bi
tirdiği için krediyi artık almamaktadır, bir kısmı geri 
ödemeye geçmiştir, 15 bin kişi de geri ödemelerini 
•bitirmiştir. Halen fiilen ödeme yaptığımız öğrenci 
sayısı 110 bin civarındadır. Bu senenin Yüksek öğ
retim Kurumu rakamları bizde kesin olarak yok; fa
kat geçen sene yükseköğrenimdeki öğrencilerin top
lam sayısı 260 bin civarında idi, Bu sene içim 80 bin 
öğrenciye yeniden kredi vermek üzere 'bütçeye öde
nek konmuştur ve bunun malî portesi 'bütçeye 4 mil
yar TL.: olarak inkâs etmektedir, yansımaktadır. 

Ülkemizin bugünkü malî olanakları içinde ve as
garî ücretin 10 - 12 bin İra civarında olduğu bir 
dönemde 3 400 liralık bir destek, küçümsenmeyecek 
bir destektir. Bu arada, özellike çok muhtaç öğren
cilerimizin yurtlardan yararlandığını da nazarı itiba
ra alırsak ve yurtlardaki öğrencilerimize de aynı öl
çüdeki kredileri verdiğimizi düşünürsek, mütevazi ve 
kanaatkar bir öğrenci için Devlet aşağı yukarı yeme 
ve barındırma ihtiyaçlarını tamamiyle karşılayabili
yor diyebiliriz. Yurtlardan bugün yararlanma yatak 
başına 300 liradır. Devlete, büyük yurtlarımızda, ki 
rantabl çalışan yurtlarımızda yatak maliyeti 2 000 -
2 500 lira, küçük yurtlarda 5 000 liraya kadar çıkmak
tadır. Vasati bir rakam verirsem, aşağı yukarı bir yata
ğın maliyeti 4 000 lira civarındadır. Ayrıca ayda 1 000 
liraya yaklaşan bir yemek desteği sağlamaktadır, ak
şam yemeklerine 40 liralık bir nakdî destek sağlamak
tadır. Dolayısıyla bir talebenin fiilen aldığı destek 
7 000 lirayı bulmaktadır yurtlardan aldığı destek ve 
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3 400 liralık bir kredi yardımıyla da bu rakamın 10 000 
liraya yaklaştığını söyleyebilirim. 

Bütün bu gerçekler dışında, yine konuşmamın 
başında arz ettiğim gibi, hamiyette bir yarış yoktur, 
yani hamiyetin sonu yoktur, mürvete endaze olmaz, 
dolayısıyla bir yerde ülkenin gerçekleriyle bağdaşa
cak ve özellikle öğrencilerin ileride ödemelerinde bir 
güçlük yaratmayacak bir miktar üzerinde karar kıl
mamız zorunluğu vardır. Aynı konu Bakanlar Kuru
lunda da aynı şartlarda çok tartışılmıştır ve bu mik
tar orta bir yol olarak Maliye BaKanlığmın büyük 
fedakârlıklarıyla kabul edilmiştir. 

Arz ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 

MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, affeder
siniz, bir sorum daha var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Akkılıç. 

MAHMUT AKKILIÇ — Efendim, acaba artır
ma olanağı yok mudur diye sormuştum, belki Sayın 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
5 inci Birleşimimizin 2 nci Oturumunu açıyorum. 
Sayın Komisyon?.. Burada. 
Sayın Hükümet?.. Burada. 
Sayın Kantarcıoğlu, Komisyon ve Hükümet ara

sındaki görüşmelerinizi bitirdiniz mi efendim?.. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet efendim. 

Sayın Başkanım; . 

Sayın Erginay'ın vermiş olduğu önergede «2 yıl 
sonra başlamak üzere 8 yıl» teklifleri var. Bunu Ko
misyonumuz, öğrenim süresi olarak kabul ettiler; 2 
yıldan sonra öğrenim süresi içerisinde; yani 4 yıl öğ
renim yapmışsa, 2 yıldan sonra 4 sene içinde, 2 yılda 
süresi var 6; eğer 6 yıllık bir öğrenim süresi görmüş-

Bakan onu unuttular. Az da olsa 120 ya da 150'ye 
çıkarma olanağınız yok mudur efendim?.. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Bakan. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Efendim, 1 500 lira, 3 400 liraya çıkartılıyor, 
% 120 bir artış sağlanıyor. Arz ettiğim gibi, bunun 
120 lira olmasını başka bir gerekçeyle 150 yahut 200'e 
de çıkartabiliriz. Esas arz ettiğim, tespit edilen ölçü, 
asgarî ücretin aşağı yukarı üçte bir ölçüsüdür ve bu 
şüphesiz yüksek takdirlerinizdir, Sayın Yüce Meclisin 
nihaî kararlarıdır. Ancak, bütçe prensipleri ve Ma
liye Bakanlığının sıkıntılı durumu bizi bu noktada 
durmak zorunda bırakmıştır. 

Tekrar arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, biraz evvel sunulan önergeleri ince

lemek üzere, Millî Eğitim Komisyonu bir süre talep 
etmiş bulunmaktadır. Bu nedenle Birleşime 20 dakika 
ara veriyorum. 

Kapanma Saati : 16.50 

se 2 yıl da o olduğuna göre, 8 yıl oluyor. Bu Sayın 
Akif Erginay'ın tekliflerine yaklaşıyor. Bu bakımdan, 
onun kendi ifadeleri gibi «8 yıl» kelimesi değil de, 
herkesin faydalanabilmesi için genel bir tabir olarak 
biz onu «Kredi aldığı süre içinde»; 3 yıl almış olabi
lir çocuk, 4 yıl almış olabilir, 5 yıl almış olabilir, 6 yıl 
almış olabilir, o yıl içerisinde ödemek şeklinde uygun 
görüldü. 

Bu durumda ilk sürenin 3 yıl olarak, Sayın Meh
met Aydar arkadaşımızın teklifi Komisyonumuzca 
uygun görülmedi. Sayın Kamer Genc'in de 2 yıldan 
sonra % 20'ye çıkaran önergesi Maliye Bakanlığı ve 
Hükümet tarafından uygun görülmediği için, Komis
yonumuz da uygun görmedi. 

BAŞKAN — Lütfen efendim o önergeleri Baş
kanlık Divanına... 

İKİNCt OTURUM 

Açılma Saati : 17.10 

BAŞKAN : Başkanvekili Turhan GÜVEN 

KÂTİP ÜYELER : Erdoğan BAYIK, M. Talât SARAÇOĞLU 
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AKİF ERGİNAY — Sayın Başkanım; benim öner-
gemdeki 8 yılın Komisyonun belirttiği hususta düzel
tilmesini kabul ediyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Efendim, önergeler gelsin, vaki kabule göre işlem 

yapalım. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkanım, ben 

önergemi geri alıyor ve Sayın Erginay'ın önergesine 
katılıyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. i 

Sayın üyeler; Sayın Aydar, vermiş olduğu önerge
yi geri almıştır. Bu nedenle işlemden kaldırılmıştır. 

Sayın Genç şu anda salonda yoklar. Bu nedenle 
önergeleri üzerinde işlem yaptırmıyorum efendim. 

Sayın Erginay'ın önergesine Komisyon değişik bir 
biçimde, yeni bir düzenlemeyle katılmaktadır. Sayın 
Erginay da bu düzenlemeye rıza gösterdiğini beyan 
ettiler. | 

Yeni düzenlemeyi lütfen okursanız, buna göre oy- I 
latacağım efendim. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, ikinci fıkra : 

«Öğrenci aldığı toplam krediyi % 20 fazlasıyla 
devam ettiği Öğretim kurumunun normal öğrenim 
süresinin bitiminden 2 yıl sonra başlamak suretiyle 
(Alttaki satırı siliyoruz. «Aylık miktarı aldığı son 
aylık kredi tutarı üzerinden», onu siliyoruz; onun 
yerine) kredi aldığı süre içinde olmak üzere aylık eşit 
taksitler halinde YURTKUR'a öder.» 

Bu duruma göre ilk iki sene içinde ödeyenden hiç
bir şekilde fazlalık da alınmayacak, erken ödeyenler 
% 20, % 10 ve % 5 tenzilden istifade edebilecekler 
efendim. 

Bir de efendim burada dördüncü fıkranın sonun
daki «Yurt - Kur» ile beşinci fıkranın sonundaki 
«Yurt - Kur» 1ar büyük harflerle olacaktır; arz ede
rim. 

BAŞKAN — Ayrıca ikinci fıkradaki «Yurt - Kur» 
da bu şekilde büyük yazılacak diyorsunuz; oldu efen
dim. 

Sayın üyeler, Komisyon Sayın Erginay'ın önerge
sine katılmış bulunmaktadır. İkinci fıkrayı değiştiril
miş biçimi ile okuyorum. 

«Öğrenci aldığı toplam krediyi % 20 fazlası ile 
devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim 
süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak suretiyle, 
kredi aldığı süre içinde olmak üzere aylık eşit taksit- I 
ler halinde YURTKUR'a öder.» , I 
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Tamam mı Sayın Kantarcıoğlu?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Evet Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Sayın üyeler... 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, «... eşit sü

re içinde olmak üzere aylık eşit taksitler halinde ...» 
olması gerekir efendim. 

BAŞKAN — «... aylık eşit taksitler halinde YURT
KUR'a öder» şeklinde efendim. 

Sayın üyeler, 17 nci maddeyi değiştirilmiş haliyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 17 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

18 inci maddeyi okutuyorum : 
Kredinin Teminatı : 
MADDE 18. — Kredi verilen öğrencilerin tabi 

olacakları yükümlülükler kendilerinden alınacak ta-
"ahhüt senedinde gösterilir. Kredi verilen öğrenciler
den ayrıca kefil veya teminat göstermeleri istenir. Or
taöğrenimlerini 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Ço
cuklar Hakkında Kanuna göre hakkında koruma ka
rarı alınmış olarak tamamlayan öğrencilerden kefalet 
ve teminat aranmaz. 
Bu hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 18 inci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

18 inci maddeyi bu şekliyle oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 18 inci madde 
kabul edilmiştir. 

19 uncu maddeyi okutuyorum efendim : 
Taksitlerin Zamanında ödenmesi : 
MADDE 19. — Borç taksitlerini zamanında öde

meyenlerin, birinci defada borçlarının bir seneliği, 
tekrarında ise tamamı muacceliyet kazamr. Bu borç
lar ile 17 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki süre so
nunda ödenmeyen borçlar, kendilerinden ve kefille
rinden müştereken ve müteselsilen 6183 sayılı Amme 
Alacaklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümlerine 
göre Maliye Bakanlığınca tahsil olunarak YURT
KUR'a verilir. 

öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra ölen
lerin veya çalışamayacak derecede daimî malullüğe 
uğradığı tam teşekküllü resmî hastane sağlık kurulu 
raporu ile tespit edilenlerin borçları silinir. 

BAŞKAN — 19 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

19 uncu maddeyi tasarıdaki biçimi ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 19 
uncu madde ka>ul edilmiştir efendim. 

— «5 — 
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20 nci maddeyi okutuyorum : 
Kredi İşlemlerinin Yürütülmesi : 
MADDE 20. — Kurumun parası, yönetim kuru

lunca tayin edilecek Devlet sermayesi ile kurulan bir 
bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilatı, bu hu
sustaki yönetmelikler uyarınca banka ile yapılacak 
anlaşmaya göre yürütülür. 

BAŞKAN — 20 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

20 nci maddeyi tasarıdaki biçimi ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 20 nci 
madde kabul edilmiştir. 

21 inci maddeyi okutuyorum : 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yurtlar ve Tesisler 
Yurt ve Tesislerin Tanımı : 
MADDE 21. — Yurtlar ve tesisler, öğrencilerin 

barınma, ders hazırlama ve boş zamanlarını değer
lendirme gibi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının karşı
landığı yerlerdir. 

BAŞKAN — 21 inci madde üzerinde söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

21 inci maddeyi tasarıdaki biçimi ile oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 21 in
ci madde kabul edilmiştir. 

22 nci maddeyi okutuyorum : 
YURTKUR Hizmetlerinin Niteliği : 
MADDE 22. — YURTKUR'un merkez ve taşra 

teşkilatı birer eğitim ve öğretim kurumu niteliğindedir. 
YURTKUR, kuruluş amacına uygun olarak öğ

rencilerin sosyal, kültürel, beden eğitimi, spor ve ben
zeri ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereken tedbirleri 
alır. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 22 nci madde hakkın
da söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

22 nci maddeyi tasarıdaki biçimi ile oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 22 nci 
madde kabul edilmiştir. 

23 üncü maddeyi okutuyorum : 
Yurtların Yapım İşleri : 
MADDE 23. — Yurtların ve tesislerin yapımı 

YURTKUR tarafından hazırlanacak bir programa 
göre Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür. 

Bu inşaatla ilgili ihtiyaç programları, yerleri, malî 
hususları mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının 
nasıl yapılacağı ve sair hususlar Gençlik ve Spor Ba
kanlığı ve Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak yö
netmelikle tespit edilir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 23 üncü madde üze
rinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

— 86 

Ancak, Sayın Erginay'ın bir önergesi var, okutu
yorum efendim. 
Sayın Başkanlığa 

Tasarının 23 üncü maddesinin metinden çıkarıla
rak, bunun yerine aşağıdaki metnin konulmasını arz 
ve teklif ederim. 

«Yurtların yapımı ile bunlarla ilgili tesis işleri 
YURTKUR tarafından bu Kanun hükümleri çerçeve
sinde hazırlanacak bir yönetmeliğe göre yürütülür.» 

Akif ERGİNAY 
BAŞKAN — Sayın Erginay bir açıklama yapa

cak ımısmız efendimi?... 
ÂKÎF ERGİNAY — İzninizle Sayın Başkan. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginıay. 
AKİF BRGtNAY — Sayın Başkan, değerli ar

kadaşlar; , 

Kanun Tasarısı üzeriinde yaptığımı genel açıkla-
mıada, yurt yapımı 'balkanından yapılan yatınmla-
on çok geciktiğim ve Bayındırlık Balkanlığımn bun
da büyükçe hatası, dana doğrusu başarısızlığı oldu
ğunu belirttin. 

Gerçekten bugün yurtlarımızın gelıişmenııesiinin 
başlıca nedeni, bizatihi Kurumda değil; fakat Ba
yındırlık Balkanlığımn inşaat işlerinin tümünü kendıi 
üzerine almış olmasından doğuyor. Nitekim, bir pro
jenin yapılması 2 - 2,5 sene sürüyor. Bunun ihalesi 
belki buna yakın bir zaman alıyor. Arkasından in
şaat işleri 'için Bayındırlık Balkanlığımn gerekli iş
lemleri yapmıasım befclıiyorsunuz; uzuyor. İnşaatın 
başladığını farzedinıiz; inşaatın yürütülmesi bakımın
dan müteahhitle binbir dava çıkıyor; çünkü kontrol 
mimarlarının vazifeleri zamıanında tamiamlanmıyor; 
Bu itibarla, bugün Yüksek öğretim Kanunu çerçe
vesinde nasıl üniversiteler kendi binaları bakımından 
birtakım kolaylıklar görüyorlarsa, aynı şeyi yurtla
ra da getirmeyi, Kuruma da getirmeyi bendeniz uy
gun buluyorum. Kaldı ki, bu Kanunun 35 inci mad
desinde YURTKUR'un, gerek 1050 sayılı Muhase
be-! Umumiye Kanununa, gerekse 2490 sayılı Ka
nuna tabi olmadığı belirtilmiştir; bu eskiden beri 
böyledir. 

ıBk taraftan «249ü*a tabi değildir» diyor Kanun; 
ama öte taraftan Bayındırlık Bakanlığı 2490'a göre 
işlem yapıyor.; Yani bu da üstelik bir tezat halinde
dir. 

Bu itibarla, verdiğim önergede, nasıl üniversite
lerde YÖK'ün üniversite 'binalarındaki kolaylığı or
tada ise, buna benzer bir kolaylık sağlarsak, o za
man yurt inşaatı, ellinde yatırım parası vardır; da-
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ha çok çok kolaylıklar gösterir ve binalar da zama
nında ive daha iıyi lodiaralk. ortaya çıkar. 

Bugün 10 bin yatak ihtiyacı ortaya çıktı, yarın 
ıbu tahmin ederimn 50 bin olur. Çünkü, YÖK'ün tu
tumuyla lüınliversıiıtsolere alman talebelerim bu sene 
>% 30 - 40 artırıldığı malumdur. Gelecek sene bu
nun daha da fazla olacağını kabul buyurursanız, yurt 
(ihtiyacı memleket çapında büyük bir problem olmak
tadır. Kaldı ki, ıbüyüık şehirlerimiz için bu durum 'bel
ki bir derece düşünülebilir; fakat Türkiye'miz ça
pımda 27 üniversitelin birçok yerlerde yemi 'yeni ku
rulduğunu düşüınüırsenliz, hıer birisi «yurt») diye ba
ğırmaktadır. 

Geçen Gend Kurulunda; bu Cumartesi günüydü, 
bendeniz de gittim, Trakya Üniversitesi Rektörü şu
nu söyledi: «2 50ÖI talebemiz var; fakat hiçbir yurt 
yeri yolk. Onun için, yemek parası ve yardım ola
rak verilen 40 liranın artırılarak 40 lira daiha veril-
mesûmi arz ederim ki, yurtlar bakımından da bu öğ
rendiler fazla tazyik altında katmasın.» dedi. 

Saygılar sunarım efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Brginay. 
Sayın Korrisyon?.... 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, bu 
konuda Kurumun gücü olup olmadığını 'bildirmek 
üzere Sayın Bakanımız bilgi verirlerse daha iyi olur. 

Biz bu görüşe aslında karşıyız. Çünkü, daha ön
ce 'bu Yüksek öğretim Kanunu Mecliste görüşülüp 
değişiklik yapıldığı zaman Sayın Hocamız, bunlara 
bu yetki verilirken tam tersini konuşmuşlardı. Bu
gün de 'onlara verilmesini istiyorlar. Halbuki ondan 
alınmasını teklif etmişlerdi bizim Komisyona karşı; 
bugün de tekrar onlara verilmesini teklif ettiklerine 
göre bir çelişki olmaktadır, Biz Komisyon olarak 
cevap vermek istemiyoruz, Sayın Bakanım gücü olup 
olmadığını 'arz ederler efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Kantarcı-
oğlu. 

Buyurun Sayın Bakan, 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ
GÜL — Sayın Başkan, değerli üyeler, 

'Sayın Erginay'ın hassasiyetini gene takdirle kar
şılıyorum1; her önerisi, her teklifi, yurtların biraz 
daha iyiye gitmesi içindir, buna samimiyetle inanı
yorum; ancak bugünkü koşullar içinde önerilerine 
ben bu şekliyle katılamıyorutm. 

Normal olarak her kurumda bir temayül vardır, 
muhtar ötonak ister, bütün olanakların kendilerine 
verilmesini ister. Halbuki bugün genel espri, mümkün 
olduğu kadar Hükümet çapında hizmetlerin merkezî 
olarak götürülmesidir ve Bayındırlık Bakanlığı ülke 
çapında devletin imar ve bayındırlık hizmetlerini yü
rüten bir kurumdur. Ülke çapında, ilçelere kadar 
yayılmış kontrol ve ihale olanaklarını haiz bir teşki
latı vardır. 

Bu Bakanlığın bazı güçlükleri vardır bugün, ger
çektir. Yetenekli personel bulmakta güçlükleri var
dır, teknik personel sıkıntıları vardır; ancak bunu ge
çici bir sıkıntı olarak kabul etmemiz gerekir. Aksi 
halde, eğer bu sıkıntılar devam edecekse, Kurum 
böyle bir görevi üstlendiği zaman aynı sıkıntılarla 
kendisi karşılaşacaktır. Teknik bürosunu kurduğu za
man, 15 - 20 bin lira maaşla mühendis almak duru
munda olacaktır ve bu ücretle mühendis bulabilecek 
midir, bulabildiği personel bu hizmetleri yürütebile
cek midir?.. Esas sorun budur. 

Bir de, merkezî olarak Ankara'da kurulan böyle 
bir hizmet, acaba gene Sayın Erginay'ın belirttiği gibi, 

Görülüyor ki, yurtlar yenli üniversiteledmıiz içlim 
bir (ihtiyaçtır. Hakikaten bugün Van'da üniversite 
kuruldu; alma tek 'bir yurt 'binası yoktur. Tabiî Di
yarbakır'da, cenupta, her tarafta üniversite var; o 
halde, Kuruma 'bir seyyaliıyet verip bu yurt binala
rım btiran evvel başlatması ve halen inşaatı devam 
etmekte olanların da biran önce bitirilmesini sağla
mak için ıbu maddenin bu şekilde düşünülmesi ve 
Bayındırlık Bakanlığının bu işin içinden çıkarılması 
gerekir, 

ı«ıPeki, nasıl yapacak; özel sektör mü?...» diye
ceksiniz. Hayır; bilindiği üzere üniversitelerin, yani 
YÖK'ün emrinde birtakımı kuruluşlar var, onlar 
tamamen serbest olarak kendileri bunu yaptırabil
mektedirler. Kemdi mtim'ar biriliği var, inşaat şirket
leri var; kerestesinden tutun» tuğlasına kadar bu 
Hacettepe'yi Doğramacı tamamen 2490'm, yani ka
mu sektörünün dışında yaptırmıştır ve Hacettepe ol
sun, Beytepe olsun bu şekilde çıkmıştır ve şimdi de 
YÖK'ün h/imasının, herhangi bir uzun ihaleye veya 
projeye lüzum kalmaksızın temelleri atılmış, yüksel
miştir. Zannediyorum' bir 'bina, bir blok da bitmek 
tizereymıiş. Bu sene de gireceklerini söylüyorlar. Ko
laylığı görüyorsunuz sayın arkadaşlarım. Bu itibarla, 
YURTKUR'un bundan daha az ihtiyacı yoktur. Kal
dı İM, YÖK'ün yönettiği^üniversitelerin davasıyla bu
nu aynı paralele sokmakta büyük fayda var. Bu iti
barla önergemin kabulünü yüksek taMrlerinize arz 
ediyorum. I 
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ülke çapında çok değişik yerlerde küçük üniteler ya
hut irdli ufaklı üniteler halinde yurt inşası m merkez
den yürütebilecek midir, kontrol hizmetleri yeteri ka
dar yapılabilecek midir?.. 

Bir örneği Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünde 
vardır. Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü bir kısım 
inşaat hizmetlerini kendisi yürütür, bir kısmını Ba
yındırlık Bakanlığı yürütür. Aynı güçlük Beden Ter
biyesi Genel Müdürlüğünün içinde de vardır. Konu, 
teşkilatlanabilme ve personel konusudur. 

Sayın Erginay'ın endişe duyduğu konuları hallet
mek için Bayındırlık Bakanlığı ile yeni bir anlaşma 
zemini içindeyiz. Biz, gerek Beden Terbiyesi Genel 
Müdürlüğünün, gerekse Kredi Yurtlar Kurumunun 
inşaat hizmetleri için 1050 ve 2490 sayılı Kanunlardan 
muaf olmanın olanaklarının kullanılması için kendile
rinden talepte bulunduk, özellikle, inşaatlarda müm
kün olduğu kadar resmî kuruluşların yürüttüğü; Em
lak Kredi Bankası, Emekli Sandığı, tiler Bankası gibi 
kurumlardan yararlanma olanağını arıyoruz. Nite
kim Adana'da halen inşa halinde bulunan bir yurt 
kompleksi iller Bankası tarafından süratle yürütül
mektedir. Gene Ankara'da Sabancı Vakfı tarafından 
yapılmakta olan yurdun Kurumca yapılması gereken 
bölümleri, gene 2490 sayılı Kanuna tabi olmadan yur
du yapmakta olan müesseseye verilmiştir. 

Dolayısıyla, Sayın Erginay'ın endişelerine hak ve
riyorum, takdir ediyorum; ama bugünkü ortamda 
Kanunun olduğu gibi kalmasında, ancak yönetmelik
te gerekli elastikiyetin sağlanmasında yarar görüyo
rum. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Soru mu Sayın Erginay? 
AKİF ERGİNAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun efendim. 

AKİF ERGtNAY — Sayın Komisyon Başkanı 
YöK'ün birkaç maddesinin müzakeresi sırasında 
söylediklerimi ters anlamışlar. Ben şimdi şu neticeye 
varmak isterim : O zaman kendileri herhalde bilirler, 
% 20'ye kadar Bakanlar Kurulunun yetkisine tabi 
olan ihalelerdeki şeklin % 30'a çıkarılması bakımın
dan olan bir şekildir ve bundan âri kalmak istiyorlar 
Yoksa, 1750 sayılı Yasada zaten bu tip hükümler 
vardı ve binaenaleyh bir tezat değil. Ben, aynca Ba
kanlar Kurulunun kararı olmaksızın YöK'ün kendi
sinin doğrudan doğruya müteahhitlerle tasfiye işle
mine girip ve yeniden ihale yapma imkânım veren 

hükmün ortalan kaldırılmasını istemiştim. Binaena
leyh, bu tezat yoktur üniversite bakımından YÖK'de, 
bunu belirteyim; ama şu soruyu da sormak isterim : 
Sayın Bakan da belirttiğine göre, kolaylıklar olduğu
na göre, neden YÖK stili bir usule girmeyi tercih et
miyorlar? Mülakattaki, yani taşradaki binalar bakı
mından da hiçbir zorluk yoktur ve bu anlamda YÖK 
muhakkak ki, YURTKUR'la gayet iyi bir işbirliği 
yapar ve üniversitenin ihtiyacını beraber yerine ge
tirirler şeklinde düşünürüm. 

Bu itibarla, bu anlamda önergenin dikkate alınıp, 
kabulünde fayda görmezler mi? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ
GÜL — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Efendim, YÖK'le Kurum arasında bilindiği gibi, 
bir yasal bağlantı yoktur. Gayet tabiî her iki Kurum, 
Yüksek öğretim Kurumuyla direkt ilgilidir; fakat ya
sal yönden, bütçe yönünden bir direkt ilişiği yoktur. 

Bu konuda YöK'e verilen olanakların detaylarını 
bilmeme imkân yok şüphesiz; ancak üniversiteler 
Türkiye çapında yaygındır ve her üniversitenin kurul
duğu yerde büyük bir üniversite kompleksi vardır. 
Hizmetler üniversitenin kendisinin fizikî olarak "bu
lunduğu yerlere götürüleceği için, zannediyorum teş
kilatlanmada 'bizim karşılaştığımız güçlüklerle karşı
laşılmayacaktır bu yönüyle. 

Buna mukabil Kurum, kendi teşkilatı olmayan yer
lere hizmet götürmek, hizmet yaymak zorundadır. Me
sela, buyurdukları gibi, bir Van Üniversitesine eğer 
bir yurt hizmeti götürülecekse, kontrol hizmetnin ora
da devamlı olarak bulunmasında zorunluluk vardır. 
Bunun için de Kurumun yeniden ve büyük bir teşki
lat kurması gereklidir. Bu teşkilatı, olanaklar verildiği 
takdirde kurmak şüphesiz mümkündür; ancak «Neyin 
karşılığında ve ne kadar bir teşkilat kurulacaktır?» 
sorusu hatıra geliyor. Halbuki Van'da Devletin bir 
kontrol mekanizması vardır ve Devlette hizmetlerin 
merkezi olarak yürütülmesi esprisinden yararlanarak, 
Tasarının öngördüğü madde Hükümetçe benimsenmiş
tir. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, Sayın Erginay'ın önergesine Komis

yon ve Hükümet katılmamaktadır. önergeyi dikkate 
alınıp alınmaması hususunda oylarınıza sunuyorum : 
Dikkate alınmasını kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... önergenin dikkate alınması reddolunmuştur efen
dim. 

— 88 — 
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AKİF ERGİNAY — Sayılmadı efendim. I 
BAŞKAN — Saydık Sayın Erginay. 
Sayın üyeler, 23 üncü madde üzerinde başkaca I 

bir önerge bulunmamaktadır. 23 üncü maddeyi Ko- I 
misyondan geldiği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Ka-

. bul edenler... Etmenyeler... 23 üncü madde kabul edil- I 
mistir. I 

24 üncü maddeyi okutuyorum : I 
Taşınmaz Mal Sağlanması: I 
MADDE 24. — Yurt bina ve tesisleri için ge- I 

rekli taşınmazların temininde öncelikle Hazine mal- I 
darından yararlanılır; bu mümkün olmadığı takdirde I 
gerçek ve (tüzelkişilerden Yurt-Kur'ca kamulaştırma I 
ve satın alma yolu ile sağlanır. 

BAŞKAN — 24'üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Buyurun Sayın Genç. I 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, şimdi burada 
YURTKUR'ca sağlanması öngörülen mallar için «ka
mulaştırma ve satın alma» diyor, herhalde bu «ve»nin 
«veya» olması lazım. Acaba Sayın Komisyonumuz 
neden, ya kamulaştırma veyahut da satın alma yolu
nu tercih etmemiştir? Birinci tereddütüm buradadır. I 

İkincisi; Kanunun 1 inci maddesinde şöyle denil
mektedir: «Kurumun üçüncü kişilerle olan ilişkileri 
özel hukuk hükümlerine tabidir.» Şimdi, özel hukuk 
hükümlerine tabi olan, yani üçüncü kişilerle ilişkileri 
özel hukuk hükümlerine tabi olan bir kurumun Dev
let yetkisinin kullanılarak, daha doğrusu Kamu Huku
kunun devlete verdiği olağanüstü bir yetkiyi kullan
mak suretiyle zorla vatandaşın malını kamulaştırma 
yetkisi nasıl alınır? Bu bir çelişki değil midir? Bu
nun izahını istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Sayın Komisyon, buyurun efendim. I 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Saym Başkanım, 
muhterem arkadaşlar; 

Şu anda bütün resmî kuruluşlar, bütün kamu ku
ruluşları her zaman için bina ve tesisleri ve taşınmaz 
mal alacakları zaman, önce Devlette varsa Devletten 
veya Hazinede varsa Hazineden almaktadırlar. Bu, 
gayet normaldir; çünkü bunlarla ilgili bir 66 ncı mad
de vardır, bunu rahatlıkla, kolayca, ucuzca, tıpkı me-
nafii umumiye hadim cemiyetler gibi alması daima 
mümkündür. Bu bakımdan, Kanunda herhangi tered
düt edecek bir husus yoktur; önce Hazine malların
dan yararlanılır. Hazinenin bir binası varsa; Kars'ta 
bir askerî kışla varsa, bir boş bina varsa, bir okul 
varsa, orada bir yurt yapılacaksa, evvela onları alma j 
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yoluna gider. Maddî bakımdan, hazineyi fazla yükle
mesi bakımındandır. 

KAMER GENÇ — Ben bunu sormadım Sayın 
Başkan. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Birinci soru buydu 
efendim. «Neden önce Hazineden alınıyor?» dediniz. 
Bu mümkün olmadığı takdirde, gerçek ve tüzelkişi
lerden YURTKUR'ca kamulaştırma ve satın alma 
yoluyla alınır. Bunun başka bir yolu da yok. Bir de 
ayrıca, binasını kendisi yaptırır, tesisleri kurar bölümü 
vardır. Başka bir soru... 

KAMER GENÇ — Efendim müsaade eder misi
niz? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Genç. 

KAMER GENÇ — Efendim, benim sorduğum so
runun, bir defa Sayın Komisyon Başkanının izah et
tiği şekliyle hiç ilgisi yok. 

Birincisi, maddede «kamulaştırma ve satın alma» 
diyor; bu «ve» kelimesinin «veya» olması lazım. Ya 
kamulaştırma yoluyla alacak veya satın alma yoluyla. 

İkinci sorum şuydu : Kanunun 1 inci maddesinde 
«Kurumun üçüncü kişilerle olan 'ilişkileri özel hukuk 
hükümlerine tabidir.» diyor. Şimdi, özel hukuk hü
kümlerine tabi olan bir ilişkide kamu gücünün kulla
nılması suretiyle; yani kamulaştırmanın felsefesine de 
dayanarak, vatandaşın rızasına bakmadan kamu gücü
nün kullanılması suretiyle vatandaşın malını elinden 
zorla almak demektir. Böyle olunca, bir tenakus var
dır; «1 inoi maddede özel hukuk hükümleri ilişkisine 
dayanacak olan bir ilişkinin bu madde ile kamu gü
cünün kullanılması suretiyle vatandaşın elinden maili
nin alınmasında bir çelişki vardır.» dedim. Onu izah 
etmediler. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 

HAMZA EROĞLU — Müsaade eder misiniz efen
dim? 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Sayın Başkanım, saygıde

ğer arkadaşlarım; 
Burada bir çelişki yok. YURTKUR bir kamu kuru

mu, kanunla kurulan bir kamu kurumu. YURTKUR, 
herşeyden önce bu Kanuna tabi. YURTKUR, 1 inci 
maddede belirtildiği üzere, üçüncü kişilerle olan iliş
kilerinde özel hukuka tabi; alım-satımla ilgili iliş
kilerinde. 

Mesela Merkez Bankası Kanununun 1 inci mad
desinde şöyle bir hüküm var: «Bu Kurum, bu Kanuna 
ve özel hukuk hükümlerine tabidir.» der. Buna benzer 
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bir hüküm Bağ - Kur Kanununda da var. Yani üçün
cü şahıslarla olan ilişkilerde, önce bu Kanunda, Ka
nunla Kuruma verilen yetkiler kamu hukukuna tabi 
tutuluyor, onun dışında üçüncü şahıslarla olan iliş
kileri de özel hukuka tabi tutuluyor. 

Ortada bir çelişki yoktur. Kanunla doğan yetkileri 
Kurum kullanmış bulunuyor. 

Saygılarımla. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
KAMER GENÇ — Sayın Başkan, bir şey sora

bilir miyim efendim? 
BAŞKAN — Kimden efendim? 
KAMER GENÇ — Sizden efendim. 

Sayın Üye acaba hangi sıfatla cevap verdiler? Bir 
defa kendi fikirlerine iştirak etmiyorum. Eğer mü
saade ederseniz, bir defa buradaki madde şöyle: 
«Kurumun • üçüncü kişilerle olan ilişkileri özel hu
kuk hükümlerine tabidir.» diyor. Bunun anlamı nedir? 
Yani, bu Kurum üçüncü bir kurumla bir ilişki ve alış 
veriş yaparsa, mal alırsa, özel hukuktaki eşitTik ilkesi 
üzerine karşılıklı pazarlık esaslarına göre işlem yapa
caktır demektedir. Sayın Eroğlu acaba Komisyonun 
sözcüsü müdür? 

BAŞKAN — Müsaade eder misiniz Sayın Genç?.. 
Danışma Meclisimin her değerli üyesinin bir fikir 

üzerinde lehte ve aleyhte görüşü olabilir, bu, Komis
yonun sözcülüğünü yapmak demek değildir efendim. 

Zatıâ'liniz biraz evvel bir soru tevcih ettiniz, Ko
misyon bu soruya cevap verdi, anlaşılmadığı gerek
çesiyle sorunuzu tekrar açıklama imkânına sahip ol
dunuz. Bu kez, bir başka sayın üyemiz bu görüşün 
aksine bir görüş savundular; bu da bu madde üzerin
deki bir başka fikir yapısıdır, bir başka fikrim teza
hürüdür; bize göre Komisyonun sözcülüğü değildir. 
Madem buna sual tevcih ettiniz, o nedenle cevap ve
riyorum. 

Bu bakımdan, ortada bir sözcülük durumu olma
dığı gibi, İçtüzüğümüze aykırı olan bir çelişkili durum 
da mevcut değildir; ama şu anda Komisyona tekrar 
söz vereceğim ve biraz evvel sormuş olduğunuz soru
nun cevabını elbette Komisyon size tekrar verecektir. 

Teşekkür ederim efendim. 
Buyurun Sayın Komisyon. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, çok 
teşekkür ederim. 

Efendim, biz Komisyon olarak değil, Danışma Mec
lisi Genel Kurulu olarak da birbirlerimizden çok şey 
öğrenmek zorundayız. Muhterem arkadaşımız Hamza 

Eroğlu Beyefendi, daha önce bizim Komisyonumuzun 
üyesi ve bugün incelemekte olduğumuz Kanun Tasa
rısının altında imzası olan bir zattır, kendilerine bil
hassa bu konulanda minnet borçluyuz. 

Bu bakımdan, sözcümüz olarak değil; Genel Ku
ruldaki bütün arkadaşlarımız bu Kanunun çıkmasın
da bize ışık tutacaklardır, ilk takdim konusunda da 
bunun gelişeceğini, bunun değişeceğini, bunun daha iyi 
hale gelebileceğini arz etmiş bulunuyorum. Bu ba
kımdan Muhterem Hocamıza teşekkürler ederim, ar
kadaş mız da bizi ikaz ettikleri için ona da saygılar 
sunarım. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcıoğ-
lu. Yalnız Sayın Genc'in biraz evvelki beyanlarında, 
sorularında «...kamulaştırma ve satın alma»ya bir iti
razları oldu; «.. ve» kelimesinin «veya» şeklinde olup 
olamayacağı hususunu sormuşlardı, ona katılıyor mu
sunuz efendim? 

"MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 

BAŞKAN — Peki efendim, diğer hususlarda da 
açıklık zaten var; cevabın zı verdiniz. 

Sayın üyeler, 24 üncü madde üzerinde bir redak
siyon yapılmaktadır, aradaki «... ve» ibaresi veya ola
rak düzeltilmiştir, «YURTKUR'ca kamulaştırma ve
ya satın alma yoluyla sağlanır.» biçiminde bir düzelt
me yapılmıştır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOĞLU — «Yurt - Kur» kelimesi 
büyük harflerle yazılacak efendim. 

BAŞKAN — Evet, o bir redaksiyon. Tasarının ba
şından beri geçen «Yurt - Kur» kelimelerini sizin 
verdiğiniz talimat üzerine Başkanlık Divanı büyük 
harflerle yazacaktır. 

Say n üyeler, 24 üncü maddeyi bu değişiklikle bir
likte oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

25 inci maddeyi okutuyorum : 
İşletme Esasları : 
MADDE 25. — Yapımı tamamlanan veya başka 

yollarla temin edilen yurtlar ve tesisler Yurt - Kur 
tarafından donatılır ve işletilir. 

Bu yurtlardan ve tesislerden yararlanma, buralar
da uygulanacak disiplin esasları, yatak ve yemek ücret
leri ve işletme ile ilgili diğer hususlar yönetmeliklerle 
düzenlenir. 

Yurt - Kur'a ait yurtların ve tesislerin işletme hak
kı yapılacak protokol esasları çerçevesinde, yüksek
öğretim kurumlarına devredilebilir. Bu yurtlarda ya-
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tak ücreti Yurt - Kur tarafından işletilen yurtlarda 
uygulanandan fazla olamaz. Bu yurtların bakım, ona
rım ve işletme masrafları işletme hakk devredilen öğ
retim kurumunca karşılanır. 

BAŞKAN — 25 inci madde üzerinde söz isteyen 
üye?.. Yok. 

Ancak, 25 inci madde üzerinde Sayın Aydar'ın 
bir önergesi var, okutuyorum : 

Sayın Başkanlığa 
25 inci maddenin ikinci fıkrasının üçüncü fıkra; 

üçüncü fıkrasının da ikinci fıkra olarak yer değişti
rilerek maddenin tertip edilmesini arz ve teklif ede
rim. 

Mehmet AYDAR 

BAŞKAN — Sayın Aydar bir açıklama yapacak 
mısın z efendim? 

MEHMET AYDAR — önergem gayet açıktır, 
bir açıklama yapmaya gerek görmüyorum efendim. 

BAŞKAN — Sayın Komisyon?.. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI,SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Katılıyoruz efendim. 
BAŞKAN — Tertip bakımından katılıyorsunuz. 
Sayın üyeler, Sayın Aydar'ın vermiş olduğu öner

geye göre 25 inci maddenin ikinci fıkrasını üçüncü 
fıkra olarak, üçüncü f krayı da ikinci fıkra olarak dü
zenlemek gerekiyor. Redaksiyon düzeltmesi olarak 
Komisyon bu önergeye katılıyor. Bu durumda öner
genin dikkate alınmasını oylarınıza sunuyorum : Ka
bul edenler... Kabul etmeyenler... önerge kabul edil
miştir. 

Buna göre kesin olarak, bu değiştirilmiş biçimiy
le; üçüncü fıkranın ikinci, ikinci fıkranın da üçüncü 
fıkra olarak değiştirilmesi keyfiyeti içinde 25 inci 
maddeyi oylarınıza sunuyorum efendim. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 25 inci madde kabul edil
miştir. 

26 ncı maddeyi okutuyorum. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 
Yurtların Denetimi 

Bilgi Toplama : 
MADDE 26. — YÎJRTKUR hizmetlerinden ya

rarlandırılacak öğrenciler hakknda yapılacak araştır
malarda, mahallin mülkî idare amirleri ile öğretim 
kurumları yöneticileri YURTKUR tarafından iste
necek bilgileri ivedi olarak vermekle yükümlüdürler. 

BAŞKAN — 26 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok* 

Ancak, elimizde Sayın Genc'in bir önergesi var, 
okutuyorum efendim : 

Sayın Başkanlığa 
Görüşülmekte olan Tasarının 26 ncı maddesinin 

aşağıdaki biçimde değiştirilmesini arz ederim. 
Kamer GENÇ 

Bilgi Toplama : 
Madde 26. — YURTKUR hizmetlerinden ya

rarlandırılacak öğrenciler hakkında yapılacak araştır
malarda, ilgili kuruluşlar YURTKUR taraf ndan is
tenecek bilgileri ivedi olarak vermekle yükümlüdür
ler. 

BAŞKAN— Sayın Genç bir açıklama yapacak 
mısınız efendim? 

KAMER GENÇ — Önergem çok açık. Yalnız 
burada «... mülkî idare amirleri ile öğretim kurumla
rı» denilmiş; malum olduğu üzere, belki YURTKUR 
öğrenciler hakkında birtakım araştırmalar yaparken 
vergi dairesinden, mülkî amirlerden; valilik ve kay
makamlık gibi çeşitli kuruluşlardan birçok konular
da bilgi isteyecektir. Bunlar da mülkî idarenin em
rinde de olmayabilir. Bu bakımdan, daha elastikiyet 
tanınmasını istedim. Kalkıp, öğrencinin çalış p ça
lışmadığını belki dışarıda araştıracaktır; bu gibi ko
nuları kapsamak üzere, «ilgili kuruluş» dersek, artık 
bu gerçek veya tüzelkişi olur, bu ivedilik hepsini 
kapsar. Burada çok dar tutulmuştur, yani mülkî 
amirle, öğretim kurumlarına mecburiyet teşmil edilmiş; 
bence bunun bütün kurumlara teşmil edilmesinde 
yarar vardır. 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, önergenin 
aleyhinde söz istiyorum. 

BAŞKAN — Buyurun Say n Aydar., 

MEHMET AYDAR — Sayiff Başkan, değerli 
üyeler; 

Önerge, yapılacak araştırmaları daha geniş bir 
platforma yaymaktadır, daha değişik kurumlardan 
bu bilgilerin edinilmesini öngörmektedir. Oysa, mad
de metninde mülkî idare amirleri ile öğretim kurum
ları yöneticilerinden alınacak bilgiler, kurumun daha 
hızlı çalışabilmesi ve kredi verilecek öğrencilerin da
ha kısa bir zamanda tespit edilebilmesini temin ede
cektir. 

Eğer, sayın önerge sahibinin belirttiği gibi, deği
şik kuruluşlardan bilgi toplama gibi bir durum ortaya 
çıkarsa, fevkalade büyük bir sıkıntı Kurumu bekle
mektedir denilebilir ve ayrıca da zaman kaybı söz* 
konusudur, iş israfı sözkonusudur; zaman israfı, is, 
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israfı ve dolayısıyla bazı yeni masraflar sözkonusu J 
olabilecektir. I 

özellikle burada «... araştırmalarda» denilirken 
bir soruşturma sözkonusu olabilir; mahallin mülkî 
amirleri bunları rahatlıkla verebilmektedir, polis dos
yasından gerekirse jandarma dosyasından bu bilgi
leri temin edip YURTKUR'a iletebilecektir. 

öte yandan, «... öğretim kurumlan» derken, za
ten öğrencilerin bir sicili mevcuttur, okuldan mezun o 
lise talebesinin lisede bıraktığı bir sicil vardır, bu iti
barla, o öğretim kurumları bu öğrencilere ait olan 
bilgileri YURTKUR'a rahatlıkla verebilmektedirler. 

Ancak, ben bu vesileyle YURTKUR'un gelecek
te yönetimini alacak, sorumluluğunu yüklenecek olan
ların bir noktaya değinerek dikkatlerini çekmek isti
yorum. O da şudur : Sayın Bakan n da ifade ettik
leri gibi, bugün 110 bin gencimiz bu Kurumdan isti
fade edebilmektedir; ancak bende hâsıl olan kanaat 
odur ki, gerçek anlamda bu 110 bin kişi içinde bu 
krediye muhtaç olan öğrenciler vardır; ama muhtaç 
olmadığı halde sadece «Alayım, kullanayım» diye 
bunu yapanlar da vardır. Çok dikkatli bir süzgeç
ten geçirilerek bunun tespiti lazım gelir ki, o zaman 
Devlet kaynaklarının da gerçekten amacına hizmet 
eder şekilde kullanılmış olduğu anlamı çıkar. 
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I külatlarla karşılaşıldığı ortada. Bu bakımdan Sayın 
Bakanımla yerini tespit etmek üzere çalışıyorduk. 

ı Efendim maddeyi şöyle değiştirdik : 
«YURTKUR hizmetinden yararlandırılacak öğren

ciler hakkında yapılacak araştırmalarda, mahallin 
mülkî idare amirleri ile öğretim ve diğer kamu ku
rumları yöneticileri YURTKUR tarafından istenecek 
bilgileri ivedi olarak vermekle yükümlüdürler.» 

Bu, bütün engelleri ortadan kaldırabilir kanaatin
deyiz. 

BAŞKAN — Evet, yani ilaveniz şöyle oluyor : «ve 
diğer kamu...» 

MEHMET AYDAR — Sayın Başkan!.. 

BAŞKAN — Buyurunuz Sayın Aydar. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, «ve diğer 

kamu kurumu yöneticileri» derken, diğer kamu kuru
mu yöneticileri takdir buyurulur ki, sayısızdır. Yani 
burada .takdir hakkı değil, kanunun emredici bir hük
mü vardır. O zaman bütün kamu kurumlarından bu 
konuda bilgi isteyebilecektir gibi bir netice hâsıl ola
caktır ki, bunun altından çıkmanın imkân dahilinde 
olmayacağını Komisyonumuz herhalde takdir edecek
tir. Binaenaleyh, bu kamu kurumların n isimlerini bu
rada belirtmekte yarar vardır. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Sayın Başkan, Sayın Aydar'a iki konuda cevap 
vermek istiyorum. 

Burada, «ve diğer kamu kurumları»nn ifadesi 
fazla şümullendirilmiş gibi bir ifade taşımakla bir
likte, bu öğrenciler hakkında bilgi verebilecek kamu 
kurumlarıdır, mesela savcılıktır. Gerçekten biz savcı
lıktan da bilgi talep ediyoruz. Bunun dışında, eğer sa
yarsak, bize öğrenci hakkında bilgi verebilecek ku
rumlar mahduttur, fazla değildir. Hemen düşündüğü
müz kadarı ile sayısı 5'i, 6'yı geçemez. Dolayısıyla 
bu anormal bir genişleme sağlar kansmda değilim. 

Diğer bir konuya ilişmişlerdi; öncelikle kredi ver
mede titiz bir inceleme yapılması gereğine değinmiş
lerdi. Çok doğrudur. Bu konuda biz de gerçekçi bir 
çalışma içinde olmak isteriz. Ancak, bugünün reali
teleri bizi şu noktaya götürüyor : 

Halen kredi verdiğimiz 110 bin öğrencinin için
de maddî olanakları nedeniyle krediye hak kazana
mayanların sayısının % 3'ü, 4'ü geçmediği kanısın
dayız. Eğer, yükseköğrenimdeki öğrencilerimizin sa
yısını bugün 250 - 260 bin civarında kabul edersek, 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
AKİF ERG1NAY — Sayın Basanım önergenin 

lehinde söz istiyorum. 
BAŞKAN — Buyurunuz Sayn Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Gerçekten YURTKUR'un 

zaman zaman öğrenciler hakkında yaptığı araştırma 
ve incelemenin ivedilikle gerçekleşmesi, neticelenme
si icabediyor. Çünkü ya krediye bağlayacak ya yur
da alacak ve bu arada mesela MİT'ten de bilgi iste

yecek. Bu itibarla, benzer başka kuruluşlar da orta
ya çıkabilir. Binaenaleyh, Sayın Genc'in söylediği il
gili kuruluşlar değil, ilgili kamu kuruluşları şeklinde 
düzenlenirse zannederim ki, gerektiği takdirde şu ve
ya bu kuruluştan da bilgi alma bakımından kurumun 
lehine bir netice doğar. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Komisyon önergeye katılıyorlar mı, katılmı

yorlar mı?.. 
MILLÎ EĞITIM KOMISYONU BAŞKAM SEL-

ÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim biz önergeye 
katılıyoruz. Şu bak mdan katılıyoruz; çünkü bir hayli 
istenen bilgilerin zamanında verilmediği ve bazı müş-
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verilen nispet fazla değildir ve bugün Devlet keşi- I 
minde çalışan en yüksek maaşlı bir memur dahi, I 
eğer çocuğunun bulunduğu yer dışında oturuyorsa, I 
krediye muhtaçt r. Bu nedenle biz, verilen kredinin j 
gerçekten yerine gittiği kanısındayız. 

Ancak şu konu da var; kredileri süratle vermek I 
durumundayız. Bunun için beyana hürmet etmek du
rumundayız. Beyannameyi esas tutuyoruz. Ancak, kre
di verildikten sonra beyannameler üzerinde inceleme I 
yapmak suretiyle gerçek hak sahibi olmayan kişile
rin kredilerini kesme yoluna gidiyoruz. 

Arz ederim. I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler; Sayın Genc'in önergesine Korniş- I 

yon ve Hükümet bir ölçüde katılıyor. Bu nedenle dik
kate alınıp alınmaması hususunu oylarınıza sunuyo
rum. Dikkate alınmasını kabul edenler... Etmeyenler... 
önergenin dikkate alınması kabul edilmiştir. 

Komisyon dikkate alınan bu önerge çerçevesi için
de bir düzenleme yapmıştır. Düzenlemeye göre 26 ncı 
madde şöyle oluyor : 

«YURTKUR hizmetlerinden yararlandırılacak öğ
renciler hakkında yapılacak araştırmalarda, mahallin 
mülkî idare amirleri ile öğretim ve diğer kamu kurum
ları yöneticileri YURTKUR tarafından istenecek bil
gileri ivedi olarak vermekle yükümlüdürler.» 

Madde bu şekilde yeniden düzenlenmiştir. Bu dü- I 
zenlemeyi oylarınıza sunuyorum. Bu şekliyle kabul 
edenler... Etmeyenler... 26 ncı madde kabul edilmiştir. 

27 nci maddeyi okutuyorum. I 
Diğer Yurtların Denetim, Yönetim ve işletilmesi : 
MADDE 27. — YURTKUR dışında işletilen yurt

ların denetim, yönetim ve işletilmesi aşağıdaki esas
lara göre yap lir : I 

a) Millî Savunma ve üniversite yurtları ile, ba- I 
kanlık ve kamu kuruluşlarına bağlı yükseköğretim I 
kurumları yurtları hariç olmak üzere, kamu idare, ku- I 
rum ve kuruluşları (Mahallî idareler ve birlikleri da
hil) ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerince 
açılmış ve açılacak yüksek öğrenim öğrenci yurtları 
ve benzeri tesisler YURTKUR tarafından denetlenir. 

Bunların açılma ve faaliyete geçme izinleri, te
melli kapatılmaya kadar giden her türlü kararlar, 
YURTKUR'un önerisiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı 
tarafından alınır ve mahallin en büyük mülkî idare I 
amirlerince uygulanır. I 

Yurt disiplininin yurt yönetimince sağlanamadığı 
veya güvenlik bozucu olayların çıktığı hallerde YURT- I 
KUR veya il valisince olayın önem ve niteliği göz I 
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önüne alınarak yurt ve benzeri kurum yöneticilerinin 
dikkati çekilebileceği gibi kapatma kararı da verilebi
lir. 

Mülkî idare amirlerinin bu konuda diğer kanun
larla belirlenmiş görev ve yetkileri saklıdır. 

b) îlk ve orta dereceli öğretim kurumlarının ya
tılı öğrencileri için, bakanlıklar, kamu idare, kurum 
ve kuruluşlar nca açılmış ve açılacak yurt, pansiyon 
yatakhane ve benzeri yerleri ilgili bakanlık, idare, ku
rum ve kuruluşlar tarafından işletilir ve denetlenir. 

Bu öğretim kurumlarının gündüzlü öğrencileri için 
gerçek ve tüzelkişiler (kamu tüzelkişileri dahil) tara
fından açılmış ve açılacak öğrenci yurtları hakkın
da 5661 sayılı Yüksek öğrenim öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri Hakkında Kanuna Ek Kanunun 1 inci mad
desi hükümleri uygulanır. 

c) Değişik denetim merci ve usulüne tabi olan 
yüksek öğrenim öğrenci yurtlan ile ilk ve ortaöğrenim 
öğrenci yurtları ve pansiyonları bir arada açılama-
yacağ gibi ilk ve ortaöğrenim öğrencileri yüksek öğ
renim öğrenci yurtlarında yüksek öğrenim öğrencileri 
ilk ve ortaöğrenim öğrenci yurtlarında barındırıla-
maz. Devlet konservatuvarları ile oganik ve fizikî ya
pıları ve müfredat programları itibariyle benzeri öğ
retim kurumları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

d) Tüm yurtların ve benzeri tesislerin yönetim, 
işletme ve denetimi ile ilgili genel esaslar, tabi ola
cağı standartlar İçişleri, Millî Savunma, Millî Eğitim, 
Sağlık ve Sosyal Yardım ve Gençlik ve Spor bakan
lıklarınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu 
Kararı ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle dü
zenlenir. , 

BAŞKAN — 27 nci madde hakkında söz almak 
isteyen sayın üye?.. Yok. 

Burada (c) fıkrasında bazı yerlerde virgül konulma
dığı görülmektedir Sayın Komisyon. Bu redaksiyonun 
yapılmasını Başkanlık Divanına bırakıyorsanız, orada 
gerekli virgül konulacaktır. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL
ÇUK KANTARCIOÖLU — Bırakıyoruz Sayn Baş
kan. 

BAŞKAN — Evet efendim. 

27 nci maddeyi, Tasarıdaki biçimiyle oylarınıza 
sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 27 nci 
madde kabul edilmiştir. 

28 inci maddeyi okutuyorum. 
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ALTINCI BÖLÜM 
Malî ve idarî Hükümler 

Sermaye : 
MADDE 28. — YURTKUR'un kuruluş serma

yesi-beş milyar Türk lirasıdır. 
Bu sermaye : 
a) Geçici 5 inci maddeye göre YURTKUR'a in

tikal eden varlık ile, 
b) YURTKUR'un safî gelirlerinden terekküp 

eder. 
Bakanlar Kurulu YURTKUR'un sermayesini ar

tırmaya yetkilidir. 
BAŞKAN — 28 inci madde üzerinde söz almak 

isteyen sayın üye?.. Yok. 

Maddeyi Tasarıdaki biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul 
edilmiştir. 

29 uncu maddeyi okutuyorum. 
Gelirler : 
MADDE 29. — YURTKUR'un gelirleri aşağıda

ki kaynaklardan elde edilir. 
a) YURTKUR'un gelirleri giderlerini karşılaya

cak duruma gelinceye kadar finansman ihtiyacını kar
şılamak üzere her yıl genel bütçeye konulacak öde
nek, 

b) Her türlü yard m, bağış ve vasiyetler, 
c) Futbol yarışmalarından düzenlenen müşterek 

bahisler gelirlerinden kazanan bilet sahiplerine ikra
miye olarak ayrılacak miktarın toplamı üzerinden, da
ğıtımdan evvel, kesilecek % 10 YURTKUR payları 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kuruluşlarca 
düzenlenecek diğer müşterek bahislerden aynı mik
tarda ayrılacak YURTKUR hisseleri, 

d) At yarışları müşterek bahislerinde bilet satışı 
brüt gelirlerinden kesilecek % 5 YURTKUR payları, 

e) Tahvil gelirleri, 
f) öğrenci kredilerinden kesilecek masraf payları 

ile bu kredilere yap lan % 20 ilaveler, 
g) Yurtlar ve tesislerin ve YURTKUR'un diğer 

taşınır ve taşınmaz mallarının her türlü işletme ge
lirleri, 

h) YURTKUR tarafından veya YURTKUR ya
rarına düzenlenecek her türlü yarışma, gösteri ve 
temsiller ile diğer sosyal faaliyetler ve piyango çeki
lişlerinden elde edilecek safî gelirleri, 

YURTKUR gelirlerinden giderleri mahsup edil
dikten sonra kalan miktar sermayeye eklenir. 

BAŞKAN — 29 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 
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Maddeyi Tasarıdaki biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 29 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

30 uncu maddeyi okutuyorum. 
Hisselerin ödenmesi : 
MADDE 30. — 29 uncu maddenin c ve d bent

lerinde yazılı hisseler, fiilen dağıtılmış olsun olmasın 
kazanan bilet bedellerinin belirlendiği ayı takip eden 
ay içinde YURTKUR'a ödenir. 

BAŞKAN — 30 uncu madde üzerinde söz almak 
isteyen say n üye?.. Yok. 

Maddeyi Tasarıdaki biçimiyle oylarınıza sunuyo
rum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... 30 uncu 
madde kabul edilmiştir. 

31 inci maddeyi okutuyorum. 
istikraz : 
MADDE 31. — Yurt - Kur ödenmiş sermayesinin 

yarısına kadar, uzun vadeli istikrazlar yapabilir. 
BAŞKAN — 31 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. 
Buyurunuz Sayın Akkılıç. 
MAHMUT AKKILIÇ — Sayın Başkan, biraz ev

vel de çoğu eski kelimeler geçti. Acaba buna neden 
yönelinmiştir? İstikraz, terekküp... Acaba borçlanma, 
oluşma şeklinde düzeltilemez mi bunlar? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Akkılıç. 
Sayın Komisyon buyurun. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI SEL

ÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım bu, 
eski Kanunda da aynen böyle olduğu için, yeni Ka
nunda da hiçbir değiştirme yapmadan, Bakanlar Ku
rulu da aynı şekilde bize intikal ettirdiği için, biz 
bir değiştirme gereği görmedik. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Komisyon. 
Sayın Aydar buyurunuz. 
MEHMET AYDAR — Sayın Başkan, 31 inci 

maddede «YURTKUR sermayesinin yarısına kadar...» 
deniliyor. Neden böyle bir ölçü, böyle bir kıstas ge
tiriliyor? «Uzun vadeli borçlanma yap labilir...» Za
ten borçlanmalar, istikrazlar belli birtakım normlara 
bağlıdır, Kurumun gücüne bağlıdır. Belki yüzde 50 de
ğil de yüzde 60 oranında borçlanır. Niçin böyle bir 
kısıtlama getiriliyor, bu hususta açıklama yaparlarsa 
memnun olurum efendim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Aydar. 
Sayın Komisyon buyurunuz. 
M I L L Î E Ğ I T I M K O M I S Y O N U B A Ş K A N I S E L 

Ç U K KANTARCIOĞLU — Sayın Başkan, Sayın 
Bakanımız bu konuda, işleyen durumla ilgili olarak 
bilgi vereceklerdir efendim. 
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BAŞKAN — Teşekkür ederim. 
Sayın Bakan buyurunuz efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Sayın Başkan, bu madde konulmasına rağmen, bu
güne kadar işletilmemiş bir maddedir. Gerek duyul
mam ştır. Gerek duyulduğu takdirde de muhakkak 
bir limit koymak gerekir ve genel anlamda yüzde 50 
miktar uygun görülmüştür. Çünkü bu Tasarı ile Kuru
mun sermayesi 5 milyara çıkartılmıştır. Bütçesi bu
günkü ölçülerle yıllık 10 milyar içinde dönebilen bir 
Kuruma bu kadarlık istikraz imkânı vermek zanne
derim yeterlidir; hatta fazladır bil«. Dolayısıyla bu 
tahdidin kaldırılmasında bir neden görmüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Sayın Seçkin buyurunuz. 
HAYRULLAH SEÇKİN — Sayın Başkan, şimdi 

burada bahsi geçen istikrazdan maksut nedir? Aca
ba nereden istikraz yapılması düşünülmüştür? Yani 
YURTKUR olarak kimden borç alacaktır? Malî mü
esseselerden mi alacaktır, tahvil mi çıkaracaktır? Fil
hakika Sayın Bakan «Bu, eskiden gelme bir maddenin 
devamıdır, ihtiyaç görülmemiştir» dediler. Bu suali 
kasıtlı olarak soruyorum; çünkü borç alınacak mües
seseye göre böyle bir limite belki ihtiyaç hâsıl olma
dan borçlanmak imkânı doğabilir. Açıklamak imkân
ları varsa ve lütfederlerse memnun olurum. 

Teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Seçkin. 
Sayın Bakan, buyurunuz efendim. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 

— Sayın Başkan, Kanunun genel kavramı, Kuru
mun esas kendi kendisine yeter bir teşkilat haline gel
mesini öngörmektedir. Kurumun, kendi kendine yeter 
hale gelinceye kadar Genel Bütçeden destekleneceği, 
kaynaklan belirtilirken ifade edilmiştir. Kurum eğer 
bu olanağa kavuşursa ileride tahvil çıkarma yahut 
bankalardan borç alma şeklinde bir borçlanmaya gi
debilir. Bu madde bu olanağı Kuruma vermek ama
cını gütmektedir. 

Arz ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür edlerim Sayın Bakan. 
Sayın üyeler, 31 inci madde üzerinde herhangi 

bir önerge bulunmamaktadır. 31 inci maddeyi Tasa
rıdaki şekliyle oylarınıza sunuyorum. Kabul eden
ler... Kabul etmeyenler... 31 inci madde 'kabul ed'il-
mıiştir efendim. 

32 ınoi maddeyi okutuyorum. 
İş Programı ve Finansman Planı : 

MADDE 32. — Kalkınma planları yıllık prog
ramlara göre kesinleşmiş yatırım programına uygun 
olarak Genel Müdürlükçe hazırlanıp yönetim kuru
lunca karara bağlanan ıiş programlan ve finansman 
planı Gençlik ve Spor Bakanının tasvibine sunulur. 
Malî limitleri aşması veya yukarıda belirtilen plan 
ve programlara uymaması sebepleriyle geri çevrilen 
iş programı ve finansman planı uygun hale getirile
rek Gençlik ve Spor Balkanının onayından sonra uy
gulamaya konur. İş programları; 

a) Bütçe ve kadrolarını, 
b) Yurtların ve tesislerin yapım, donatım, ba

kım ve onarım giderlerini, 
c) İşletme gelir ve giderlerini, 
d) Kredi fonunu, 

e) Saıfi gelirlerin, yurt yapım, donatım, balkım, 
onarım ve işletme hizmetlerine ve kredi fonuna tah
sis oranını ihtiva eder. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
32 nci maddede Millî Eğitim Komisyonunun 

yapmış olduğu düzenlemede Bütçe - Plan Komisyo
nunun metnine bir atıfta bulunulmaktadır, o mad
dede de «'icra programı ile usulüne uygun» ibaresi 
asıl metinden çıkartılmış yerine «yıllık programlara» 
ilavesi yapılmıştır, buna göre okutmuş bulunuyorum. 

32 nci madde üzerinde söz almak isteyen sayın 
üye var mı?.. Yok. 

Okunduğu halliyle 32 noi maddeyi oylarınıza su
nuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 32 nci 
maddo kalbul edilmiştir efendim. 

33 üncü maddeyi okutuyorum. 
İş Programı ve Bütçede Değişiklikler : 

MADDE 33. — Kesinleşen !iş programının ve 
bütçenin bölümleri arasında yıl içinde aktarma yap
maya yönetim kurulu, maddeler arasmda aktarma 
yapmaya ise Genel Müdür yetkilidir. 

BAŞKAN — 33 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

33 üncü maddeyi okunduğu biçimde oylarınıza 
sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 33 üncü 
•madde kabul edilmiştir. 

34 üncü maddeyi okutuyorum. 
Gelirlerin ve Giderlerin Gösterilmesi : 
MADDE 34. — Finansman planının gelirleri kıs

mında genel bütçede yapılacak ödemelerle birlikte 
Yurt - Kur'un diğer gelirleri ve yurt işletme hâsılatı 
gösterilir. Giderler kısmında ise gelirler toplamı üze-
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finden her yıl ayrılacak '% 5 oranında ihtiyat akçesi 
ile Yurt - Kur'un o yıla ait bütün giderleri ve yurt 
ve tesislerim işletme harcamaları yer alır. 

Planda, bu gelir ve giderleri denkleştiren safi ge
lir de gösterilir. 

'İhtiyat akçesinden Yönetim Kurulunca belli edi
lecek miktar ile Devlet ve Kamu kuruluşları tahvil
lerinden satın alınabilir. 

BAŞKAN — 34 üncü madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

34 üncü maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... Kabul edilmiştir efendim. 

35 inci maddeyi okutuyorum. 
İş Programının Gönderileceği Yerler : 

MADDE 35. — Onaylanan iş programının birer 
örneği Gençik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim ve Ba
yındırlık Bakanlıklarına ve Yükseköğretim Kurulu
na gönderilir. 

BAŞKAN — 35 inci madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. Yok. 

35 İnci maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle 
oylarınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyen
ler... 35 inci madde kabul edilmiştir. 

36 ncı maddeyi okutuyorum. 
Uygulaınmayacalk Hükümler : 

MADDE 36. — Yurt - Kur'un hesap, işlem ve 
harcamaları ile girişeceği yüklenmeler ve Bayındırlık 
Bakanlığı tarafından Yurt -t Kur nam ve hesabına 
girişilecek 'her türlü yüklenmeler ve bunlara ilişkin 
işlemler, sağlanacak iş ve hizmetler 1050 sayılı Mu
hasebe! Umumiye ve 2490 sayılı Artırma, Eksiltme 
ve İhale kanunları hükümlerine ve kanunların ek ve 
değişikliklerine Sayıştayın vize ve denetlemesine ta
bi değildir. Bu hususta uygulanacak esaslar yönet
meliklerle düzenılenfir. 

BAŞKAN — 36 ncı madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

36 ncı maddeyi Komisyondan geldiği şekliyle oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Etmeyenler... 
36 ncı madde kabul edilmiştir. 

37 nci maddeyi okutuyorum. 
Hükümet Denetimi : 

MADDE 37. — Yurt-Kur'un işlem ve hesapları 
yurt ve tesisleri Gençlik ve Spor ve Maliye Bakan
lıktan - tarafından denetlenir. 

BAŞKAN — 37 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye?.. Yok. 

37 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Etmeyeıüer... 
37 nci madde kabul edilmiştir. 

38 inci maddeyi okutuyorum. 
Yüksek Denetleme Kurulunun Denetlemesi : 
MADDE 38. — YURTKUR, sermayesinin ta

mamı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan 
İktisadî Teşekküllerin Teşkilatıyla İdare ve Mura
kabeleri Hakkında 3460 sayılı Kanunla bu Kanuna 
ek 23 sayılı Kanun ve 468 sayılı Kamu İktisadî Te
şebbüslerinin T.B.M.M. nce Denetlenmesinin Dü
zenlenmesine Dair Kanuna göre denetlenir. 

YURTKUR*un hesap devresi malî yıldır. 
BAŞKAN — 38 inci madde üzerinde söz iste

yen sayın üye?.. 
HAMZA EROĞLU — Benim bir sorum var 

efendim? 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 

HAMZA EROĞLU — Efendim, bu madde mil
lî Eğitim Komisyonunda görüşülürken ricada bu
lunmuştum, o zaman benim tarafımdan incelenmesi 
de mümkün olamamıştı. O da şu, Yüksek Denetle
me Kurulunun bugün denetleme yetkisine esas olan 
Kanun 468 sayılı Kanundur, daha önceki kanun
lara gerek var mıydı diye. O zaman verilen cevap
ta buna gerek gördüklerini ifade etmişlerdi, ben de 
rica ettim lütfen araştırın 468 sayılı Kanun ondan 
daha önceki kanunları iptal etmiştir, buna lüzum ol
madığı kanısındayım demiştim. Acaba bu araştırma 
yapıldı mı, onu rica ediyorum? 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ
GÜL — Sayın Başkan, şimdi kesin olarak madde
siyle cevaplandırmayacağım, çünkü çok teknik bir 
konu, ancak gerekli inceleme yapılmıştır ve bize be
yan edildiğine göre her ne kadar 468 sayılı Kanun 
son kanun ise de, bu Kanun eski Kanunun bazı 
maddelerine referans veriyor ve özellikle Maliye 
Bakanlığının isteği üzerine madde bu şekilde tedvin 
edilmiştir, çok teknik bir konu olduğu için ben ve 
buradaki arkadaşlarım detaylı bir bilgi veremeyece
ğiz, ancak tekrar belirtmek istiyorum Maliye Bakan
lığının talebi üzerine bu şekilde düzenlenmiştir mad
de arz, ederim. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
HAMZA EROĞLU — Efendim, sorum cevap

landırılmıştır teşekkür ederim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Eroğlu. 
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Sayın üyeler, 38 inci madde üzerinde herhangi I 
bir değişiklik önergesi bulunmamaktadır, söz iste
yen sayın üyenin olmadığı biraz evvel tespit edildi. 

Bu nedenle, 38 inci maddeyi Komisyondan gel
diği şekliyle oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... I 
Etmeyenler... 38 inci madde kabul edilmiştir efen- I 
dim. I 

39 uncu maddeyi okutuyorum. 
Malî Muaflık ve İstisnalar : 
MADDE 39. — YURTKUR, genel bütçe için

deki dairelerle katma bütçeli idarelere tanınan her 
türlü vergi, resim ve harçlarla ilgili muafiyetlerden ı 
ve istisnalardan yararlanır. 

Kredi alacak öğrencilerin kuruma verecekleri ta
ahhüt ve kefalet senetleri her türlü harç ve damga 
vergisinden muaftır. 

Yurtlara bağış ve yardım yapan gelir ve kurum
lar vergisi mükellefleri yıllık beyanname ile bildire- I 
çekleri gelirlerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 89 uncu maddesinin 2 nci bendinde yazılı indi
rimi, aynı bentteki esaslar dairesinde yapabilirler. I 

BAŞKAN — 39 uncu madde üzerinde söz iste
yen sayın üye?.. I 

Sayın Genç buyurun. I 

KAMER GENÇ — Sayın Başkan, şimdi bu 
maddenin son fıkrası ile getirilen sistemde bu Ku- I 
ruma bağışta bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yap
tıkları bağışın halen mevcut olan vergi kanunları 
uygulamasında, şu anda kanun yanımızda olmadığı 
için tabiî kesin miktarı bilemiyoruz, galiba kazan
cının % 5'i ve senelik 20 bin liralık bir masraf in
diriminden yararlanıyorlar. Sırf bu kurumlara ya
pılacak bağışları^ teşvik etmek için acaba gelir ve I 
kurumlar vergisi mükelleflerinin bu kuruma yaptık
ları bağış ve yardımların tamamını vergi dışı bı- I 
rakma yolunu Komisyon veya Hükümet tercih ede
bilir mi? I 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Genç. 
Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANİ VECDİ ÖZ
GÜL — Sayın Başkan, bu konu Maliye Bakanlığının I 
yahut da bugünkü Hükümetin, özellikle bağışlar ko- I 
nusundaki alabildiğine düzensiz faaliyetlerini durdur
masında bir prensip kararı ile ilgilidir. Hesapta ve ba
ğışların yapılmasında bazı istismarlar, bazı art düşün- I 
çeler de olabiliyor. I 

Bu nedenle, maddenin bu şekilde kalmasını biz ye- I 
terli olarak görüyoruz; ancak bize gelen bağışların 
büyük bir kısmı, vakıflar kanalı ile gelmektedir, ya- | 
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ni tesis olarak yapılan bağışların büyük bir kısmı, 
vakıflar tarafından gelmektedir. Vakıflar zaten kendi 
özel kanunları içinde vergi muafiyetlerinden yarar
lanmaktadırlar. Dolayısıyla maddenin bu şekilde kal
masında yarar görüyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Bakan. 
Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan, Sayın Genç 

önemli bir noktaya dokundular; küçük bir hatıramı 
anlatayım : 

Vehbi Koç, bize bir yurt yaptırmayı teklif etti, 
kendisi ile şahsan görüşmüştüm ve bana şunu söyledi, 
(Edirnekapı Yurdu ki, o karkas halinde idi ve biz onu 
Kızılay'dan satın almıştık) (Bunu yapmayı kabul edi
yorum, yalnız bunun ismi «Koç Yurdu» olacak) dedi, 
biz de kabul ettik; fakat konuşmasıyla «benim yaptı
racağım yurdun masraflarını, kendi gelirimden düşe
ceğim» dedi. «Kanun buna müsait değil yapamazsı
nız» dedim, «5 milyon lira vereceğim» dedi. Bundan 
Hazinenin vergi alacağını farzederseniz 3 milyon alır
sınız; ama Devlet 5 milyon kazanır. 

Binaenaleyh, Hazine karşılıyor, yani verginin mik
tarından karşılanıyor ve yurt masraflarında kullanıl
mak üzere yapılacak yardımların tamamının vergi 
dışı kalmasında pekâlâ böyle bir hüküm konabilir. 
Gayet tabiî Maliye Bakanlığı bunu önlemeye çalışır; 
ama biz koyarız, yüksek makam bunu uygun görür
se mesele kalmaz. 

Onun için, büyük bir ihtiyacın karşılığıdır bu, ha
len de muhalifler yaptırıyor diye diğer bazı kurumlar 
da yaptıracaklardır; ama kendi giderlerinden indir
me imkânı bulurlarsa, gönülden bunu yaparlar, üste
lik Kurum da bunu takip eder, tahkik eder, teşvik 
eder; dolayısıyla da iyi bir netice almış oluruz. 

Onun için, kamu için yapılacak birtakım yardım
ları da «Gelir Vergisinin dışındadır; tamamen istis
nadır» deyip, daha doğrusu «bağışı yapanın giderle
rinden mahsup edilir» diyebilirsiniz. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. 
Sayın Bakan, bu konudaki görüşe, Sayın Genc'in 

görüşüne, katılmadıklarını beyan etmiş oluyorlar. 
Kaldı ki elimizde şu anda bunun değiştirilmesine iliş
kin bir önerge de bulunmamaktadır. Bu bakımdan 
işlem yapılması mümkün değildir efendim. 

Bu nedenle 39 uncu maddeyi... 
AKİF ERGİNAY — Sayın Başkan... 
BAŞKAN — Komisyon katılmadıklarını beyan 

ettiler efendim. 
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MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Müsaade eder mi
siniz Sayın Başkanım? 

BAŞKAN — Buyurun efendim. 
MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, bu Büt
çe - Plan Komisyonunda görüşülmüştür. Sayın Er-
ginay da Bütçe - Plân Komisyonunun bir üyesidir ve 
bilmiyorum gelen raporda da bir muhalefet şerhleri 
de yoktur. Eğer buna karşı çıktılarsa. 

Şu anda, benim kanaatime göre, biz 193 sayılı Ge
lir Vergisi Kanununda değişiklik yapıyoruz. Müsaa
de buyurulursa, bunu buraya koymak demek Maliye 
Bakanlığının 193 sayılı Gelir Vergisinde böyle bir 
muafiyeti düşünüyor mu 89 uncu maddesinde diye 
onu da getirmemiz gerekecek. O bakımdan, bu işi 
biraz uzatmak olacak. Daha önce bu Bütçe - Plan 
Komisyonunda ele alınmış olsa idi ve bize o şekilde 
gelmiş olsa idi, biz buna bir çözüm yolu bulabilirdik. 

Bu bakımdan karşıyız efendim. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Kantarcı-

oğlu. 
AKİF ERGINAY — Sayın Başkan, bu Genel 

Kurul herşeye hâkimdir. Şunu getirir, bunu getirir; 
ama buradaki teklifleri değiştirme yetkimiz vardır. 

BAŞKAN — Mutlaka Sayın Erginay, bu konuda 
hiçbir tereddüdümüz yoktur. Yüce Genel Kurul, hem 
gündemine hâkimdir, hem de her türlü kararı Ver
mekte, İçtüzük hükümleri ve kendinin kanunlarla ve
rilen yetkiler içinde her türlü değişikliği yapmaya 
muktedirdir. Bu şüphesiz ve tartışmasızdır. 

Ancak, ne var ki, 39 uncu madde üzerinde, biraz 
evvel de arz ettiğim gibi, herhangi bir değişikliği ge
rektiren önerge elimize geçmemiştir. Bu bakımdan oy
lamaya geçiyorum efendim. 

KAMER GENÇ — Müsaade eder misiniz efen
dim, yazıyorum? 

BAŞKAN — önerge, şu ana kadar gelmemiştir, 
üyelerimizin daha evvel dikkatle bu konuyu zannede
rim tetkik ettikleri gerekli ve vaciptir. 

39 uncu maddeyi Komisyondan geldiği hali ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

40 inci maddeyi okutuyorum. 
Kuruma Devredilecek Bina ve Arsalar : 
MADDE 40. — Devlete ait olup da bir kamu hiz

metine tahsisli bulunmayan bina ve arsaları Yurt -
Kur?a bedelsiz olarak devretmeye Maliye Bakanı yet
kilidir. 
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Mahallî idarelerle kamu kurum ve kuruluşlarına 
ait olup bir kamu hizmetine tahsis edilmemiş olan 
bina ve arsalar, Yurt - Kur'un ihtiyaç göstermesi ve 
Gençlik ve Spor Bakanının teklifi üzerine Bakanlar 
Kurulu kararı ile bedelsiz olarak veya kararda belirle
necek bedelle Yurt - Kur'a devredilebilir. 

BAŞKAN — 40 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

40 inci maddeyi, Komisyondan geldiği hali ile bu 
biçimde oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

41 inci maddeyi okutuyorum. 
Kurumun Mallan ve Paraları : 

MADDE 41. — Kurumun para ve para hükmün
deki evrak ve senetleri, malları devlet malı hükmünde
dir. Bunlar üzerinde suç işleyen kurum personeli bu 
suçlardan devlet memurları gibi cezalandırılırlar. 

BAŞKAN — 41 inci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

41 inci maddeyi Komisyondan geldiği şekli ile oy
larınıza sunuyorum : Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

42 nci maddeyi okutuyorum. 
Yurt - Kur Personelinin Tabi Olacağı Genel Hü

kümler : 
MADDE 42. — 657 sayılı Devlet Memurları Ka

nununda gösterilen istihdam şekilleri Yurt - Kur için 
de geçerlidir. 

Yurt - Kur personelinin aylıkları, iktisadî Devlet 
Teşekküllerine uygulanan hükümlere tabidir. 

Her türlü tatil günleri de dahil olmak üzere günlük 
çalışma saatleri, hizhetlerin özellikleri gözönünde 
bulundurularak, günün 24 saatini kapsayacak şekilde 
yönetmelikle düzenlenir. 

BAŞKAN — 42 nci madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı?.. Yok. 

42 nci maddeyi Komisyondan geldiği hali ile oy
larınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyen
ler... Kabul edilmiştir. 

43 üncü maddeyi okutuyorum. 
Kurullar Üyelerinin Hakları : 

MADDE 43. — Yurt - Kur Yönetim Kurulu üye-» 
lerine, maaşlı veya ücretli bir.görevi bulunup bulun
mamasına bakılmaksızın her toplantı günü için Ma
liye Bakanlığının görüşü alınarak, Gençlik ve Spor 
Bakanınca tespit edilecek miktarda huzur hakkı 
ödenir. 
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Yönetim ve Danışma Kurulları toplantılarına, 
toplantı yeri dışından katılan üyelere gidiş geliş yol 
masrafları ve zarurî masrafları karşılığı Devlet Me
muru aylığı esas alınarak Harcırah Kanunu Hüküm
lerine göre hesaplanacak harcırahları Yurt - Kur ta
rafından ödenir. 

Bu ödemeler, üniversite ve Akademi öğretim üye
lerinin kurumlarındaki malî kaynaklarının kesilmesini 
gerektirmez. 

BAŞKAN — 43 üncü madde üzerinde söz isteyen 
sayın üye var mı? 

AKÎF ERG1NAY — Evet efendim. 
BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKİF ERGİNAY — Efendim, redaksiyon için 

söz aldım. Bir kişi bir yere gelmeden gidemez. Bina
enaleyh, ikinci fıkradaki «gidiş geliş» in «geliş gidiş» 
olarak düzeltilmesini rica ediyorum. 

BAŞKAN — Evet, Sayın Erginay. 
Sayın Komisyonun görüşünü. rica ediyorum. 

MİLLÎ EÖITtM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
tam işaret buyurmuştum, bu konuyu açıklayacaktım; 
Akif Bey bizi yakaladılar efendim. Evvela, bu «gidiş» 
ve «geliş» yer değiştirecekler; ikincisi de «Bu ödeme
ler, üniversite ve Akademi...» fıkrasında «ve Akade
mi» kelimesini çıkarıyoruz; çünkü artık akademi kal
madı. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, Sayın Erginay biraz 
evvel açıkladılar. Komisyonda bu redaksiyona aynen 
katılıyor «üyelere gidiş - geliş...» değil de «geliş - gi
diş» ve son fıkrada da «niversite» den sonra «ve Aka
demi» çıkıyor, «üniversite öğretim üyelerinin kurum
larındaki malî hakları...» diye düzenleniyor. 

Bu düzeltme yapıldıktan sonra, düzeltilmiş hali ile 
bu biçimde 43 üncü maddeyi oylarınıza sunuyorum. 
Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir. 

44 üncü maddeyi okutuyorum. 
Ceza Uygulamasında Yurt - Kur Personeli : 
MADDE 44. — tşçi, geçici ve sözleşmeli personel 

dışındaki Yurt - Kur personeli, Memurin Muhake-
matı Hakkındaki Kanun hükümlerine tabidir. Bu per
sonel memuriyet görevlerinden dolayı veya memuri
yet görevlerini ifa sırasında işledikleri suçlar dolayı
sıyla ve görevleri sırasında kendilerine karşı işlenen 
suçlarda ceza uygulaması bakımından Devlet Memu
ru sayılırlar. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
44 üncü madde görüşülmeden evvel yeni bir 44 

üncü madde yapılmasına il'işkin Sayın Tosyalı'nın 

biı' önergesi vardı. Ancak, şu anda kendileri salon
da bulunmadığı için bu önergeyi okutuyorum; fakat 
işleme koymuyorum efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
Komisyon olarak bu önergeyi (Daha önce gönde-
ııilmişti bize) uygun görmüştük, güzel bir düzenle
medir. Uygunsa ve arkadaşımız bulunmadığından 
dolayı olmuyorsa, bizim teklifimiz olarak bunu ko
yalım efendim. 

BAŞKAN — Tekabül ediyorsunuz?.. 
MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 

SELÇUK KANTARCIOĞLU — Tekabül ediyoruz 
efendim. 

BAŞKAN — Oldu efendim. 
Sayın üyeler; 

O zaman, 44 üncü madde görüşülmeden evvel 
yeni 44 üncü madde olarak Komisyon yeni bir me
tin getirmiştir. Bunu, Sayın Tosyalı'nın önergesi bi
çiminde değil, Komisyonun getirdiği yeni önerge bi
çiminde okutuyorum efendim. 

MÎLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yalnız, efendim, 
44 üncü madde oylandıktan sonra bunu görüşelim, 
45 inci mıadde oluyor o zaman, bunda yanlışlık var 
efendim... 

BAŞKAN — Değil efendim, sayın üyenin bize 
vermiş olduğu önerge 44 üncü madde biçimindedir; 
ama siz yerini değiştirmek istiyorsunuz?.,. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Yanlış efendim. 
Yürürlükten kaldırmadan evvel konursa efendim, ye
ri tam o zaman. Bütün yönetmelikler... 

BAŞKAN — Oldu efendim, o zaman 44 üncü 
maddeyi müsaade ederseniz görüşmeye devam ede
lim. 

Sayın üyeler; 
44- üncü madde üzerinde söz isteyen sayın üye 

var mı?.. Yok. 
44 üncü maddeyi Komisyondan geldiği haliyle 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etmeyenler,.. 
Kabul edilmiştir. 

Şimdi, yem 45 inci madde olarak hazırlanan öner
geyi okutuyorum efendim. 

Sayın Başkanlığa 
157 sıra sayılı YURTKUR Kanun Tasarısında 

9, 14, 15, 17 20, 23, 2.7, 35, 42 ve Geçici Madde 3'te 
toplam 10 adet yönetmelik çıkarılacağı öngörülmüş
tür. 23 ve 27 nci. maddelerde yönetmeliklerin hangi 
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Bakanlıklarca çıkarılacağı belirtildiği halde, diğer 
yönetmeliklerin Gençlik ve Spor Bakanlığınca çıka
rılacağı ve Bakanlar Kurulu kararı olmaksızın yürür
lüğe konulacağı açık olarak belirlenememiştir. Bun
dan önce yayınlanan kanunlarda olduğu üzere «Yö
netmelik» başlıklı yeni bir maddenin düzenlenmesi
ni ve 44 üncü maddeden sonra yeni 45 inci madde 
olarak aşağıdaki şekilde ifade edilmesini arz ve tek
lif ederim. 

Saygılarımla. 
Lütfullah TOSYALI 

«Yönetmelikler : 
Madde 45. — Bu Kanunun uygulanmasıyla ilgili 

yönetmelikler, 23 ve 27 nci madde hükümleri saklı 
kalmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazır
lanarak yürürlüğe konulur.1» 

BAŞKAN — Bu değişikliğe Komisyonun katılı
yoruz, şerhi vardır. 

HAMZA EROĞLU — Sayın Başkan, bir arzım 
var efendim. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Eroğlu. 
HAMZA EROĞLU — Yurt - Kur bir kamu ku

rumudur, kamu kurumu niteliğinde bir kuruluştur, 
tüzel kişiliği vardır, kendi konusuyla ilgili yönetme
likler çıkarabilir. Buna kendisi yetkilidr ve Bakanlık 
tarafından çıkarılmasına gerek yoktur. Böyle bir hü
küm tasarıda bulunsa da, bulunmasa da Yurt - Kur 
kendi görev alanını ilgilendiren konularda yönetme
likler çıkarabilir. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN — Teşekür ederim Sayın Eroğlu. 
Sayın Komisyon, Sayın Eroğlu önergeden kabul 

ile dönüşen bu maddenin aleyhinde konuştular, bu
yurun. 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bu konu, diğer kanun tasarıları da görüşülürken Ko
misyonumuzda tartışılmıştı. Yalnız burada, bu hâ
kimiyetin doğrudan doğruya Bakanlığa verileceği, 
son Anayasamızda dahi, Danışma Meclisimizden 
çıktıktan sonra Konsey tarafından kabul edilmiş bu
lunan ve bugün ilan edilmiş olan şeylerde «Gerekti
ği hallerde» kelimesini «Gerekenlerin Bakanlıklar 
tarafından yayınlanması, gerekmeyenlerin de yayın
lanmaması» diye bir durum ortaya çıktı. Bu bakım
dan, burada tashih edilmesinde büyük fayda var 
ümidiyle biz bu önergeye katılmış bulunuyoruz. 

•Saygılar sunarım. 
BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

AKtF ERGİNAY — Sayın Başkan, bir sorum 
var. 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Erginay. 
AKtF ERGtNAY — Sayın Başkan, Yurt - Kur' 

un az önceki yönetmeliklerinin, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının tasdikinden geçip geçmediğini öğren
mek istiyorum. 

BAŞKAN — Teşekkür ederim Sayın Erginay. . 
Sayın Bakan?., 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDl ÖZ
GÜL — Geçiyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN — Evet, yönetmelikler ayrıca Bakan
lığın tasdikinden geçmektteymiş efendim. 

Sayın üyeler; 
Bu madde üzerinde bir aleyhte konuşma oldu, 

Madde üzerinde. başka konuşmak isteyen sayın üye 
var mı?.. Yok. 

Sayın üyeler; 
ıM'illî Eğitim Komisyonunun, Tasarıya 45 inci 

madde olarak eklenmesini istediği ve huzurunuza 
yeni getirdiği maddeyi yeniden okutuyorum, ondan 
sonra oylanmasına geçeceğim efendim. 

Yönetmelikler : 

MADDE 45. — Bu Kanunun uygulanmasıyla il
gili yönetmelikler, 23 ve 27 nci madde hükümleri 
saklı kalmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığınca 
hazırlanarak yürürlüğe konulur. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 
Yeni 45 inci maddeyi bu biçimiyle kabul edenler.. 

Etmeyenler... Madde kabul edilmiştir efendim. 
Eski maddeler rakam değiştirdiği için, şimdi 46 

nci madde olarak eski 45 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 46. — 16.8J961 tarihli ve 351 sayılı 
Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
ve 24.3.1950 tarihli ve 5661 sayılı Yükseköğrenim 
Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkında Kanuna Ek 
Kanunun 1 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığına 
verilen yetkilerin yükseköğrenim öğrenci yurtlarına 
ait olan kısmı yürürlükten kaldırılmış olup, diğer 
kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Yurt -
Kur hakkında uygulanmaz. 

BAŞKAN — Eski 45, yeni 46 nci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye var mı efendim?.. Yok. 

46 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler,,.. Etmeyenler... 
Kabul edilmiştir. 

Geçici hükümleri okutuyorum efendim. 
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YEDİNCİ BÖLÜM 
Geçidi Hükümler 

GEÇİCt MADDE 1. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihte 351 sayılı Kanunla kurulmuş olan 
Yükseköğrenim Kredi Ve Yurtlar Kurumu persone
li yeni bir tayin işlemine lüzum kalmadan Yurt - Kur 
personeli olarak görevlerine devam ederler.; 

BAŞKAN — Geçici 1 inci madde üzerinde söz 
isteyen sayın üye?.. Yok..» 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Sayın Başkanım, 
bir redaksiyon durumu var... 

BAŞKAN — Buyurun Sayın Komisyon. 

MİLLÎ EĞÎTİM KOMİSYONU BAŞKANI 
SELÇUK KANTARCIOĞLU — Efendim, «Yurt
lar ^Kurumu personeli yeni bir tayin işlemine lüzum 
kalmadan» değil, «Yurtlar Kurumu personeli yeni 
bir atama işlemine lüzum kalmadan» şeklinde olma
ması lazım. Çünkü bütün kanunlarda cAtama» geçi
yor. 

BAŞKAN — Peki efnedim. 
Sayın üyeler; 
Millî Eğitim Komisyonu, Geçici 1 inci maddede 

yer alan «Tayin» yerine «Atama» olarak değiştiril
mesini öngörmüştür. Bu haliyle Geçici 1 inci mad
deyi oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler.,.. Kabul edilmiştir. 

2 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 5 inci mad

desine göre kurulacak yönetim kurulunun üye seçim
leri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki ay içinde tamamlanır. İlgili bakanlık ve kuruluş
lar Yönetim Kuruluna seçilenleri, görevlendirilmele
ri yapılmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bil
dirirler. 

Seçimleri tamamlanıp görevlendirmeleri yapıla
cak olan bu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yapın
caya kadar 351 sayılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu Kanununa göre kurulmuş olan Yönetim 
Kurulu görevine devam eder. 

BAŞKAN — Sayın üyeler; 

Geçici 2 nci madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Geçici 2 nci maddeyi Komisyondan geld'iği ha
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 
Geçici 3 üncü maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCt MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı ta
rihinde yürürlükte bulunan Yükseköğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumu ile ilgili yönetmeliklerin bu kanu
na aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına de
vam olunur. Bu yönetmeliklerin bu kanuna aykırı 
hükümlerini değiştiren yönetmelikler ile bu kanunda 
sözü edilen yönetmelikler bu kanunun yürürlüğe gir
diği tarihten itibaren 6 ay içinde çıkarılır. 

BAŞKAN. — Sayın üyeler; 

Geçici 3 üncü madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Geçici 3 üncü maddeyi Komisyondan geldiği ha
liyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler.,. Etme
yenler... Kabul edilmiştir. 

Geçici 4 üncü maddeyi okutuyorum. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihte kredi almakta olan öğrenciler hakkında 
17 nci maddeye göre borç tutarına eklenecek % 20 
fazlalık hükmü uygulanmaz. Bunlar için 351 sayılı 
Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu
nun kredi geri ödemeleri ile ilgili hükümlerinin uy
gulanmasına devam edilir. Halen, kuruma borçlu 
olanlar, (Borçları muacceliyet kazanmış olanlar da
hil) bu Kanunun yürürlük tarihindeki borç tutarları
nı bir yıl içinde defaten ödedikleri takdirde, 351 sa
yılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ka
nununda öngörülen indirimler dışında ayrıca borçla
rından % 20 indirim uygulanır. 

BAvŞKAN — Sayın üyeler, geçici 4 üncü madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Geçici 4 üncü maddeyi Komisyondan geldiği bi
çimiyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Ka
bul etmeyenler... Kabul edilmiştir efendim. 

Geçici 5 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 5. — 351 sayılı Kanuna göre 

kurulmuş bulunan Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun taşınır ve taşınmaz malları, hakları, ala
cak ve borçları YURTKUR'a intikal eder. 

İntikal işlemleri hiç bir vergi, resim ve harca tabi 
değildir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçici 5 inci madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

Geçici 5 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçi
miyle oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul 
etmeyenler... Geçici 5 inci madde kabul edilmiştir 
efendim. 

GEÇİCİ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 5661 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine göre açılmış olan yükseköğrenim yurtların 
her türlü işlem ve kayıtları Millî Eğitim Bakanlığın
ca, bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
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üç ay içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderi
lir. 

Bu yurtlar durumlarını 27 nci maddede belirtilen 
yönetmelikle tespit edilecek standartlara bir yıl için
de uydurmakla yükümlüdürler. 

Orta ve yükseköğrenim öğrencilerini 'bir arada 
barındıran karma yurtlar bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi izleyen ders yılı başına kadar öğrenci du
rumlarını 27 nci maddeye uydurmaya mecburdurlar. 

Durumlarını 'bu madde ile tespit edilen sürelerde 
düzeltmeyen yurtlar kapatılır. 

Bu yurtlar durumlarını YURTKUR tarafından 
hazırlanıp Resmî Gazetede yayınlanacak standartla
ra uydurmakla yükümlüdürler. Durumlarını en geç 
bir yıl içinde standartlara uydurmayan yurtlar kapa
tılır. 

BAŞKAN —• Sayın üyeler, geçici 6 nci maddede 
zannederim bir basım hatası olmuş; «Öğretim yurt
ların». değil de «yurtlarının»! şeklinde düzeltmek su
retiyle, söz isteyen sayın üye var mı?.. Yok. 

Bu düzeltmeyle birlikte Komisyondan gelen met
ni oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul et
meyenler... Geçici 6 nci madde kabul edilmiştir öf en
dim. 

Geçici 7 nci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 7. — Yükseköğrenim Kredi 

ve Yurtlar Kurumunun uygulanmakta olan bütçesi 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği ımalî yılı sonuna kadar 
Yurt - Kur bütçesi olarak devam eder. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, «Malî yılı» şeklinde 
bir düzenleme olmuş. «Kanunun yürürlüğe girdiği 
malî yıl sonuna.» «ı» harfini oradan çıkartıyoruz. 

Geçici 7 nci madde üzerinde söz isteyen sayın 
üye?.. Yok. 

Bu «ı»ı harfi çıkartılmak suretiyle Komisyondan 
geldiği biçimde geçici 7 nci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Geçi
ci 7 nci madde kabul edilmiştir efendim. 

Geçici 8 inci maddeyi okutuyorum. 
GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 

girdiği malî yılı sonunda çıkarılacak bilanço 351 sa
yılı Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ka
nununa göre kurulmuş Yükseköğrenim Kredi ve" 
Yurtlar Kurumunun bu yıla ait hesaplarını da kap
sayacak şekilde düzenlenir. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, geçici 8 inci madde 
üzerinde söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

'Burada da aynı şekilde «ı» harfi çıkartılmak su
retiyle «Bu kanun yürürlüğe girdiği malî yıl sonun

da» şeklinde düzenlenmek suretiyle, Komisyondan 
geldiği biçimde geçici 8 inci maddeyi oylarınıza su
nuyorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Ge
çici 8 inci madde kabul edilmiştir efendim. 

Eski 46 yeni 47 nci maddeyi okutuyorum. 
Yürürlük Tarihi : 
MADDE 47. — Bu Kanunun 17 nci maddesi 

1983 malî yılı başında, diğer maddeleri yayımı tari
hinde yürürlüğe girer. 

BAŞKAN — Sayın üyeler, 47 nci madde üzerin
de söz isteyen sayın üye?.. Yok. 

47 nci maddeyi Komisyondan geldiği biçimiyle 
oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... Kabul edilmiştir efendim. 

48 inci maddeyi okutuyorum. 
Yürütme : 
MADDE 48. — Bu Kanun hükümlerini Bakan

lar Kurulu yürütür. 
BAŞKAN — 48 inci madde üzerinde söz isteyen 

sayın üye?.. Yok. 
48 inci maddeyi Komisyondan geldiği biçimde 

oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler... Kabul etme
yenler... 48 inci madde kabul edilmiştir. 

Sayın üyeler, Kanun tasarısının bütün maddeleri 
huzurunuzda görüşülmüş ve bitmiştir. Tümü üzerin
de konuşmak isteyen, söz almak isteyen üye var mı?.. 
Yok. Bu nedenle Tasarının tümünü oylarınıza sunu
yorum. Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Tasarı
nın tümü kabul edilmiştir efendim; hayırlı uğurlu ol
sun. 

Sayın Bakan, buyurun efendim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Başkan, Yüksek Kurula, Yüce Meclise te
şekkürlerimi sunmak istiyorum. Bu vesileyle çok gün
cel olan kredi konularında müsaade buyurursanız 
beş dakikalık bir takdimde bulunmak istiyorum. 

BAŞKAN — Sayın Bakanım, zaten tam beş da
kika vaktimiz var efendim, buyurun. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZGÜL 
— Sayın Başkan, Danışma Meclisinin çok sayın üye
leri; 

Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 
kuruluş ve çalışmalarını düzenleyen ve 351 sayılı Ka
nunu değiştiren yeni Tasarı üzerinde Yüksek Kuru
lunuzca yapılan çalışmalar, öneriler ve eleştiriler için 
teşekkürlerimi sunarım. Burada görüşülen bütün ko
nular, Kurumun bundan sonraki faaliyetlerine ışık 
tutacaktır ve bu faaliyetleri yönlendirecektir. Bu ve
sileyle biraz evvel de arz ettiğim gibi, son günlerde 
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güncel bir konu haline gelen yurtlar konusunda bazı 
bilgiler arz etmekte yarar görüyorum. 

Önce yurtların durumunu kısaca arz edeceğim. 
Normal standart ölçülere göre, ders yılı başında Kre
di ve Yurtlar Kurumumuzun hizmete verebileceği 
toplam yatak sayısı 30 bin 425 dir. Buna mukabil 
bu yıl, yurtlarımıza 45 bin 36 öğrenci müracaat et
miştir. 'Bu durum karşısında yatak açığımız ülke ça
pında ilk rakamlara göre, 14 bin 611 dir. Bu açığın 
kapatılması için, Kurum mümkün olan bütün çaba
ları göstermektedir. Biraz sonra da arz edeceğim gi
bi, bazı önlemler alınmıştır ve rakamlar olumlu bir 
şekilde geliştirilmiştir. Ancak, bu noktaya nasıl ve 
niçin geldik bunları önce kısaca açıklamak istiyo
rum. 

Bilindiği gibi, 12 Eylül 1980 öncesi yurtlarımız 
anarşinin odak noktalan haline gelmiş, belirli ideolo
jik görüşe sahip olmayan kişilerin yurtlarda barın
malarına olanak kalmamıştır. Bu dönemde vasati 28 
bin 600 yatak kapasitesinden ancak % 40 - 45 ora
nında 12-13 bin kişi yararlanabiliyordu. Geçen iki 
yıllık dönemde ise, yurtlarda yapılan fiziki bir tah
ribat tamamıyla giderilmiş, moral tahribat ise, ka
deme kademe onarılarak yurtlardan yararlanma ora
nı ilk yıl % 7Q'lere, geçen yıl ise, % 90'a çıkartıl
mış, bu yıl ise, belirttiğim gibi, % 50 oranında ka
pasite üzeri bir taleple karşılanmıştır. 

Gençlerimizin ve ailelerinin yurtlarımıza karşı 
gösterdiği bu istek Kurum için övünülecek bir geliş
medir. Öte yandan, isteklerin tamamına cevap vere
meyecek bir durumda bulunmamız Kurum için bir 
üzüntü kaynağıdır. Bu yıl yurtlarımıza talebin bu ka
dar yüksek olmasının ana nedenlerini şöyle özetleye
bilirim. Yurtlarda sağlanan huzur ve güven; artan 
öğrenci sayısına rağmen, hizmetlerde oluşturulan iyi
leşme; ülkede ekonomik koşulların ağırlaşması, buna 
mukabil yurtlarımızın yemek dahil devlet tarafından 
büyük ölçüde subvanse edilmesi; özel yurtlardaki sa
yısal azalma ve öğrencilerimiz tarafından bu yurtla
rın fazla rağbet görmemesi; üniversite kapasiteleri
nin % 50 artması ve bazı yatılı yüksekokullarda ba
rınma hizmetlerinin kaldırılması. 

Yukarıda değindiğim gibi, Kurum bu güçlükleri 
yenebilmek için hummalı bir faaliyet içindedir. 1981 -
1982 yılında hizmete verilen 28 600 yatak kapasite
sine ilave olarak, bu yaz aylarında alınan önlemlerle 
toplam 1 825 yatağın hizmete verilmesi planlanmıştır. 
Böylece bu yıl mevsim başında normal koşullarla 
30 425 yatağın hizmete verilmesi planlanmıştır. 

Yukarıda belirttiğim nedenlerden ileri gelen ve 
geçen seneki isteğin iki mislini bulan talepler karşı
sında Kurum yeni önlemler almıştır ve almaktadır. 
İstanbul, Ankara ve izmir karşılanması en güç ve ta
leplerin en yoğun olduğu illerimizdir. Şöyle ki, bu 
üç ilimizde talep fazlası 10 389'dur. Halen bu illeri
mizin ve diğer illerimizin kapasitelerinin mümkün 
oldıjığü kadar artırılmasına çalışılmaktadır. Öte yan
dan; Ankara, İzmir ve İstanbul'da yukarıdakilere ek 
olarak yeni yatak kapasitesi oluşturulmasına, kendi 
olanaklarıyla yurt açabilecek ve kapasite yaratabile
cek üniversite ve illerimize karyola ve yatak desteği 
yapılmasına başlanmıştır. Son iki hafta içinde yeni
den oluşturulan kapasiteler şunlardır ki, bu kapasi
teler biraz önce arz ettiğim 1 825 kapasiteye ki, bu 
yılbaşında, bu yaz aylarında oluşturulmuştur, buna 
ilavedir: İstanbul'da 2 150, Ankara'da Hacettepe 
Üniversitesinin gayreti ve yeniden hizmete verilecek 
bir yurt ile 1 064, İzmir'de 1 127, Eskişehir'de 385, 
Erzurum'da 500, Trabzon'da 200, Elazığ'da 30Ö, Bur-
sa'da ve Sivas'ta illerin ve üniversitelerin desteklen
mesi suretiyle 240 ve 800 olmak üzere toplam 6 796 
yatak kapasitesi kazanılmıştır. 

Böylece son ilki hafta (içinde (toplamı 6 800 Civa
rımda kapasite (artırımı sağlanmış, bu yılkıi yeni ya
ltak arzı 8 600'ü bulmuştur. Bir başka deyimle top
lam yataik arzı 37 000'e yükselmiştir. Bu miktarı da-
ha da artırmak: içim çalışmalar yapılmaktadıır. 

Oluşturulan bu yeni kapasiteler ' sonucu, geçen' 
sene yurtlarda İkalın bütün öğrmöilerimizim yurtlarda 
kalmalarına olanak sağlanmıştır. Öte yandan şimdiye 
kadar başvurularını yapmış İzmir'de kız ve erkek bü-
'tüın öğrenciilere, İstanbul'da bütün kız öğrencilere 
yurtlarımızda yer verilebıilecetktir. Bu yıl yeniden mvü-
raoaiat ©den öğremcileritmizim 'ihtiyaçlarının da artırıl
mış bulunan ve yeiniden oluşturulmaya çalışılan ka
pasiteler liçinıde mümkün olan ölçüde karşılanırnasına 
çalışılmaktadır. İsteğin jçok yoğun olduğu Ankara' 
da Ortadoğu Teknik Üniversitesi ile Hacettepe Ümi-
versiitesıi de kendi kapasitelerimi artırarak öğrencileri
ne yer sağlamaya çalışmaktadır. Böylece bu üniver
sitelerimiz Kredıi ve Yurtlar Kurumu yurtlarımın yü
künü hafifletecektir. Bu arada üniversiteleriimıizden ve 
dillerimizden gelen yataik ve malzeme isteklerini kar
şılamak için her türlü çaba gösterilmektedir. 

'Bu yıl karşılaştığıımız bu anormal listek karşısın
da alman önlemler bugün içim nispî bir ferahlık sağ
lasa de, ilerideki yıllarda devam edecek istek 'artışla
rımı karşılamak içim yeni önlemler ataması zorun-
tuğu vardır^ 
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BAŞKAN — Sayın Bakanım, ıbtLr dakika mü
saade eder misiniz?.^ 

Sayını üyeler; 
Sayın Balkanımın Ikonuşmıası zannedenim biraz 

daha uzayacak. Bu nedenle, konuşmanın bitimine 
kadar Bideşimio uzatılmasını oylarınıza sunuyorum 
efendim. Kabul edenler... Kabul etmeyenler..* Kabul 
edilmiştir. 

©uyurun Sayın* Başkanım. 
GENÇLİK VE SPOR BAKANI VECDİ ÖZ

GÜL — Lütfettiniz, çok teşekkür edenim.; îıkıi - üç 
dakikayı (geçmeyecek efendim. 

Yenıi bir çalışma düzenline girmek suretiyle ileriye 
dönük 'ihtiyaçların tespiti, bu iilhtiyaçlıara paralel ola
rak yenli yurt yapımı konusunda planlamaya bu ay 
(içinde başlanacaktır. 

!Bu arada bu yıl başlattığımız pansiyonculuk pro
jesi konusunda bık açılklama yaparak bazı tereddüt-
Jeni gidermek işitiyorum.: 

•Bu konudaki amacımız, pansiyon işletmeciliği yap-
ımıak deği, pansiyonculuğu özendüaımek ve evinin bir 
veya ilki odasına pansiyon olarak venmek isteyen alile 
file öğrenci arasında aracı olmak, bunları karşılıklı 
olarak 'bir araya getürebiHmıelkıtiır. Yeni' başlattığımız 
projenin hemen bu yıl ele tutulur bir sonuç verece
ğimi zannetmiyorum; ancak öğrendi pansiyonculuğu
nun özendirilmesi ve yaygınlaştırıtoası konusunda 
üimit verici birçok nedenler vardır. Müsait bir veya 
tiki odasını pansiyon olarak çalıştıran aile, bütçesine 
yenıi bir 'destek «ağlar. Bu destek günün ekonomik 
İkoşuUan içinde küçümsenmeyecek bir gelirdir. 

iBu arada, krediler (konusunda Sayın Kurul üye
lerinin ve Sayını Yüce Meçisin aldığı karar bize bir 
ferahlık; sağlamıştı^ 351 sayılı Kanunun verdiği yet
kiye dayanarak 1 Ocak 1983 tarihinden itibaren kre
dilerin 3 400 lira 'Olarak verilmesine olanak sağlan
mıştır. O güne kadar Kanun çıktığı takdirde, Tasarı 
(kanunlaştığı takdirde bu artış yasal Ibir şekilde nihaî 
şekline bağlanmış olacaktır. 

Çok sayın üyeler, Sayın Başkan; 

Gençliğimize büyük bir hizmet götüren Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun faaliyetlerini yeniden düzenle
yen, etlfein hale getiren Tasarımızın büyük ıbir anla
yış ve süratle Yüce Meclislinizden geçirilmesi dolayı
sıyla hepinize şükranlarımı sunuyorum ve bu Tasa
rının (kanunlaştığı zaman yurtlarımıza ve öğrendleri-
miize götürdüğümüz hizmetlerde çok daha büyük bir 
iyileşme sağlayacağına inanıyorum ve hepinizi say
gıyla selamlıyorum. 

Teşekkür ederim. (Alkışlar) 

BAŞKAN — Teşekkür edenim Sayın Bakan, 

Sayını üyelerj 

iBiraz evvelki oylarınızla saat 19.00'u 5 dakliıka ge
çinmiş bulunuyoruz. Gündemimizde başka görüşüle
cek bir husus kaHmadiğı gibi, süremiz de dolmuş bu-
lunmalk'tadır. 

<Bu dedenle, 21 Ekim 1982 Perşembe günü saat 
14,00te toplanmak: üzere Birleşimi kapatıyorum. 

Kapanma Saati : 19.05 
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DANIŞMA MECLİSİ 
GÜNDEMİ 
5 inci BİRLEŞİM 

20 Ekim 1982 Çarşamba 

Saat : UM 
•h — BAŞKANLIĞIN GENEL KURULA SU

NUŞLARI. 

2. — SEÇİM, 

3< — OYLAMASI YAPILACAK ÎŞLER 

4. — KANUN, TASARI VE TEKLİFLERİ İLE 
KOMİSYONLARDAN GELEN İŞLER 

.1. — 1.4.1933 Tarihli ve 2133 sayılı Devlet Ki
tapları MütediavI Sermayesi Hakkında Kanunun 2 
nci Maddesine 7380 sayılı Kanunla Eklemem ve 1733 
sayılı Kanunla Değiştirilen İkıiod Fıfcranın Değiştiril 
ımıesiinie Dair Kanun Tasamı ve Millî Eğitim Komıis-
yonu Raporu. (1/412) (Sj Sayısı : 152) (Dağıtma (ta
rihli : 28.6,1982) 

2. — Yükseköğrenim Kredi ve YurtSar Kuru
mu Kanunu Tasarısı ve Bütçe - Plan ve Mili! Eğitini 
komisyonları raporları, (1/153) (Ss Sayısı : 157) (Dak 
ğııtma tarihli : 7/7.1982) 





DANIŞMA MECLİSİ S. Sayısı : 152 

1 . 4 . 1 9 3 3 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Kitapları Mütedavil 
Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Maddesine 7380 Sayılı Ka
nunla Eklenen ve 1733 Sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fık
rasının Değiştirilmesine Dair Kanun Tasarısı ve Millî Eğitim 

Komisyonu Raporu. (1 /412) 

TC 
Basbakanltk 

Kanunlar ve Kararlar Tetkik Dairesi 5 Mayıs 1982 
Başkanlığı 

Sayı : K.K.T.D. : 18/101-1206103699 

Danışma Meclisi Başkatthğına 

Millî Eğitim Bakanlığınca Ihazgirlanlan ve Başkanlığınıza arzı Bakamlar Kurulunca 26.4.1982 tarihinde karar
laştırılan «1.4.1933 Tarihli ve 2133 Sayılı Devlet Kitaptan Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sayın Kanıunlla Değiştirilen İkindi Fıkrasının Değiştirilmesine 
Dair Kanun Tasarısı» ile gerekçesi ekli olarak gönderlilnDiştir. 

Gereğini arz ederini. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

GEREKÇE 

Okul ders kitaplarının, Millî Eğitim Bakanlığınca, bastırılması 24 Nisan 1926 ,'tarih ve 823 sayılı yasa ile ka
bul edilmiştir. 1927, '1928, 1929 ve 1930 malî yıllarında bilim ve meslek kitapları ile, dergi ve ders kitapları 
için ayrılan ödeneklerin, DeMlıet Kitapları Mütedavili Sermayesi adı altında birleştirilmesi 1.4.1933 tarih ve 2İ133 
sayılı Kanunla sağlanmıştır. 

Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi, ilk kurulduğu yıllarda merkezi İstanbul'da bir müdürlük idi. Daha 
sonra Ankara ve İzmir'de birer temsillcilik ve merkezi bazı illerde birer yayıınevi açmıştır. Şimdiki iş hacmine 
(göre çok düşük olan o zamanki iş hacmine karşılık sermayesi 15 000 000,— liradan önce 50 000 000,— liraya; 
dalha sonra da 99 000 000,— liraya çıkarılmıştır. Özellikle 1975 yılından Sonra artan iş hacmine paralel ola
rak- teşkilat genişletilmiş, personel sayıisı artırılmış, buna rağmen sermayesinde bir değişiklik olmamıştır. 

Şu arida merkeze bağlı 'olarak Bölge Şefliği ismi altında çalışan Ankara, İzmir, Adana, Erzurum, Elâzığ ve 
Samısun'da itaptan satiş yapan altı adet depo; iki adedi İstanbul'da üç adedi Ankara'da ve diğer illerde de bi
rer adet olmak üzere toplam 71 adet yayınevi mevcuttur. 

İstanbul'daki Müdürlük binası bariç, tüm bina, depo ve yayınevleri için kira ödenmektedir. 
Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi Müdürlüğünün kuruluş amacı; Türk bilim, kültür, sanat, eğitim ve 

öğretim hayatına hizmet etmektir. 
Bu amaçla, Doğu ve İBatı dilleriyle yazılmış binlerce klasik ve güncel eseri dilimize çevirterek yayımlanmış

tır. Ayrıca, Türk bilim adamlarının hazırladıkları çeşitli konulardaki bilimsel, kültürel ve edebi eserleri de ya
yımlayarak halikımızın hizmetine sunmuştur. Yayımı tamamlamımış olan «İslam Ansiklopedisi», yaylımı sürdü
rülen «Türk Ansiklopedisi »de bu kuruluşumuzun (harcamaları sonunda gerçekleştirilmiş ender eserlerdir. 

Eğitim öğretim bayatına hizmet amacıyla da öğretmenlere kaynak ve yardımcı olacak ikıyüz civanında mes
lekî eser yayımlanmıştır. 
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Öğrencilere yönelik çalışmaların ağırlığını, ders kitapları oluşturmaktadır. 1966 yılına kadar genellikle çok 
az sayıda meslekî ve teknik öğretim okullarının ders kitaplarını yayımlayan 'bu kuruluşumuz, Millî Eğitim Ba
kanlığının kademeli, 'tek kitap (Sistemine geçiş politikasına paralel olarak temel eğitim birinci kademe okulları' 
(İlkokullar), ıtemel eğitim ikinci kademe okulları (Orltaoikullar), genel lise ve meslek liselerinin ders kitaplarını 
da basıp dağıtmaya başlamıştır. 

1982 - 198'3 öğretim yılında bu kuruluşun, basıp dağıtmak zorunda olduğu iılköku'llarda 19, ortaokullarda 
51, genel liselerde 44, meslek liselerinde ise 153 çeşit kitap mevcuttur. Baskı sayıları 3 500 ile 1 500 000 adet 
arasında değişen toplam 246 çeşit kitaptan yaklaşık her yıl 40 000 000 adet basılması ve Ağustos ayı başına 
'kadar dağıtılması gerekmektedir. 

Bu işin malî portresi ise şöyledir : 
40 000 000 adet kitabın kâğıt bedeli bugünkü fiyatlara göre yaJklaşılk 5!28 000 000,— lira; işçilik ücreti ise 

1 200 000 000,— lira civarındadır. Diğer masrafları ise (Perstortel ,kira, aydınlatma, ısıtma, telif ücreti v.s.) 
200 000 000,— lira civarında tahmin edilmektedir. 

Yani, bu kuruluş, bir (öğretim yılında okutulacak ders kitaplarını basmak ve dağıltlmak için 1.928 000 000,— 
liraya ihtiyaç duymaktadır. 

Bakanlığımızın alacağı kararlara paralel olarak, bu kuruluşumuzun işleri daha da artacaktır. 

Kültür Bakanlığının yürüttüğü yayın hizmetlerini de yüklenen Devlet Kitapları Mütedavi'l Sermayesi Müdür
lüğü, şu anda maddî yönden bir çıkmaza girmiş durumdadır. 

Kuruluşun sermayesi yasal olarak 99 000 000,— lira görünmesine karşılık, 9.T2.>1980 tarihinde kurum say
manının değişmesi sonucu çıkarılan geçici devir teslim mizanında sermaye miktarının 12 386 753 ,50 lira ol
duğu anlaşılmıştır. 

Bu (kurumumuzun bugünkü duruma gelmesinin nedenleri çok çeşitli olmasına karşın, en belirgin örnekleri 
şunlardır. 

'1. PlanSız ve programsız bir Iteşikilaitlanma, 
2. (Hizmetin amacına uygun personel alınmaması, 
3. Gelişmeye paralel olarak kurumun araç ve gereçle desteklenmemesi, 
4. Plansız bir yayın politikasının izlenmesi, 
5. Tek kitap sistemine geçişte kurumlar arası koordinasyonun olmayışı, 
6. Aşırı sayıda personel alınması, 
7. Toplu sözleşmelerle getirilen aşın ücret artışları, 
8. Okutulma süresi dolimayan kitapların yürürlükten kaldırılıp, SÖKA'ya ham madde olarak satılması, 
9. Kitap fiyatlarının saptanmasında yapılan yanlış hesaplamalar, 

10. 'Kuruluşun çalışmalarının yeteri kadar denetlenmemesi, 
İH. (Harcamalların, hizmetin amacına uygum olarak yapılmamasıdır. 

Yayın faaliyetleri ile yaklaşık 15 000 000,— kişiye hizmet götüren Devlet Kitapları Mütedavil Sermayesi
nin bugünkü durumundan kurtarılması için Balkanlığıimız tek çözüm yolu olarak sermaye artışını öngörmektedir. 
Teşkilatın büyüklüğü, artan iş hacmi ve işteki süreklilik dikkate alınırsa, sermayenin 1 000 000 000,— liraya 
çıkarılması ile bu kuruluşumuz, kuruluş amacına uygun hizmet verebilecektir. Aksi takdirde Bakanlığımızın 
bastırma'k ve dağıtmakla yükümlü (bulunduğu ders kitapları, bastırılıp dağttilamayacafctır. 

1982 - 1983 öğretim yılının başlangıcında, geçmiş öğretim yıllarında olduğu gibi bu acı gerçeği basından izle
mek, kitapçılar önünde aylarca biriken öğrenci ve öğrenci velileri kuyruklarıyla da görmek mümkün olacaktır. 

Bakanlığımız tüm ihtimalleri dikkate almış, gerekli değerlendirmeyi yapmıştır.'Benimsenen sermaye artışı
nın 500 000 000,— liralı'k kısmının, hazırlanan taslak yalsalaşınca, Maliye Bakanlığınca, Devlet Kitapları Mü
tedavil Sermayesi Müdürlüğüne verilmesini; artan 500 000 000,— liralık kısmının ise yıllık kârdan tamamlanma' 
ısını öngörmektedir. 

Ddvlet Kitapları Mütedavil Sermayesi hakkındaki 2133 sayılı Kanunun 1733 sayılı Kanunla değişen 2 nci 
maddesinin ek fıkrasının değiştirilmesine ilişkin kanun taslağı ilişiktedir. İBu taslağın yasalaştırılması kaçınıl
mazdır. 

Danışma! Meclisi (S. Sayısı : T52) 
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T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Esas No. : Z - 304 

BÜTÇE - PLAN KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Millî lEğMim Başkanlığınca hazırlanan 1 . 4 . 1933 itarihli ve 211'33 Sayılı Devlet KlitapHarı Mlütedavil Ser
mayesi 'Ha'klkılnda IKanunun 2 nci Maddesine 73'80 Sayılı (Kanunla ekflenen ve 1733 Sayilı Kanırfa Değişti
rilen Hkıinci Fıkraisıınm Deği^ıtirilmösine Daür Kanun Tasarısı esas ikomilsyon olarak Millî Eğitim Komisyo
nuna ıhaıva'le ddilmiş Ibulluinımatotaldıtr. 

Danışma (Meclisi ıBaşIkanlılk Divanının 26 . 3 . 19 82 ıgünlllü toplantısında alınmış dlan prensip ikarar ge
reğince sözü geçen 'Kanun (tasarısı incelenmek ve on gün içinde (Komisyoınuırnuza görüş bildirmek üzere 
Kömiısyonutmuza gönderilm'iştür. 

Gereğini takdirlerinize arz ederim. 

Ethem AYAN 
'Millî EğüKiım Koimisıyonu 

Başkanı 

Danışma! Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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T.C. 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. : 1/412 
Karar No. : 48 

16 Haziran 1982 

MİLLİ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

Jtgi : 311 . 5 .i 19812 gün ve Z - 304 sayılı yazınız; 
İlgi yazınızda «(1 , 4 . 19133 tarihli ve 2133 sayıilı ıDevflöt (Kitapları Mübedavill Sermayesi ıHaikkırKda Ka

nunun 2 inci Maddesine 7380 Sayılı ıKamuril'a lEMenen ve 1733 ISayilı Kanuinlla IDeğişItıinilıen İtkine! Fıkrasının 
Değiştirilmesine Oalir (Kanun Tasarısının iKıomisyo ounuızda /inceleddiği, aincalk Içftüzüğün 33 ve 36 ncı 
maddeleri gereğince 'Koimfeyonumuzun görüşüne >ih tiyaıç duyufliduığu ıbdlirtiilımdktedir. Tasan, Kjoimisyonu-
muzuo 10 . 6 . 198(2 ıtariMi 66 inici foMeşiınıiride Hüklüımıet itemlsiteillerSntn de ikatılmasıyla giörülşülimüş'tür. 

Görüşmeler isonucunda Tasarı OükümeltJten geliş şelkliyle aynen 'kalbull ddillrniştir. 
IBillgüllerinize acz ederiz. 

Turgut KUNTER 
ıBaşIkan 

Tülay ÖNEY 
'Kâltilp 

Muhsin Zekai BAY ER 
'Üye 

Akif ERGİN AY 
'Üye 

İbrahim GÖKTEPE 
Üye 

Beşir HAMİ!OĞULLARI 
IÜye 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Şadan TUZCU 
Üye 

Tandoğan T O KG ÖZ 
iBaşkarivökili 

Yavuz ALTOP 
'Üye 

Orhan BAYSAL 
lÜyıö 

Azmi ERYİLMAZ 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
'Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞEN OCAK 
ıÜye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
iSözcü 

Fuat AZGUR 
lüya 

Ahmet Senvar DOĞU 
'Üya 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
/Üye 

Turhan GÜVEN 
/Üye 

Nazmi ÖNDER 
Üye 

Dündar SOY ER 
Üye 

Cahit TUTUM 
Üyö 

Osman YAVUZ 
Üye 

Danışma' Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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Millî Eğitim Komisyonu Raporu 

T.C. 
Danışma Meclisi 

Millî Eğitim Komisyonu 
Sayı : 1/412 
Karar : 15 

22 Haziran 1982 

DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

1 . 4 . 1933 tarihli ve 2133 Sayılı Devle't Kitapları Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci 
Maddesine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sayılı Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilme
sine Dair Kanun Tasarısı, Komisyonumuzun 21 . 6 . 1982 günlü toplantısında Millî Eğitim Bakanlığı tem
silcisinin de iştirakiyle incelenip görüşüldü. 

Tasarı, genel gerekçesi ve ilgili Hükümet temsilcisinin açık I amaları ışığı altında Komisyonumuzca olumlu 
bulunarak aynen kabul edildi. 

Raporumuz Başkanlığa saygı ile arz olunur. 

Ethem AYAN 
Başkan 

Nermin ÖZTUŞ 
Kâtip 

Mahir CANOVA 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Başkanvekili 

Halil AKAYDIN 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Hamza EROĞLU 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

M. Ut kan KOCAT ÜRK 
Sözcü 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Üye 

(İmzada bulunamadı) 

Selçuk KANTA RCIOĞLU 
Üye 

Ertuğrul Zekai ÖK?E 
Üye 

Fuat YILMAZ 
Üye 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 152) 
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HÜKÜMETİN TEKLİFİ! 

1 . 4 . 1933 Tarihli ve 2133 Sayıh Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine 7380 Sayılı Kanunla Eklenen ve 1733 Sayılı 
Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı 

MADDE 1. — Devlet Kitapları Mütedavil Serma
yesi Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin değişik 
ikinci fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. 

«Devlet kitapları mütedavil sermayesi 99 milyon 
liradan 1 milyar liraya çıkarılmıştır. Bu sermayenin 
401 milyon lirası bütçe imkânları dikkate alınarak 
Genel Bütçeden, geri kalan 500 milyon lirası ise her 
yıl sonunda, elde edilecek kârdan karşılanır.» 

MıADDE 2. — Bu Kanun yayım ı tariMiU'nde yürür
lüğe girer. 

MADDE 3. — Bu Kanunu Maliye ve Millî Eği
tim Bakanları yürütür. 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
Z. Baykara 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. M. N. Özdaş 

Dışişleri Bakanı 
î. Türkmen 

Ticaret Bakanı 
K. Cantürk . 

Tarım ve Orman Bakanı 
Prof. Dr. S. Özbek 

Kütür ve Turizm Bakanı 
İ. Evliyaoglu 

Devlet Bakanı 

Başbakan Yardımcısı 
T. Özal 

Adalet Bakanı 
C. Menteş 

Maliye Bakanı 
K. Erdem 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

i l . 4 . 1933 Tarihli ve 2133 Sayıh Devlet Kitapları 
Mütedavil Sermayesi Hakkında Kanunun 2 nci Mad
desine 7380 Sayıh Kanunla Eklenen ve 1733 Sayıh 
Kanunla Değiştirilen İkinci Fıkrasının Değiştirilmesine 

Dair Kanun Tasarısı.. 

MADDE 1. — Tasarının 1 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 2. — Tasarının 2 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir, 

MADDE 3. — Tasarının 3 ncü maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştin 

26 . 4 . 1982 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr, İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H. Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr. K. Küıçturgay Prof.. Dr. A. Bozer 

Çalışma Bakanı Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
Prof. Dr. T. Esener M. Turgut 

tmar ve iskân Bakanı 
Dr. S. Tüten 

Köy İşleri ve Kop. Bak. 
M. R. Güney 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

içişleri Bakanı 
S. Çetiner 

Bayındırlık Bakanı 
Dr. T. Önalp 

Ulaştırma Bakanı 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay. Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakanı 
V. Özgül 

Sosyal Güvenlik Bakanı 
S. Side 
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Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu Tasarısı ve 
Bütçe - Plan ve Millî Eğitim Komisyonu Raporu. (1/153) 

TC 
Başbakanlık 

Kanunlar ve Kararlar 19 Mart 1982 
Tetkik Dairesi Başkanlığı 
Sayı : K.K.T.D. 18/101-

843/03210 

DANIŞMA1 IMEOLflSt BAŞKANLIĞINA 

Gençlik ve Spor Bakanlığınca hazırlanan ve Başkanlığınıza arzı Bakanlar Kurulunca 12J.1982 tarihinde 
kararlaştırılan «Yüksek öğrenim Kredi ve yurtlar Kuruma Kanana Tasarısı» fle gerekçesi ekli olarak gön
derilmiştir. 

Gereğini arz ederim. 
Bülend ULUSU 

Başbakan 

YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ VE YURTLAR KURUMU KANUN TASARISI 

GENEL GEREKÇE : 

1, KURULUŞU, AMACI, GÖREVLERİ VE YÖNETİMİ : 

Anayasamızın 50 inci maddesi, Devlete, halkın eğitim ve öğretim gereksinmelerinli başta gelem «bir ödev ola
rak vermiş ve maddî olanaklardan yoksun başarılı Türk gençlerinim öğrenimlerini sağlıklı ve düzenli bir bi
çimde sağlamak, sosyal ve kültürel gelişmelerine katkıda bulunmak amacıyla burs ve diğer yollardan gerekli 
yardımlarını yapılmasını öngörmüştür* 

Modern devlet anlayışının bir gereği olarak konu yalnız yetenekli öğrencilere eğitim ve öğretim olana
ğı sağlamakla değil, geniş bir sosyal adalet anlayışı ve tutumu içinde ele alınmaktadır. Bunun içinde devlet 
«eğitim ve öğretim» görevini yerine getirirken, bu göreve destek ve yardımcı olacak çalışmaların, sistemli, 
etkin ve verimli bir şekilde yürütülmesini sağlamak zorundadır. 

Anayasamızın bu temel felsefesine uygun olarak 16.8.1961 tarihinde kabul edilen 351 sayılı Kanun ile 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu kurulmuştur. 

Kurum, Türk gençlerinin yükseköğrenimlerini, sosyal ve kültürel gelişmelerini kolaylaştırmak amacıyla 
tüzdkrşüğe sahip, özel hukuk hükümlerine tabi bir kuruluştur. 

2. KURUMUN YENİDEN DÜZENLENME GEREĞİ VE NEDENLERİ : 
A) Sosyal ve Ekonomik Alanlardaki Gelişmelere Uyum: Yönünden : 
'Sosyal' ve ekonomik gelişmeler, günümüzde ihtiyaçları ve şartlan da etkileyerek çeşitlendirmekte ve değiş

tirmektedir. Bu değişme ve gelişmeler demokratik düzen içinde planlı bir şekilde kalkınmayı amaç edinmiş 
olianı memleketimiz yönünden daha büyük önem kazan maktadır^ 

HıZla artan, çeşitlenen ve gelişen ihtiyaçların karşılanması; buralara paralel olarak değişen şartlara uygun 
ve tutarlı tedbirlerin alınıabitoesıi ise, bu yönden teşkilatlanmayı gerektirmektedir, 

Bu gerçeklerden dolayı, bütün kuruluşlar, yurt ihtiyaçlarının ve şartlarının bir gereği ve sonucu olarak 
ortaya çıkan millî amaçları^ hedefleri ve devlet politikasına iüşkin teroMeri gerçekleştirmek üzere kurulur
lar* 
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İhtiyaçların ve şartların değişmesi ve artması, uygulamada edinilen tecrübeler teşkilatların da buna uygun 
biçimde değişmesini ve geliştirilmesini zorunlu kılmaktatır. 

Gerçekte, bu yeni ihtiyaçlar karşısında idarenin ve teşkilatın kendini yenilemesidir. Dinamik bir toplum
da karşılaşılan yeni ve değişik durumlara başarılı ve etkin uyumlar yapılması ve sorunların çözümlenme 
imkânlarının araştırılmasıdır. 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu da, ülkemizin 1960 yıllarının gerçekleri, 'ihtiyaçları ve şart
larının bir gereği olarak kurulmuş, 1960 öncesine göre belirtildiği üzere, başarılı çalışmalar yapmış olmakla 
beraber 20 yııl sonra günün İhtiyaçlarına yeteri kadar cevap vermesi, mümkün olamamıştır. Türkiye, 1960' 
iarın Türkiye'si değildir. 1982 Türkiyeli ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çok farklı durumlar içindedir. 

Kurumun buna uymasını gereken tedbirleri almasını sağlamak için 351 sayılı Kanunun değiştirilmesi ve 
yeni bir mevzuat düzenlemesi zorunlu olmuştur. 

IB) Kurumdan Yararlananlar ile Görevlerin Sayısında ve Çeşidinde Meydana Gelen Değişmeler ve Artış
lar Yönünden : 

Kurumdan yararlanma durumunda, nitelik ve yeterliğinde olanların sayılarında ise, 1961 yılına göre, çok 
büyük artışlar olmuştur. 

Yükseköğrenim öğrenci sayışınım artışına paralel olarak, sosyal amaçlı bu kamu görevi de genişlemiş; öğ
rencilere götürülen hizmetlerin sayısında ve çeşidinde de değişiklikler ve artışlar olmuştur. 

351 sayılı Kanunla Kuruma, öğrencilere kredi verme, yurt yaptırma, sosyal ve kültürel ihtiyaçlarım kar
şılama görevleri verilmiş; uygulama, Kanunun Genel Gerekçesinde 'belirtildiği halde 1970 yılma kadar ele 
alınmayan «beslenme» konusunun da büyük (bir sorun ve ihtiyaç olarak «görev» halinde ele alınmasını gerek
tirmiştir. 

351 sayılı Kanunun Genel Gerekçesinde çok açık olarak belirtilen,. 
—• Özel yurtlar sorunu, 
— Çok az olan yatılı kontenjanı ile Millî Eğitim Bakanlığı yurtları dışında kalan büyük öğrenci çoğun

luğunun durumları, 
—' 4dBağış» suretiyle Kurum finansmanının artırılması, 
— Yurtların büyük kısmının sağlığa zarar verici bir durumda olması ve 'bu nedenle bunların kapatılma

ları gerektiği, 
Gibi konular, 20 yıllık uygulamada, gerektiği ölçüde ve pek çoğu yeterince ele alınamayan çözüme ka

vuşturulamayan; bazıları ise hiç ele alınmamış olan sorunlardır. 
Bu sorunların önemi ve ağırlığı, tartışma götürmeyecek şekilde artmış; Devletin karşısına, çığ gibi bü

yümüş ve çok yönlü ihtiyaçlar halinde ortaya çıkmıştır. 
Böylece, şu gerçekler belli olmuştur ki; Kurum, kuruluşuyla, gerekçesinde belirtildiği ve kabullendiği 

görev ve sorumlulukları (mevcut imkân ve şartların müsaadesi nispetinde normal bir şekilde yürüttüğü kredi 
ve yurt yapımı görevleri dışında) yeterince yerine getirmemiştir. 

Daha çok önem kazanmış bulunan bu görevlerin, günümüzün ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun yönde yerine 
getirilmesine ilişkin tedbirlerin alınması da, Kurumun yapısında ve yönetiminde yeniden düzenlemeler yapıl
masını gerektirmektedir. Tasarı Kurumun yapı ve yönetiminde yeniden düzenlemeleri gerçekleştirmiştir. 

G) Etkin ve Güçlü Bir Yönetim İhtiyacı Yönünden : 
Ekonomik ve sosyal gelişmeler, ihtiyaç ve şartlarda meydana gelen değişmeler ve farklılıklar, kuruluş 

amacının ve kapsamının genişlemesi, hizmetten yararlanan öğrencilerin hızla artması ve bu artışın kalkınma 
planları hedefleri doğrultusunda düzenli ve hızlı bir şekilde devam etmekte olmuştu, gençlik sorunlarımı
zın bugünümüz ve yarınımız açısından taşıdığı büyük önem ve ağırlığın her geçen gün daha da büyümesi; bu 
konularda denetim, gözetim, koordinasyon ve işbirliğine ilişkin tedbirlerin yurt çapında dengeli ve birbiriyle 
tutarlı şekilde ele alınması ve uygulanması, her şeyden önce, bu alandaki çalışmaların sistemleştirilmesine ve 
planlanmasına bağlıdır. 

Ancak, bu sayede, sorunların tanınması; değişiklik ve yenileme ihtiyacımızın bilinmesi; buna göre hedef
lerin ve hizmet politikalarının tespiti kaynakların bulunması; gerekli organizasyon ve gereken dinamik or
tamın sağlanması; etkili ve verimli denetleme ve değerlendirmelerin yapılabilmesi mümkün olabilecektir. 
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Bütün bu hususların yerine getirilmesi; Kurumda modern işletmecilik uygulamasının ağırlık kazandığı et
kin ve güçlü bir yönetim ve örgütlenme ihtiyacının gereğini ve önemini belirtmektedir. 

Yapılan inceleme ve araştırmalar, son yıllarda ortaya çıkan olaylar ve duyulan ihtiyaçlar, Kurumun yö
netimin bütünlüğü ilkesine paralel olarak ve bu çerçeve içinde, etkin ve güçlü bir yönetime ve teşkilatlanma
ya muhtaç olduğunu göstermektedir. 

Tasarı merkezî idare ile Kurum arasında planlama açısından beraberlik sağlamış, merkezî vesayet bağı 
belirlenmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kurum arasındaki bağ tesis edilmiştir. 

D) Yükseköğrenim Öğrenci Yurtlarının Daha Etkin Denetimleri Yönünden : 
Son yıllardaki öğrenci hareketlerinin yurtlara da sirayeti, 351 sayılı Kanunun Kuruma yurt çapında et

kin denetim ve gözetim imkânlarını vermekten yoksun olduğunu ortaya koymuştur. 
Kurumun bugünkü statüsü, organları, yetki ve sorumluluklarıyla kamu ve özel kesimdeki özel yurtları 

denetlemeye; amaçları dışına çıkmış olanlarla, belli standart altına düşenler hakkında kapatılmaya kadar ge
çerli tedbirleri almaya; bu konularda idarî, disiplin ve rehberlik işlemlerini yapmaya ve uygulamaya imkân 
yoktur. Bu durum, son öğrenci olaylarıyla çok açık bir şekilde ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

Bütün bu gerçekler, bu yönden etkin tedbirlerin alınmasını zorunlu kıldığından tasanda tüm yükseköğretim 
öğrenci yurtlarının tek elden denetlenmesi sağlanmıştır. 

E) Gençlik ve Spor Bakanlığının Kurulması ile Kurum Denetiminin Bu Bakanlığa Devri Yönünden : 
Gençlik ve Spor Bakanlığının kurulmasıyla, Kurum denetiminin bu Bakanlığa devredilmesi, Bakanlık 

ile Kurum arasındaki ilişkilerin, günün ihtiyaçlarına ve şartlarına uygun yönde tespitini ve düzenlenmesini ge
rektirmektedir. 

Kaldı ki, kalkınma planları ve yıllık programlar da, ülkemiz ve milletimiz için taşıdığı önem, kalkınmamız 
yönünden kazandığı büyük ağırlık ve öncelik, ayrıntılı olarak, ilkeler, amaçlar, hedefler ve tedbirler halinde 
belirtilen, gençlik sorunları ve spor konularının düzenlenmesi, koordine edilmesi ve yürütülmesinde büyük 
sorumluluk Gençlik ve Spor Bakanlığına verilmiştir. 

Kalkınma plan ve programlarının ilke ve tedbirlerinin gerçekleştirilmesi ise; modern yönetim ameliyesi 
çerçevesi içinde etkin koordinasyonun ve fonksiyonel ilişkilerin dengeli bir yürütme sisteminin gereklerine 
uygun olarak düzenlenmesi ihtiyacını ve gerçeğini ortaya koymaktadır. 

F) Yüksek Denetleme Kurulu ile TBMM'de yapılan Görüşmelerdeki Eleştiriler ve Tavsiyeler Yönünden: 
Yüksek Denetleme Kurulu raporlarında sürekli olarak Kurumun yeniden düzenlenmesi yolundaki incele

me ve çalışmaların kesin bir sonuca ulaştırılması istenmiş; ayrıca, Kurumu zarara soktuğu görülen ve esasen 
Kanuna göre üniversitelere devri gereken yurt işletmesinin, 351 sayılı Kanuna aykırı olarak, Kurumca yü
rütülmesinin mevzuatta yapılacak değişiklikle mümkün olacağı, buna göre hareket edilmesi belirtilmiştir. 

Bugüne kadar, bu raporlarda ve TBMM'de yapılan görüşmelerde, kredi, beslenme, okul dışı boş zaman
ları değerlendirme, denetim, gözetim, işletme, koordinasyon, işbirliği konularında çeşitli tedbirlerin alınması; 
hizmetlerin yurt çapında dengeli olarak yürütülmesi ile ilgili düzenleme öneri ve tavsiyelerde bulunulmuş
tur. 

Bütün bu hususlar, ihtiyaçlara ve gerekçelere dayalı öneriler Kurumun yeniden düzenlenmesini gerektir
diğinden, değişiklik tasarısı hazırlanmıştır. 

G) Kurumun Organlarınca Duyulan Yeniden Düzenleme İhtiyacı Yönünden : 
351 sayılı Kanuna göre Kurum yetkili organları da Kurumun günün şartlarına ve ihtiyaçlarına uygun 

fonksiyonel bir yapıya ve işleyişe kavuştrulması ihtiyacını duymuşlardır. Kurumun Genel Kurul ve Yöne
tim Kurulu toplantılarında, çeşitli konular dolayısıyla, yeniden düzenleme sorunları ele alınmış, mevcut yet
kilere ve imkânlara göre alınan tedbirler uygulamaya konmuştur. 

Özelikle Kurumun bugünkü statüsünün, yapısının ve işleyişinin, genişleyen ve artan ihtiyaçları yeterince 
karşılayamadığı; etkin yönetim ve denetim sağlanamadığı; kaynakların yetersiz olduğu; Kurumun gençlik 
sorunlarının çözümünde daha etkin bir yapı ve işleyiş yönünden yeniden düzenlenmesi; mahallî idarelerle iş
birliği yapılması ve özel yurtların denetlenmesi gerektiği hususlarında birleşildiği görülmüştür . 

Bütün bu hususlar tasarıda dikkate alınmıştır. 
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3. TASARI ÎLE GETİRİLEN YENİLİKLER : 

A) Kurum, üzerindeki idarî vesayet bağını kurmak» merkezî idare ile ilişkilerini belirlemek amacıyla tü
zelkişiliği olan, özel hukuk hükümlerine tabi, Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı bir kuruluş haline getiril
miştir. 

B) Kurumun amacı ve görevleri, birbirleriyle kesişmeyecek, yanlış anlamalara ve yorumlara sebep ol
mayacak şekilde ayrı ayrı sınıflandırılarak, belirli hale konmuştur. 

C) Kurumun görev kapsamı, günümüzün ihtiyaçlarına cevap verebilecek şekilde genişletilmiştir. Kredi, 
yurt, beslenme, sosyal ve kültürel faaliyetler ile öğrenim dışı ve tatil zamanlarını değerlendirme gibi, görev
lerin daha yaygın ve birbirini tamamlayan sistemler bütünü içinde planlanmasına, uygulanmasına ve değer
lendirilmesine imkân verilmiştir. 

D) Yılda bir defa toplanan ve Kurumun karar mercii olan ve fakat terkibi bakımından Kurum üze
rinde etkili bir denetim yetkisi bulunmayan Genel Kurul kaldırılmıştır. «Danışma Kurulu» kurulmuş; Ba
kanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük daha verimli işleyecek karar ve yürütme organları haline ge
tirilmiştir. Modern yönetim ve teşkilatlanma ilkelerine uygun yönde Genel Müdürlük, yürütme yetkileriyle do
natılmıştır. Böylece, görev, yetki ve sorumluluk dengesi ile bunların Bakanlıkla olan ilişkileri düzenlenmiş ve 
güçlendirilmiştir. 

E) Yurtların işletilmek üzere üniversitelere tahsisi esası işlerlik kazanmadığından Kuruma ait yurtların 
Kurumca işletilmesi sağlanmıştır. Böylece Kurumun Kuruluşundan beri yapılan uygulama yasal hale getiril
miştir. 

F) Gelirleri artırıcı tedbirler getirilmiştir., 
G) Gençlik ve Spor Bakanlığına yurt çapında kamu ve özel sektöre ait, açılmış ve açılacak yurtların ve 

tesislerin denetlenmesi; yeni açılacaklara izin verilmesi, yurtların belirli standartlara göre kurulması ve işletil
mesi; çalışmaları aksayan, verimsiz veya amaçları dışına çıkmış olanlara kapatılmaya kadar geçerli her türlü 
idarî, disiplin ve rehberlik tedbirlerinin alınması, aldırılması ve uygulanması yetki, görev ve sorumluluğu 
verilmiştir. 

H) Yurtlarda disiplin ve güvenlik açısından yöneticilere, mülkî idare emirlerinin yardımcı olması sağlan
mıştır. 

1) Kredi oranının keyfî olarak saptanmasını önlemek amacıyla 100 göstergenin her yıl memur katsayı
sına çarpımı üzerinden kredi tutarının saptanması kuralı getirilmiştir. 

Böylece her yıl genel enflasyon durumları gözönüne alınarak Bütçe Kanununa konulan memurların maaş 
katsayısı öğrenci kredileri için de uygulanarak kredileri her yıl enflasyon durumuna göre yükseltilme olana
ğı sağlanmıştır. 

Ayrıca her yıl binlerce öğrenciye kredi verilmekte bu krediler ortalama 10 yılda geri dönmektedir. Enf-
lasyonist ortamda bu dönüşten dolayı kurum sürekli olarak zarar görmekte olduğundan hem geriye erken 
dönüş teşvik edilmiş hem de, olmadığı takdirde, hiç olmazsa belirli oranda zarar karşılanabilsin diye ı% 20 
fazlası ile kredinin ödenmesi kuralı konmuştur. 

4. SONUÇ OLARAK : 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kurulduğu günden beri; sınırlı olarak da olsa, olumlu ve 

başarılı çalışmalar yapmış olmasına rağmen, ihtiyaç ve şartlarda meydana gelen çok hızlı değişmeler ve fark
lı durumlar karşısında, günümüzün ihtiyaçlarını karşılama yönünden yetersiz kaldığı bir gerçektir. 

Bu bakımdan Kurumun ülke çapında dengeli ve daha verimli olarak görevlerini planlaması ve yerine getir
mesi; özellikle kamu ve özel bütün yurtların belli standartlar içinde açılması, çalışması ve denetlenmesini 
yüksek öğrenimi kolaylaştırıcı hizmetlerin birbiriyle uyumlu hale getirilecek şekilde düzenlenmesi; dinamik, 
esnek ve etkin bir yapı ve yönetim meydana getirilmesi ihtiyacı ve zorunluluğu açısından, Kurumun yapısı, 
20 yıllık çalışmaları ve sağlanan sonuçlar, «yapısal ve fonksiyonel analiz» yaklaşımı ve tekniği çerçevesinde 
incelenmiş ve değerlendirilmiştir. 

Ayrıntılı biçimde belirtilen nedenlerle 351 sayılı Yasanın değiştirilmesi yoluna gidilmiş; ancak kurumun 
yapısında yapılan önemli değişiklikler yanında kredi ve denetleme ile ilgili yeni sistemlerin getirilmiş olma-
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Sı ve maddelerin bir kısmında yapılan bu esasa ilişkin değişikliklerin, şekli yönden diğer maddelerde de de
ğişikliği getirmesi ve sıra değişmeleri dikkate alınarak.kanun değişikliği yerine, yeni bir tasarı hazırlanması 
uygun bulunmuştur. 

Tasarı kanunlaştığı takdirde gençlik sorunlarımızın önemli ve öncelikli, büyük kısmının çözümlenmesi 
sağlanacaktır. 

MADDE GEREKÇELERİ : 
Madde 1. — Yurt - Kur'un adı, merkezî vesayet bağı ve statüsü düzenlenmiş, Gençlik ve Spor Bakanlığı 

ile kurum arasındaki bağ tesis edilmiştir. 
Madde 2. — Kurumun amacı, açık bir şekilde gösterilmiştir. 
Madde 3. — Kurumun görevleri, yüksek öğrenim yapan öğrencilerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını en 

iyi şekilde karşılayacak ayrıntıları içerir biçimde belirlenmiştir. 
351 sayılı Kanunda öğrenim kredisi vermek, yurt yaptırmak, yurtların işletilmesini sağlamak şeklinde 

tespit edilen görevlerden, kredi vermek aynen muhafaza edilmiş, yurtların sadece barınma yeri olmaktan çı
karılması, modern yurt kavramına uygun hale getirilmesi için hükmün «Yurt ve Tesisleri» şeklinde değişti
rilmesi uygun görülmüştür. Sosyal, kültürel, sportif ve benzeri tesislerin çeşitleri, zaman içindeki gelişmelerin 
verilerine bırakılmıştır. 

Üniversite ve yüksekokulların bulundukları şehirlerde öğrencilerin barınmaları yanında beslenmeleri de 
önemli bir sorun olarak ortaya çıkmaktadır. Bu sorunun, öğrenciler yönünden taşıdığı büyük önem dolayı
sıyla gerekli tedbirlerin alınması için hüküm getirilmiş; imkân şart ve ihtiyaçlara göre hareket serbestisinin 
sağlanması da uygun görülmüştür. 

Bunlar yanında Kurum amacının gerçekleştirilmesi için gerekli görülen diğer görevler madde içinde gös
terilmiştir. 

Madde 4. — Bu maddede Kurumun organları gösterilmiştir. 351 sayılı Kanundaki «Genel Kurul» 10 un
cu madde gerekçesinde belirtilen nedenlerle kaldırılmış; Danışma Kurulu kurulmuştur^ 

Madde 5 - 6 - 7 . — Karar organı olarak yeniden düzenlenen Yönetim Kurulunun kuruluş ve görevleri 
tespit edilmiştir. Kurul, kuruluş ve görevleri itibariyle güçlü, Bakanlık ve Genel Müdürlükle ilişkileri bakı
mından dengeli ve belirli hale getirilmiştir, 

351 sayılı Kanunda Genel Müdürlük Yönetim Kurulunda oy hakkına sahip olarak temsil edilmediğinden 
bugüne kadarki uygulamada birtakım aksaklıklar meydana gelmiştir. Bu sebeple Kurula Genel Müdürün 
Başkan olarak katılması «hizmet verimliliği» ile, işlere ve sorunlara daha çabuk çözüm yolları bulunması 
bakımından faydalı görülmüştür. 

İşlerin, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürce daha ahenkli yürütülmesi amaçlanmıştır. 

Madde 8 - 9. — Genel Müdür ve Yardımcılarının, diğer personelin atanma esaisları; Genel Müdürlük 
yöneticilerinin görev ve yetkileri ayrı ayrı tespit edilmiştür. Madde metinleri açık olduğundan ayrıca belir
tilmesine gerek görülmemiştir. 

Kurumun yürütme organı haline getirilen Genel Müdürlük, amaçların gerçekleştirilmesinde yetkili kı
lınırken, Yönetim Kurulu île ilişkileri de ahenkli şekilde düzenlenmiş; ana sorunların ve konuların Yönetim 
Kurulu kararı ile çözümlenmesin'i sağlayacak hükümler getirikriiştiir. 

Madde 10. — 3(511 sayılı Kanunda Genel Kurul, Kurumun karar organı olarak tanımlanmış, ibraya, 
yönetim kurulu seçimine, kredilerin miktarına kadar varan büyük yetkilerle donatılmıştır. Genel Kurul'un 
terkibi ve üyelerin büyük çoğunluğunun kurumla, devlet bütçesi ve menfaatleri 'ile ilişkili olmayışı, alınan 
kararlardaki uyarsızlıklar 'karşısında sorumlulukla yükümlü bulunmayışları geçmişte yönetimde büyük çeliş
kiler yaratmıştır. Özellikle 1976 - 1980 döneminde kurul toplantıları bu nedenle büyük kargaşalık içinde geç
miş bir çok gereksiz ve uygulanması mümkün olmayan kararlar alınmıştır. Özellikle' bütçesinin tamamına ya
kın bir bölümün genel bütçeden sağlanan bir kurumda bütçe, hizmet ve moral yönden devlet menfaatlerinin 
gözetilmediği örnekleriyle saptanmıştır. 

Bu nedenle Bakanlık, Yönetim Kurulu ve Genel Müdürlük organları arasında karar alma ve yürütme 
bakımından gerekli denge kurulduğundan Genel Kurulun korunmasına ihtiyaç görülmemiş; ancak, hizmet 
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götürülen kuruluşların Kurum'un amacına ulaşmasına ve işlemesine katkıda bulunmalarını sağlamak üzere 
çeşitli kuruluşlarda olduğu gibi «Danışma Kurulu» kurulması faydalı ve zorunlu görülmüştür. 

MaJdde İÜ. — Danışma Kumlunun' görevleri tespit eJdilmektedir. Kurul, amacın gerçekleştirilmesi ba
kımından ve uygulamada karşılaşılacak sorunlar hakkında görüş ve önerileri tespit edilecek bir Şûra gibi 
düşünülmüştür., 

Bu suretle, Kurum'da, amaç ve politikanın tespitinde, planlama, koordinasyon, teşkilatlanma, yönetim, 
(kontrol, değerlendirme ve geliştirme konularında öneri ve tavsiyelerde bulunmak üzere, üst seViyede, fonksi
yonel bir «Danışma Birimi» kurulmasının yararlı ve gerçdkçi olacağı öngörülmüştür. 

Madde ıl!2. — ıBu ımıaddede Danışma Kurulunun toplantı esasları belirlenmiş çalışma ve görüşme usul
leri yönetmeliğe bırakılmıştır. 

Madde ıl3ı. — Yurt - Kuır'un merkez ve taşra teşkilatının kurulması ve kadrolarının hazırlanması ve 
tasdiki yollan düzenlenmektedir. 

Mıadide 14. — 3511 sayılı Kamımda öğrenim kredisi tanımlanmamış, tasarı ile ıbu tanım tereddüte ve 
kavram karmaşasına yer vermeyecek biçtimde yapılmış tır< 

Madde 15. — 3151 sayılı Kanundaki burslu ve parasız yatılı öğrencilere kredi verilemeyeceği şeklindeki 
hükme, herhangi bir işte ücret karşılığında çalışan öğrenciler de eklenerek, devletten başka şekilde maddî 
katkı sağlamış öğrenciler, kredi yararlandırması dışı bırakılmıştır. Bu suretle, sadece kendi imkânları ile öğ
renimlerini sürdüren daha çok sayıda muhtaç öğrenciye kredi verilmesi amaçlanmıştır. Sadece TÜBİTAK 
karşılıksız burslarından yararlanan öğrenciler bu hükme istisna olarak alınmıştır. TÜBİTAK burslarının sı
nav sonucunda büyük başarı göstererek kendilerini kanıtlamış çok az sayıda öğrenciye verildiği ve ülkemiz
de araştırmacı bilim adamları yetişmesini sağlamak amacını taşıdığı 'dikkate alınmıştır. 

Madlde 16. — Öğrenim' 'kredisinin kuruma ödenmesi şartları yeniden düzenlenmiş, 351 sayılı Kanunun 
uygulamalarında meydana gelen aksaklıklar giderilmeye çalışılmıştır. 

Her yıl kredinin tutarı 100 göstergenin memur katsayısına çarpımı ile bulunması ilkesi getirilerek kredi 
oranının keyfi olarak saptanması önlenmiş ve fiyat artışlarına paralel olarak otomatik artışı sağlanmıştır. 
Ayrıca tutar yükseltilerek öğrenciye yetecek bir oran saptanmıştır. Kurumun temel görevlerinden birisi olan 
öğrenciye kredi verme konusunda Yurt - Kur'un şimdiye kadar içine düştüğü çaresizliği gidermek amacı 
ile bazı önlemler alınması gereğli doğmuştur. 

Her yıl binlerce öğrenciye kredi veren kurumun bu kredileri, Yurt - Kür'a ortalama 10 yılda geri dön
mektedir. Bu da kurumun her yıl Devletin büyük katkısı ile ayakta durmasını sağlamaktadır. Oysa Devlet 
bütçesinden büyük katkılara ihtiyaç duyulmadan yeni öğrencilere kredi verilmesi düşünüldüğü içlin kanunun 
16 ncı maddesinde kredinin dönüşü hususlarında bir takım yeni ilkeler getirilmiştir. 

Normal ödeme süresinden eriten ödemeleri heveslendirmek amacıyla indirimler konulmuştur, öğrenci kre
di borcunu ne kadar çabuk öderse bu indirimlerin oranı da ona göre yüksek tutulmuştur. Böylece erken ödeme 
teşvik edilmiştir. 

Normal yasanın öngördüğü süre içinde ödeyen öğrencilerden de toplam kredi borcunun ı%- 20'si gibi bir 
oranda fazla tahslilat yapılarak enflasyon nedeniyle ortaya çıkan zararın az da olSa karşılanması sağlanmıştır. 

Madde 17. — Kredi borcunun teminat veya kefalet karşılığı verilmesi esası korunmakla beraber, orta
öğrenimini 6972 sayılı kanuna göre korunma kararı almış olarak tamamlayan öğrencilerin özel durumları 
değerlendirilerek, krediye en fazla ihtiyacı olan bu tür öğrencilerin teminat ve kefil göstermeksizin krediden 
yararlandırılması sağlanmıştır. 

Madde 18. — Borç taksitlerini zamanında ödemeyenlerin borçlarının ivedilik kazanması kabul edil
miş, bu borçla 16 ncı maddenin 2 nci fıkrasındaki kredi borcunun zamanında ödenmemesi halinde 6183 sa
yılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkındaki Kanun hükümlerinin uygulanacağı esası getirilmiştir. 

Madde 19. — Kurumun parasının yatırılacağı bankanın tespiti ve kredi işlemlerinin bu banka aracı
lığı 'ile yürütülmesi esasları düzenlenmiştir. 
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Madde 20. — Bu maddede yurtların ve tesislerinin tanımı yapılmıştır. 
Madde 21. — Kurum amacının, yüksek öğrenim öğrencilerinin öğrenimlerini kolaylaştırmak olduğu; 

Kurum'un yurt ve tesislerinin bu amacı gerçekleştirecek, sosyal ve kültürel ihtiyaçlara cevap verecek şekil
de düzenlenmekte ve donatılmakta bulunduğu, öğrencilerin yurt ve tesislerde bulundukları sürece öğrenim 
kurumundaki öğrenimlerini, özellikle eğitimlerini devam ettirdikleri dikkate alınarak bu maddede Kurum'un 
merkez ve taşra örgütü ile yurt ve tesislerinin birer eğitim ve öğretim kurumu niteliğinde olduğu gerçeği ka
nun hükmü olarak tespit edilmiş; bu suretle yurtlara otel, pansiyon, kurum'u da bunların işleticisi olarak 
gören anlayışa son verilmek istenmiştir. 

Madde 22. — Yurtların yapım, bakım ve onarım işlerinin Bayındırlık Bakanlığınca gerçekleştirilmesi 
esası muhafaza edilmekle beraber Gençlik ve Spor Bakanlığı ile, Bayındırlık Bakanlığı arasındaki karşılıklı 
yetki ve sorumlulukların yönetmelik ile tespit edildiği ve müteahhitlerle olan uyuşmazlıklardan doğan dava
lara müdahil olarak katılmasını sağlamak üzere Yurt - Kur'a bilgi verilmesi hükmü getirilmiştir. 

Madde 23. — Yurt bina ve tesisler için gerekli taşınmazların temini bir sıra ve kurala bağlanarak, 
bu konudaki keyfilik kaldırılmıştır. 

Madde 24. — 351 sayılı kanunun 22 ve sonra gelen maddeleri ile kurum yurtlarının işletilmek üzere 
üniversitelere tahsis olunacağı hükme bağlanmış ve işletme esasları tesplit edilmiş olduğu halde, üniversitele
rimiz bu görevi benimsememişler; bu nedenle 20 yıldan beri yurtlar Kurum'ea işletilmiştir. Madde deği
şikliği ie 20 yıllık fiilî uygulamalara Kanunî hüviyet verilmekte, yurtların ve tesislerin işletilmesi ile ilgili 
konuda Kanunda bulunması zorunlu hükümler getirilmektedir. 

Ancak, kurum yurtları, yatak ücreti Yurt - Kur tarafından işletilen yurtlardan farklı olmamak, bu yurt
ların bakım, onarım ve işletme masrafları işletme hakkı devredilen öğretim kurulunca karşılanmak koşulu 
ile İsteyen Yükseköğretim kurullarına devredilebilir. 

Burada yurt ve tesislerinden yararlanmanın ücret karşılığı olması, esas olarak kabul edilmiş, bu ücre
tin ve tahsilinin hangi yol ve usulde tespit edileceği ve işletme ile ilgili her türlü tedbirlerin yönetmeliklerle 
düzenleneceğine dair hüküm getirilmiştir. Bu suretle Kanunun uzun süre değiştirilmeğe gidilmeden uygu
lanması, kurum'a günün 'ihtiyaçlarına göre hareket olanağı sağlanmıştır. 

Madde 25. — Kredi verilecek ve yurtlarda barındırılacak öğrenciler hakkında yapılacak araştırmalarda 
Mahallî Mülkiye Amirleri ile öğretim kurumları yöneticilerinin yükümlülükleri düzenlenmiştir. 

Madde 26. — Bu maddenin düzenleniş amacı, yükseköğretim öğrencilerinin, barınmaları, beslenme
leri, dinlenmeleri ve çalışmaları için kurulmuş yurtlarda, güvenli, disiplinli ve sağlıklı bir ortam içinde bu
lunmalarını sağlamaktır. 

Yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt MyaçTarı Yurt - Kur dışında bir takım kamu kurum ve kuruluşları 
ile gerçek ve tüzelkişilerce de karşılanmaktadır. 5661 sayılı Kanunla bu yurtların açılış izinlerinden başla
yan ve her türlü yaptırımı içeren denetlenmeleri Millî Eğitim Bakanlığının görevleri içine verilmiş 351 sayılı 
kanun çıkartılırken bu göreve dokunulmamıştı. 1970 yılında Yurt - Kur Gençlik ve Spor Bakanlığına bağ
lanmakla beraber 5661 sayılı kanun gereğince, Yurt - Kur'a bağlı yurtların dışında kalan yurtların denetimi 
yine Millî EğMm Bakanlığında idi. Bu durum yurtlar arasında standartlaşma açısından farklılık meydana 
getirmiştir. 

Diğer taraftan, kamu düzenini ve öğretim özgürlüğünü ciddî şekilde zedeleyen son yıllardaki şiddet olay
larının yurtlara da ulaşması ve belirli mihrakların, öğrenci yurtlarını kısmende olsa ele geçirmeyi başarması 
tüm Yükseköğretim yurtlarının tek elden ve etkin biçimde denetlenmesi gereğini kesin bir zorunluluk ola
rak ortaya koymuştur. 

Kurumun bugünkü statüsü, organları, yetki ve sorumluluklarıyla kamu ve özel kesimdeki bütün yurtlan 
denetlemeye, imkân yoktur. 

Yüksek öğrenim öğrencilerinin sosyal ve kültürel gelişimlerinin sağlanmasına en uygun ortamın yaratılma
s ı çabalan devam ederken beklenen sonuçlara ters yönde, yurtlar, Türk Devletini ve millî varlığını tehdit eden 
anarşik olayların, yıkıcı tertiplere sahne olmuştur. Kurumun mevcut statüsü ise etkin bir denetimin sağlan
masında yetersiz kalmıştır. 
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Bütün bu gerçekler ve denetim'de etkin tedbirler alınması zorunluluğu 26 ncı maddenin düzenlenmesini 
gerektirmiştir. 

Madde ile, tüm Yüksek Öğrenim yurtlarının tek elden denetimi sağlanmış, Millî Savunma ve Üniversite 
yurtları ile Bakanlık ve Kamu kuruluşlarına bağlı; eğitim ve barındırmanın, bütünlük gösterdiği Yüksek Öğ
retim kurumları yurtları esasen merkezî idarenin denetim ve gözetimi altında olduğu dikkate alınarak ayrık 
bırakılmıştır. 

içişleri Bakanlığının asayişle ilgili görev ve sorumlulukları ile kolluk hizmetleri dikkate alınarak mülkî 
idare amirleri ile sıkı bir koordinasyon ve hizmet birliği sağlanmıştır. 

Standartlarındaki farklılık ve ilk ve ortaöğretimin Millî Eğitim Bakanlığı işlev alan ve ihtisası içinde 
kaldığı dikkate alınarak, bu konudaki denetimin Millî Eğitim Bakanlığınca yapılması esası getirilmiştir. 

Sosyal, psikolojik ve teknik açıdan gerekli olan «Yükseköğretim Öğrenci yurtları ile, ilk ve ortaöğretim 
öğrenci yurtlarının bir arada açılmasını engelleyici» düzenleme getirilmiştir. Bunların değişik standartlara, 
değişik denetim merci ve usullerine tabi olduğu dikkate alınmıştır, 

Öğrenci yurtlarının tekrar eski duruma düşmemeleri, buralarda disiplin ve güvenin sürekli bir biçimde 
sağlanması içlin gerekli görülen önlemler bu yeni düzenleme içinde sağlanmıştır. 

Ancak, Yurt - Kur dışında işletilen yurtların denetim, yönetim ve işletilmesi, bütün diğer Bakanlıkların ve 
Genel Kurmay Başkanığının da işaret ettiği üzere çok önemli bir konu olarak görüldüğünden; yüzeysel olarak 
bir madde içine sığdırılmaya çalışılmamış ve ilgili Bakanlıklarla birlikte hazırlanıp Bakanlar Kurulu Kararı ile 
yürürlüğe konularak bir yönetmelik düzenlenmesi sağlanmıştır. 

26 ncı madde uyannea Yurt - Kur tarafından yapılacak denetime esas olacak; yurt çeşitleri hizmete açıl
ması, başvuru usulleri, yurt binasının fizikî şartları, öğrenciye verilecek malzeme, öğrenci kayıt ve kabul 
şartları, yurt ücret ve depozitosu, yurtların açılma ve kapama zamanları ile barınma süresi, yurtların idare 
ve işletme işleri, tutulması zorunlu defter ve kayıtlar, yurt açılma izni usul ve şekil, yurt, yurt yöneticileri
nin sayıları, nitelikleri tahsil ve özellikleri ile görevleri, Disiplin işleri, uygulanacak ceza çeşitleri yurtların 
mevzuat, disiplin ve asayiş yönünden denetlenme şekil ve şartlan ile yaptırımları ve benzerî hususların çok 
ayrıntılı bir şekilde anılan yönetmelikle düzenlenmesi düşünülmüştür. 'Böylece, 26 ncı maddenin yönetmelik
le, birlikte geniş bir denetleme mevzuatı oluşturması sağlanmıştır. 

Madde tümü ile yurtların denetim işletme ve yönetim esaslarını, bütün yönleri ve özellikleri ile köklü 
çözümlere bağlamıştır. 

Madde 27-28. — Genel Gerekçe kısmında belirtilen nedenlerle, Kurum hizmetleri genişlemiştir. Bu hiz
metleri ileride daha da genişleyeceği, bugünden görülen bir gerçektir. , 

Amacının % 50'sini gerçekleştirmemiş olan Kurumun sermayesinin 600 milyon lira ile sınırlandırılmış 
olması, genişleyen ve genişleyecek olan hizmetlerin yerine getirmesini imkânsızlaştırmaktadır. Bu sebeplerle 
Kurum sermayesinin artırılması zorunlu görülmüştür. Bu husustaki yetki Bakanlar Kuruluna verilmiştir. 

Madde için 'belirtilen durumlar, dikkate alındığından Kuruma Genel Bütçeden yapılacak yardım ora
nının artırılması gereği büyük bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. 

Futbol müsabakalarında ve at yarışlarında düzenlenen müşterek bahisler gelirlerinden belirli bir oranın 
'bu hizmete tahsisi, 351 Sayılı Kanunla öngörülmüştü, tasarıda bu hüküm at yarışları müşterek bahisleri pa
yının bürüt gelire kaydırılması suretiyle korunmuş, bunlara ilaveten Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı 
kuruluşlarca düzenlenecek müşterek bahislerden pay ayrılması, yurt ve tesislerin ve taşınmaz malların ama
ca uygun olarak işletilmesi suretiyle gelir temini, Kurum gelirlerinin artırılması bakımından uygun görül
müştür, 

Kurumun Kuruluş sermayesi tamamlandıktan sonra genel bütçeden de verilecek gelirlerin kesileceği yo
lundaki 351 sayılı kanun hükmünün işlerliği kalmadığı, geçen yirmi yılda Maliye Bakanlığı bütçesine her yıl 
konulan ödeneğin kuruma transfer edilmesi suretiyle kurumun görevlerini ancak yerine getirebildiği bir 
gerçektir, 

Bu madde ile gelirler düzenlenirken Genel Bütçe Kanunlarındaki transfer harcamalarına yasal dayanak 
hükmü getirilmiştir. 
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Madde 29. — 28 inci maddenin (c) ve (d) bentlerinde yazılı gelirlerin Yurt - Kur'a Ödeme esas ve za

manı düzenlenmiştir. 
Madde 30. — Yurt - Kur'un borçlanma yetkisi korunmuştur-
Madde 31. — «Genel Gerekçe» kısmımda belirtildiği üzere Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri ara

sına giren gençlik sorunlarının büyük ve önemli kısmı kuruma verildiğinden, iş programları ve finansmanları
nın Bakanlığın onayı île yürürlüğe girmesi esası kabul edilmiştir. Bu suretle hizmet bütünlüğünün zedelen
memesine ve aksatılmadan yürütülmesinin sağlanmasına özen gösterilmiştir. 

Bu hükümler merkezî idarenin kurumla arasında planlama açısından ahenk sağlanmış ve iş programı
nın kapsamı tespit edilmiştir. 

Madde 32. — İş programı ve bütçenin maddeleri arasında aktarma yapmak yetkisi genel müdürlüğe 
verilmiştir. 

Madde 33. — Finansman planının gelir ve gider kısımlarının anahatları belirtilmiş, ihtiyat akça ayrıl
ması ve ihtiyat akçadan Devlet ve Kamu Kuruluşları tahvilleri satın alınabileceği hükmü getirilmiş, bu su
retle Yurt - Kur'a bir gelir kaynağı yaratılmıştır. 

Madde 34. — Kesinleşen iş programının birer örneğinin ilgili Bakanlıklar ve Yüksek öğrenim Kuruluna 
gönderilmesi hükme bağlanmış, bu suretle programın gerçekleşip gerçekleşmediğinin bu kuruluşlar ve kurul 
üyelerince incelenmesine imkân verilmek istenmiştir. 

Madde 35. — Yurt - Kur'un işlem, hesap ve harcamalarında 1050 ve 2490 sayılı kanun hükümleri Sayış
tay vize denetlemesinin uygulanmıyacağı, bu hususta uygulanacak esasların yönetmelikle tespih edileceği 
hükme bağlanmıştır. 

Madde 36. — Bir kamu kuruluşu olan Yurt - Kur'un merkezî idarece denetlenmesi hükme bağlanmıştır. 
Madde 37. — Sayıştayın vize denetlenmesine tabi olmayacağı kabul edilen Yurt - Kur'un 3460 sayılı 

kanunla, bu kanunu değiştiren diğer kanunlara göre denetlenmesi esası getirilmiştir. Yurt r Kur kâr gayesi 
ile çalışan bir iktisadî Devlet Teşekkülü olmadığından Yüksek Denetleme Kurulu masraflarının iştirak pa
yından muaf olması öngörülmüştür. 

Kurumun hesap devresi malî yıl olarak tespit edilmiştir. 

Madde 38. — Yurt - Kur, Anayasanın «maddî imkânlarından yoksun başarılı öğrencilerin, en yüksek öğ
renim derecelerine kadar çıkmalarını sağlamak amacıyla burslar ve başka yollarla gerekli yardımların ya
pılması» temel ödevini yerine getirmek için 351 sayılı kanun ile kurulmuş ve malları devlet malı hükmünde 
sayılmıştır. 

Ancak 351 sayılı kanunda, vergi uygulamaları açısından, muafiyete dair, bir açık hüküm yer almamış
tır. Bu husus, tatbikatta farklı yorum ve uygulamalara neden olmuştur. Kurumun mallarının devlet malı 
hükmünde sayılmasına karşın uygulamada bunlar üzerindeki tasarruflar vergilendirmeye tabi kılınmıştır. 
Böylece, kanunun genel espirisi ile çelişkiler doğurmuştun 

Bir kamu hizmeti gören Yurt - Kur'un, bütün genel ve katma bütçeli idareler gibi vergiye tabi olması 
esası kabul edilerek, uygulamaya açıklık getirilmiş, 351 sayılı kanundaki çeşitli durum kaldırılmıştır. 

Böylece kurum Anayasanın 112 nci maddesi yönünde yönetimin bütünlüğü ilkesine paralel olarak ve bu 
çerçeve içinde etkin ve güçlü bir yönetime ve teşkilatlanmaya kavuşturuluı'ken, malî muafıklar yönünden de 
bir bütünlük içine alınmıştır. 

Muhtaç ve başarılı öğrenciye sosyal yardım amacıyla verilmekte olan kredi için öğrenciden alınan taah
hüt senetlerinin de her türlü harç ve damga vergilerinden muaf olması ıhükme bağlanarak öğrencilerin bir, 
birbuçuk aylık kredileri tutarı kadar parayı ödeyerek yaptırmak zorunda kaldıkları kefalet senetlerindeki 
bu masraftan kurtulmaları sağlanmış olmaktadır. 

Ayrıca Yüksek öğrenim gören Türk gençlerine sosyal hizmet veren kuruma bağışları teşvik amacıyla ba
ğışta bulunanların vergisindeki vergi indirimlerinden yararlanmaları sağlanmıştır. 

Madde 39. — Devlete ve mahallî idarelerle kamu kuruluşlarına ait arsalardan ve binalardan bir kamu 
hizmetine taihsisli bulunmayanların Yurt - Kur'a intikal ş6kil ve esasları getirilmiştir. Bu suretle öğretim 
kurumlan çevresindeki elverişli bina ve arsalardan Yurt - Kur hizmetlerinde yararlanılması imkânı sağlan-
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mak istenmiştir. Diğer taraftan bir kısım masraflar kısılmak suretiyle anagörevlerin daha iyi yerine getiril
mesi imkânı yaratılmıştır. 

Madde 40. — Kurumun mal ve parası ile para hükmündeki evrak ve senetlerinin Devlet mal ve parası 
sayılmış, bunların Devlet malları gibi korunacağı düşünülmüştür. 

Madde 41. — Yurt - Kur personelinin tabi olacağı hükümler 351 sayılı kanundaki gibi muhafaza edil
miş, geçici personel ve sözleşmeli personelin çalışmasına imkân verilmiş ve çalışma saatlerinin hizmetin 
gereğine göre yönetmelikle düzenleneceği hükme bağlanmıştır. 

Madde 42. — Tasarıdaki kurul üyelerinin huzur hakları ve yollukları düzenlenmiştir. 

Madde 43. — 351 sayılı kanunun bu maddesinde kurum personeline karşı veya kurum personelince gö
revinden dolayı, işlenecek suçlar hakkında uygulanacak Türk Ceza Kanunu Hükümleri bakımından bir hü
küm bulunmadığından bu suçlar genel hükümlere göre takip edilmektedir. 

Kurum Personelinin Türk Ceza Kaunu uygulaması bakımından Devlet memuru sayılmaması kurumun 
genel espirisi ile çelişki yaratmakta ve bir takım sakıncalar doğurmakta idi. Bu sebeple kamu hizmeti gö
ren kurum personelinin bu bakımdan da devlet memuru sayılması madde metninde yapılan bir değişiklikle 
temin edilmiştir. 

Madde 44. — Yürürlükten kaldırılan hükümler belirlenmiştir. 

GEÇİCİ MADDELER : 
Tasarının geçici maddelerinde, bu kanunla kaldırılan 351 sayılı kanun ile bu kanun arasındaki intikal hü

kümleri düzenlenmiştir. Şöyleki; 
a) Geçici birinci maddede, çalışan personelin durumu, 
b) Geçici ikinci maddede, bu kanuna göre konulacak yönetim kurulunun seçim süresi ve seçimler ta

mamlanıncaya kadar mevcut yönetim kurulunun görevine devam edeceği, 
c) Geçici üçüncü maddede mevcut yönetmeliklerin kanuna uygun hale getirilmesi ve bu kanunda ön

görülen yönetmeliklerin çıkarılması süresi, 
d) Geçici 4 üncü maddede, kanunun 16 ncı maddesindeki %20 fazlalığın eski öğrencilere uygulanma

yacağı, 
e) Geçici 5 inci madedede, 16 ncı madde ile verilen kredinin 1983 Ocak ayından itibaren uygulanacağı, 
f) Geçici altıncı maddede, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu malları, hakları, alacak ve borç

larının Yurt - Kur'a intikal esasları, 

g) Geçici yedinci ma'ddede, 5661 sayılı kanuna göre açılmış özel Yüksek öğrenim öğrenci yurtları işlem 
ve kayıtlarının Millî Eğitim Bakanlığınca Yurt - Kur'a devir süresi; 

h) Geçici sekiz ve 9 uncu maddelerde de kanunun yürürlüğe girdiği tarihte uygulanan bütçenin yürür
lüğü ve ilk yılı sonunda düzenlenecek bilançonun ihtiva edeceği hususlar, 

Düzenlenmiştir. 
Madde 45. - Yürürlük tarihi tespit edilmiştir. 
Madde 46*. — Kanunun Bakanlar Kurulunca yürütüleceği hükme bağlanmıştır. 
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MM Eğitim Komisyonu 
TC 

Danışma Meclisi 
Millî Eğitim Komisyonu 

Esas No. : 269 

30 Nisan 1982 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 13.4.1982 tarih Ve 185/72 sayılı yazınız : 
Günidem'knizde bulunan Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanun Tasarısının tümü veya ihtisasınız 

içinde bulunan maddeler hakkında görüş bildirme yetkisi İçtüzüğümüzün 33 üncü maddesi ıgereğince Yük
sek Kömii'syonunuzun inisiyatifine ıtaibli bir husus olmakla beraber, Kanun Tasarısının III, IV ve VI. bölüm
lerini (ihtiva eden maddeler hakkında görüşlerimizin bildirilmesi Komisyonumuzun bu yöndeki çalışmala
rına ışık tutacaktır. 

Talkdfir Yüce Komisyonunuzundur. 
Tensiplerinize arz ederim^ 

Ethem AYAN 
Millî Eğitim Komisyonu Başkanı 

16 Haziran 1982 

Bütçe - Plan Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 

Bütçe - Plan Komisyonu 
Esas No. ; 1/153 
Karar No.: : 52 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA 

İlgi : 30.4.1982 tarih ve 269 sayılı yazınız; 

'ligi yazınız gereği, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanun Tasarısı ve gerekçesi, Komisyonumu
zun 1 - 8 Haziran 1982 tarihleri arasında yapılan 4 ıbirleşiimüınıde, Millî Eğitilm 'Bakanlığı, Gençlik ve Spor 
Bakanlığı, Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlliar Kurumu, Malliye 'Bakanlığı ive Devlet Personel Dairesi temsil1-
cilerinin de katılmasıyla incelenip görüşüTkmiş'tıur. 

Görüşmeler sonucunda, tasarının maddelerinde değişiklülk yapılmış, bu değişikliklere göre" maddelerin iii-
şilkte sunulduğu biçimde düzenlenmesi uygun görülmüştür. 

Görüşümüz Komisyon Başkanlığına arz olunur. 

Turgut KUNTER 
Başkan 

Tülay ÖNEY 
Kâtip 

Muhsin Zekai BAY ER 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Akif ERGİN AY 
Üye 

Tandoğan TOKGÖZ 
Başkanvekili 

Yavuz ALTO? 
Üye 

Orhan BAYSAL 
Üye 

Azmi ERYİLMAZ 
Üye 

Cemil ÇAKMAKLI 
Sözcü 

Fuat AZGUR 
Üye 

Ahmet Senvar DOĞU 
Üye 

Abdurrahman Ali GİRMEN 
Üye 
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İbrahim GÖKTEPE 

Üye 

Beşir HAMİTOĞULLARI 
Üye 

Söz hakkım mahfuzdur. 

Muzaffer SAĞIŞMAN 
Üye 

A. Lâmi SÜNGÜ 
Üye 

Sodan TUZCU 
Üye 

Özer GÜRBÜZ 
Üye 

Necmettin NARLIOĞLU 
Üye 

Ahmet SAMSUNLU 
Üye 

İbrahim ŞENOCAK 
Üye 

Bahtiyar UZUNOĞLU 
Üye 

Turhan GÜVEN 
Üye 

İVözm/ ÖNDER 
üye , 

Üye 

Cahit TUTUM 
Üye 

Söz hakkım saklıdır. 

Osman YAVUZ 
Üye 

MiBî Eğitim Komisyonu Raporu 

TC 
Danışma Meclisi 
Esas No. : 1/153 
Karar No. : 16 

28 Haziran 1982 

DANİŞMA MECLİSİ BAŞKANLIĞINA 

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanun Tasarısı ve Ibu tasarıyla ilgili Bültçe - Plan Komisyo
nunca (hazırlanan rapor Komisyonumuzun 21, 22, 23 Haziran 1982 tarilhli Ibirleşimlerinde ilgili Hükümet 
temsilcilerinin iştirakiyle görüşülmüş ve adı geçen kanon tasarısında yapılan gerekli değişiklilkler aşağıdaki 
sekide düzenlenmiştir. 

Madde il. — Tasarının 1 indi maddesi anlama açıklık kazandırmak amacıyla yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 2. — Tasarının 2 nci maddle'si Komisyonumuzca aynen (kabul ediilmitşıir.: 
Madde 3. — Madde metni, (d) fıkrası yeniden düzenlenmelk ve (g) fıkrasındaki «yapar» sözcüğü «yeri

ne getirir» sözcüğü ile değiştirilmek suretiyle kabul edilmiştir, 
Madde 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komıisyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 
Madde 5. — Madde metninin (a) fıkrasında «Yönetim Kurulu» üyelerinin sayısı Başkan dahil 9 olaralk 

(belirtenımliş, aynı i t a n ı n 2 sayılı bendinde Yönetim Kuruluna seçilecek profesör sayısı 4 olarak tespit edil
miştir. 

Madde 6, — Madde metni, (a) fıkrasının 1, 2, 3 sayılı (bölümleri Ibirleştirilmelk suretiyle kabul edilmiş
tir. 

Madde 7. — Madde metninin (lb) fıücrasında geçen 4 sayısı 5 olarak değiştirilmiş, (c) fıkrasının sıon cünv 
flösi «eşitlıik halinde Başkanın oyu ilki oy sayılır» şeklinde yeniden düzenlenmişfc 

Madde 8. — 'Maddenin başlığı «Genel Müdürlüğün Kuruluşu» şeklinde düzenlenmiş, madde metni Büt
çe - Plan Komisyonunca tespit edilen şekliyle kabul edilmiş, ancak son cümlede geçen «yasalara» sözcüğü 
«kanunlara» sözcüğü ile değiştirilmıiştjr. 

Madde 9. — Maddenin 'başlığı «Genel Müdürlük Personelinin Atanması» şeklinde değiştinilmişfiir£ Mad
de metni Bütçe - Plan Komisyonunca tespit edilen şekliyle kabul edilmiştir, 

Madde 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu madde olarak Komisyonumuzca aynen Ikabuî ed'ilmiş-
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Madde 11H — Tasarının 10 uncu malddesi 11 inci madde olarak Ikaibul edilmiş; ancak metnin (b) ficra
sının ikinci bendinde (geçen Bütçe Mal! Kontrol Genel Müdürü ibaresi Bütçe ve Malî Kontrol Genel Mü
dürü olarak düzeltilmiş, keza aynı fıkranın 7 nci 'bendi «Vakıflar Genel Müdürü, Kızılay Genel Başkanı ve 
YURTKUR'un parasının yatıîırıldığı 'bankanın Genel Müdürü» şeklinde yenliden 'düzenlenmıiştir. 

Madde 12. — Metinde geçen «geliştiriltmestine» sözcüğü «yürütülmesine» sözcüğüyle değiştirilmek sure
tiyle kabul edilmiştir. 

Madde 13. — Tasarının 12 nci maddesi anlama açıklık kazan'dırmak amacıyla 13 üncü madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir. 

Madlde 14. — Tasarının 13 üncü maddesi anlama açıklık kazandırmak amacıyla 14 üncü madde olarak 
yeniden düzenlenmiştir., 

Madde 15. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen 14 üncü madde 15 inci madde olarak benimsenmiş 
ve kalbul edilmiştir. ' 

Madde 16.; — Tasarının 15 inci maddesi 16 ncı madde olarak kabul edilmiştir. 
Madde 17. — Bütçe' - Plan Komisyonunca 16 ncı madde olarak benimsenen metin 17 nci madde ola

rak kalbul edilmiştir.! 
Madde 18. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen 17 nci madlde 18 'inci madde olarak benimsenip 

kalbul1 editailştir, 
Madde 19. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen 18 incd madde 19 uncu madlde olarak kalbul ediil-

imiş, ancak metin içinde geçen «16 ncı madde» ibaresi «17 nci madde» olarak değiştirilmiştir; 
Madde 20. — Tasarının 19 uncu ma'ddesi metinde geçen «anlaşma dairesinde» ibaresi «anlaşmaya göre» 

şeklinde düzeltilerek 20 nci madde olarak kabul ediilnuştir.] 
Madde 21. — Tasarının 20 nci maddesinin başlığı «yurt ye tesislerin tanımı» şeklinde değiştirilmek ve 

meltnlin son satırında geçen «giderildiği» sözcüğü «karşılandığı» sözcüğü 'ile değiştirilmek suretiyle 21 inci 
madde olarak kalbul edilmiştir. 

Madde 22. — Tasan metninin 21 inci maddesi 22 nci madde olarak kalbul edilmiştir, 
Madde 23. — Tasarının 22 nci maddesi, 1 nci fıkra yönıiden düzenlenmek suretiyle 23 üncü madde ola

rak yeniden düzenlenmiştir. 
Madde 24. — Bütçe - Plan Komisyonunca 23 üncü madde olarak düzenlenen metin, 'başlığıyla beraber 

24 üncü madde olarak kalbul edilmiştir. 
Madde 25, — Tasarının 24 üncü1 madldesıi, 25 inci madde olarak aynen kalbul editoiştir. 
Madde 26. — Tasarının 25 inci maddesi metinde geçen «mahallî mülkiye amirleri» ibaresi «mahalin 

mülkî idare amirleri» şeklinde değiştirilmek suretiyle 26 ncı madde olarak kalbul edilmiştir. 
Madde 27. — Tasarının 26 ncı madde metnıindn '(a) fıkrasının 1 inci (bölümünde geçen «tarafından 

veya» sözcükleri, «ile» sözcüğüyle değiştirilmek, aynı fıkranm 3 üncü bölümü yenliden düzenlenmek ve (b) 
fıkrasının son bölümü Bütçe - Plan Komisyonunca tespit edilen şekilde, 27 nci madde olarak kabul edil
miştir. 

Altıncı bölümün başlığı «malî ve idarî hükümler» şeklinde «değiştirilmiştir.. 
Maldde 28. — Tasarının 27 nci maddesi 28 dnci madde olarak kalbul edilmiş ancak, kuruluş sermayesinin 

Bütçe - Plan Komisyonunca benimsenen görüşe uyularak 5 ımiilyara çıkarılması uygun görülmüş, keza mad* 
denin (a) fıkrasındaki Geçici 6 ncı madde sözü Geçici 5inci madde olarak düzeltilmiştir.: 

Madde 29. — Tasarının 28 inci maddesıi, metnin (g) fıkrasında geçen «menkul ve gayri menkul» ibaresi 
«taşınır ve taşınmaz» İbaresi ile değiştirilmek suretiyle 29 uncu madlde olarak kalbul edilmiştir. 

Madde 30. — Tasarının 29 uncu maiddesi, metinde geçen 28 sayısı 29 lifle değiştirilmek suretiyle 30 uncu 
madde olarak kabul edilmiştir.: 

Madde 31. — Tasarının 30 uncu maddesi 31 inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
Madde 32; — Tasarının 31 inci maddesi Bütçe - Plan Komisyonunun yapmış olduğu düzeltime ile kabul 

edilmiştir. 
Madde 33. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen 32 nci maldde metin içinde geçen «yapmaya da» 

sözü «yapmaya ise» sözüyle değiştirilmek suretiyle 33 üncü madde olarak kabul edümiştir. 
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iMaıdde 34. — Tasarının 33 üncü maddesi 34 üncü madde olarak aynen kabul edilmiştir^ 
Madde 35. — Tasarının 34 üncü maddesi 35 linçi ımafdde olarak aynen kalbul edıilmiştiri 
Madde 36. — Tasarının 35 inci maddesi 36 ncı madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Madde 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 37 nci madde olarak aynen kalbul ediümi§tiry 
Madde" 38. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen 37 nci madde, 468 sayılı Kanunun ismini de zik-

rdimek suretiyle 38 inci madde olarak kalbul edilmiştir.: 
Madde 39. — Bültçe - Plan Komisyonunca 38 inci madde olarak düzenlenen metin 39 uncu madde ola

rak kalbul edilmiştir. 
Madde 40. — Tasarının 39 uncu maddesi 40. inci madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Madde 41.: — Tasarının 40 inci maddesi 41 inci madlde 'olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Madde 42. — Tasarının 41 inci maddesi 42 nci madde olarak aynen kalbul e'dilmiştlr. 
Madde 43. — Tasarının 42 nci maddesi 43 üncü madde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Madde 44, — Tasarının 43 üncü maddesi 44 üncü madlde olarak aynen kalbul edilmiştir. 
Madde 45^ — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen 44 üncü madde 45 inci madde olarak kalbul edil

miştir, 
Geçici Madde 1, — Komisyonumuzca aynen kabul1 ediimişftir.; 
Geçici Madlde 2. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen şekliyle kalbul edilmiştir. 
Geçici Madde 3. — Komisyonumuzca aynen kalbul edlmiŞtir.ı 
Geçici Madde 4. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen şekliyle kalbul edilmiş; ancak metinde ge

çen V6 ncı maddte sözü 17 nci madde sözüyle değiştirilmiştir., 
Geçici Madde 5. — Tasanda yer alan Geçici madde 5 çıkarılmış, Geçici nıadde 6 metindeki «nıenkul ve 

gayri memkul» ibaresi «tta'şımr ve taşırimaz» İbaresi ile değiştirilmek suretiyle Geçici madde 5 olarak kalbul 
edilmiştir^ 

Geçici Madde 6. — Tasarının Geçici 7 nci maddesi Geçici 6 ncı madde olarak kalbul edilmiş; ancak 
metinde geçen 26 ncı madde '27 inci madde sözüyle değişjtirilnı>işıtir.7 

Geçici Madde 7. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen Geçici 7 nci madde metni Koımlisyonumuz-
ca aynen kalbul edilmiştir. 

Geçici Madde 8. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen metin, Geçici 8 inici madde olarak aynen 
kalbul edilmiştir,. 

Madde 46. — Bütçe - Plan Komisyonunca düzenlenen 45 inci madde 46 ncı madde olarak kalbul edil
miş; ancak metinde geçen '116 ncı madde sözü, 17 nci madde olarak düzelmiştir, 

IMadde 47. — Tasarının 46 ncı maddesi 47 nci madde olarak aynen kabul edilmiştir.; 
Raporumuz Genel Kurulun onayına sunulmak üzere Başkanlığa saygı lile arz olunur. 

Ethem AYAN 
Başkan 

Nermin ÖZTUŞ 
Kâtip 

Mahir CANOVA 
Üye 

Recai BATURALP 
Üye 

Evliya PARLAK 
Üye 

Nihat KUBİLAY 
Başkanvekili 

Halil AKAYDIN 
Üye 

Hamza EROĞLU 
Üye 

Adnan OREL 
Üye 

Türe TUNÇBAY 
Üye 

İmzada bulunamadı 

M. Utkan KOCAT ÜRK 
Sözcü 

Mahmut Nedim BİLGİÇ 
Üye 

Selçuk KANTARCIOĞLU 
Üye 

Ertuğrul Zekai ÖKTE 
Üye 

İmzada bulunamadı 

Fuat YILMAZ 
Üye 

İmzada bulunamadı 
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HÜKÜMETTİN IBKIİEt 

Yüksek Öğrenim Kralî ve Yurtlar Kurumu (Kamun Tasana 

«tRİNCİ BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Kurumun Adı ve Merkezi : 

IMiAlDDİE 1. — Gençlik ve S|por Baikanlıiğına bağlı, öziel hukuk hüktörnlerine tabi, tüzelküşiliği olan 
«•Yüklselk ölğrenim Knejdi ve Yurtlar Kurumu» kurjloıuşlfcurv Kumum bu kanunda Yunt-Kur olarak anılacak
tır, 

(Kurumuuın Merkezi Ankaraldadir. 

YuHt-Idur'un Amacı : 

MiAIDDE 2, — Kurumun a'macı, yiilksefc öğrenim gören öğrencilere 'bu kanun gereğince kredi vermek, yurt
lar yaptırmak Ve yurt işldtmeısinli sağlamak suretiyle Türk gençlerini millî amaçlar doğrtultusumlda yükteek öğ
renimleri, Sosyal ve kültürel gelşirnelerini ttoolaylaştırımalktır. 

Yurt-Kur'un Görevleri : 

iMAjDDE 3- — Yurt-Kur'un başlıca görevleri şunlar/dm: 
a) /Yüksek öğrenim gören Türk uyruklu öğrencilere fcrddi verir» 
Ib) [Yurt ve (teslislerinin yapfin, dbna<tın\ (bakım ve onarımını sağlar, 
c) (Ken'dMiKe bağlı yurtlan ve tesisleri (işletir,, 
fa) (Kurum yurltlarırida barınan öğrencilere beslenme yartdımı yapar ve (bununla ilgili gerekli önleml'eri 

alır, 
e) lAmaca yönelik eğittim ve öğretümi ktaJaylaşıtiıracak taler türlü Mart ve ıd'ilsipl'inıe alift önlemleri alar, 
f) 12547 sayılı Yüksek öğrendim Kanununun 417 ncii maddesinde belirlenen faaliyetlerde karşılıklı yardım-

laşmayt sağlar* 
ıg) (Kanunla verilen 'diğer görevleri yapar, 

tKİSHOt BÖİİÜM 

Kuruluş ve Yöndüm 

Yurt-Kur'un Organları : 

İMAODE 4. — Yurt-Kur'un organları şunlardır : 
a) (Yönetin Kuruluı 
(b) (Genel Müdürlük) 
c) (Danışma Kurulu! 
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BÜTÇE - PLAN KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞH METİN 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu . 
Kanun Tasarısı 

BİRİNCt BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Kurumun Adı ve Merkezi: 

MADDE 1. — Komisyonumuzca Tasarının 1 nci 
maddesi aynen kabul edilmiştir. 

Yurt - Kur'un Amacı : 

MADDE 2. — Tasarımın 2 nci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yurt - Kur'un Görevleri : 

MADDE 3. — Tasarının 3 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İKİNCİ (BÖLÜM 

Kuruluş ve Yönetim 

Yurt - Kur'un Organları : 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 

MİLLÎ EĞİTİM KOMİSYONUNUN KABUL 
ETTİĞİ METİN 

Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
Tasarısı 

BİRİNCİ 1BÖLÜM 

Genel Hükümler 

Kurumun Adı ve Merkezi: 

MADDE 1. — Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı* 
tüzelkişiliği olan «Yüksek öğrenim Kredi ve Yurt
lar Kurumu» kurulmuştur. 

Kurumun üçüncü kişilerle olan ilişkileri özel hu
kuk hükümlerine tabidir. 

Kurumun merkezi Ankara^dadıır. 
Kısaltılmış adı YURTKUR'dur. 

MADDE 2. — Tasarının 2 nei maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

YURTKUR'un Görevleri : 

MADDE 3. — YURTKUR'un başlıca görevleri 
şunlardır. 

a) Yüksek öğrenim gören Türk uyruklu öğrenci
lere kredi verir, 

b) Yurt ve tesislerinin yapım, donatım^ bakım 
ve onarımını sağlar, 

c) Kendisine bağlı yurtları ve tesisleri işletir, 
d) Kurum, yurtlarında barınan öğrencilere sağ

lıklı yaşam şartlarım hazırlar, beslenme yardımı ya
par ve bununla ilgili gerekli önlemleri alır. 

e) Amaca yönelik eğitim ve öğretimi kolaylaş
tıracak her türlü idarî ve disiplitııe ait önlemleri alır, 

f) 2547 sayılı Yüksek öğretim Kanununun 47 
nci maddesinde belirlenen faaliyetlerde karşılıklı yar
dımlaşmayı sağlar, 

g) Kanunla verilen diğer görevlari yerine geti
rir. 

MADDE 4. — Tasarının 4 üncü maddesi Kpmis-
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(S. Sayısı : 157) 



— 18 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Yönetim Kurulunun Kuruluşu : 

MADDE 5. — Yönetim Kurulunun kuruluşunlda aşağıdaki «saklar uygulanır : 
a) lYönetim (Kurulu, YurNKur Genel Müidürünün Başkanlığımda aşağıldalk'i üy elerden teşekkül eder. 
ı(l) (Gençlik ve ıSpor, Maliye, Millî Eğitiım ve İçişleri Balkanları ıtarafınldan, (Müsteşar Ytırdıımicıısı, Genel 

Müdür veya Genel Müdür Yarldıımcıları arasınidan seçilecek birer üye, 
102) lYükseköğretiiım 'Kurulumca öğretim üyeleri arasından .seçilecek i'k'i profesör, 
Ib) (Kurumlarınca seçilen Yöneitilm Kurulu üyeleri Gençlik ıvte İSpor IBaJkanının teklifi üzerine Balkanlar 

Kurulu kararı ile üç yıl Süre içlin görevl'enld/i'rilir. Bu üyeler aynı süre ile yeni'den s'eçilip görevlen'dıirilebilir-
Ier. Bu üyelerin asil görevleri ile il'işkileri devam eder. Bu üyeler, aylık ve ödeneklerini asıl görevlerlinün bulun
duğu daire veya kurumlardan almaya devam dderier. Bu idaire ve Ikuruluşlarldaiki Idiğer özlülk halkları sakilidir. 

c) (Yönetilm Kurulu üyeleriiıriden asıl görevilerinlden üstifa, etımeklil'tk Ibaşlka görevlere atanma gibi sebep
lerle ayrılanlar ile özürsüz olarak yıllda ıdörlt (defa toplantıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona 
erer. Üyeliği sona eren Yönetilm Kurulu üyesinin, yerine eski üyenin Ikalian süresini tamamlamak üzere ye
nisi seçilir., 

d) Seçimler Yurt-Kur'un 'bildirmesi üzerine ilgili 'kuruluşlarca iki ay içinde talmamlanrr ve görevlendir
meleri yapılmak üzere Gençlik Ve Spor Bakanlığına sunulur. 

Yönetim Kurulunun Görevleri : 

IMADDİE 6. — Yönetim Kurutu Yurit-IKur'un karar organı olup görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdürlükçe Hazırlanan; 
1(1) (Kısa ve uzun va'del'i plan ve uygulatma programlannı„ 
1(2) IBütıçe, kadro cetvelleri ile yıllık iş programlarını ve Ifinansiman planını, 
P ) Yatınım programlarını,, 
1(4) Öğrenim dallarına göre yılhık (kredi talhsiş kontenjanını,, 
1(5) /Yönetmelik taslaklarını, 
1(6) Yukarıda be-lMlen konularla ilgili değişiklik (tekliflerini inceleyerek karara bağlar, 
b) IGenel Müdürlükçe hazırlanan kesin hesaplar, bilanço ve yıllık çalışıma raporlarını inceler ve son şek

lini verür, 
ıc) Danışıma Kurulu gündemini hazırlar, kurulun görüş, tdkljf ve ıtemennileriini lieğerliendirlîr, 
İd) (Kamun, itüzütk ve yönetlmelilk I erle verilen görevleri yapar, 
e) (Uyuşmazlıkların sulh ve hakeme başvurma yollarından biri ile haledil'mesine, davanın, kabulüne, da

vadan vazıgeçilımdsine, kanun yollarına başvurulmamasına, temyiz yolunıdan vazgeçilîrnesine, tahsili mümkün 
olmayanı alacakların slilinımesine karar verir. Yönetim Kurulu bu fılkar'dalki yetkilerinden bir (kıismıru, uygun 
göreceği ölçüler ve tespit edeceği esaslar çerçevesinde Genel Müdüre devredebilir. 
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((Bütçe • Plan Komisyonunun Kalbull Ettiği Metin) 

Yönetim Kurulunun Kuruluşu : 

MADDE 5. — Tasarının 5 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yönetim Kurulunun Görevleri : 

MADDE 6. — Tasarının 6 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yönetim Kurulunun Kuruluşu : 

MADDE 5. — Yönetim Kurulunun kuruluşun
da aşağıdaki esaslar uygulanır. 

a) Yönetim Kurulu, YURTKUR Genel Müdürü
nün Başkanlığında aşağıdaki 8 üyeden teşekkül eder. 

(1) Gençlik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim ve iç
işleri (bakanları tarafından, Müsteşar Yardımcısı, Ge
nel Müdür veya Genel Müdür yardımcıları arasın
dan seçilecek birer üye, 

(2) Yüksek Öğretim Kurulunca öğretim üyeleri 
arasından seçilecek dört profesör, 

ib) Kurumlarınca seçilen Yönetim Kurulu üye
leri Gençlik ve Spor 'Bakanının teklifi üzerine Balkan
lar Kurulu kararı ile üç yıl süre için görevlendirile
bilirler. IBu üyelerin asıl görevleri ile ilişkileri devam 
eder. Bu üyeler, aylılk ve ödeneklerini asıl görevleri
nin bulunduğu daire veya kurumlardan almaya de
vam ederler. Bu daire ve kuruluşlardaki diğer özlük 
hakları saklıdır. 

c) Yönetim Kurulu üyelerinden asıl görevlerinden 
istifa, emeklilik, başka görevlere atanıma gibi sebep
lerle ayrılanlar ile özürsüz olarak dört defa toplan
tıya katılmayanların Yönetim Kurulu üyeliği sona 
erer. Üyeliği sona eren Yönetim Kurulu üyesinin ye
rine eski üyenin 'kalan süresini tamamlamak üzere 
yenisi seçilir. 

d) Seçimler YURTKUR'un bildirmesi üzerine 
ilgili kuruluşlarca iki ay içinde (tamamlanır ve gö
revlendirmeleri yapılmak üzere Gençlik ve Spor Ba
kanlığına sunulur. 

Yönetim Kurulunun Görevleri : 

MADDE 6. — Yönetim Kurulu YURTKUR'un 
karar organı olup görevleri şunlardır. 

a) Genel Müdürlükçe hazırlanan : 
ı(l) Kısa ve uzun vadeM plan ve uygulama prog

ramlarını, bütçe ve kadro cetvelleri ile yıllık iş prog
ramlarını ve finansman planını,; yatırım programla
rını, , 

(2) Öğrenim dallarına göre yıllık kredi tahsis 
kontenjanını, 

(3) Yönetmelik taslaklarını, 
(4) Yukarıda 'belirtilen konularla ilgili değişiklik 

teklif İlerini,, 
inceleyerek karara bağlar. 
b) Genel Müdürlükçe hazırlanan kesinhesaplar, 

bilanço ve yıllık çalışma raporlarını inceler ve son 
şeklini verir. 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları : 

IMAlDDE 7.. — Yöneltimı IKurulu aşağıdaki esaslar dahilinde çalışır. 
a) lYönettilm (Kurulu üyeleri arasından,. (biır başjkanvekili seçer. »Başkanın bulunımadığı toplantılarlda baş-

kantvdkülii başkanlık göröVinii yürütür. 
Ib) Yönetim IKurulu en az 2 ayda ittir defa toplanır. Yönetim Kurukı IBaşIkanı keddiliginden veya Gençlik 

ve Spor .Bakanının yalhuit dört üyenin yazılı jstbği üzerine ıh'er zaman kurulu olağanülsftü toplantıya çağırabi
lir. 

ıc) lYönetilm IKurulu üye tam sayısının salt çoğunluğu ile toplanır. IKararlar toplantıya katılan üyelerin 
şaft çoğunluğu ile alınır. Eşlütlik halinde ıBaşJkanın katıldığı tarafın oyu geçerli ısayılır., 

Genel Müdürlüğün Kurulusu ve Personelinin Atanması : 

IMAlDDE i8, — Genel (Müdürlük Yurt-IKur'un yürütme organı olup Ibir Genel IMü'dür, en çolk üç Genel Mü
dür Yardımleısınldan .teşdktfciül. öder. Personel aıtaımasında aşağıdaki esaslar uygulanır : 

a) IGenel Müdür, G'entçî k ve Spor Bakanınım teklifi üzerine müşjterdk IKaraırnaıme ile* 
Ib) Genel iMüdür Yardimlcıları Genel İMüdürün teklifi, Gençlik ve Spor Balkanının inhası üzerine müş

terek, ;Kar.ar;name ile, 

c) [Teftiş- Kurulu Başkanı, 1. Hukuk Müşaviri, Mütfetltlişler, Daire iBaşIkanları ve Bölge iMüdürleıli Ge
nel Müdürün ftdklitfi, Gençlik ve Spor Bakanımın Onayıile, 

\d) (D'iğer personel Genel Müdür ıtarafınidan atanır. 
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{iBütçe - Plan Komisyonunun Kabul Bittiği Metlin) 

Yönetim Kumlunun Çalışma Esasları : 

MADDE 7. — Tasarının 7 nci maddesi Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

Genel Müdürlüğün Kuruluşu ve Teşkilatı : 

'MADDE 8. — Genel Müdürlük Yurt - Kur'un yü
rütme organı ölüp, bir Genel Müdür, en çok üç Ge
nel Müdür Yardımcısından teşekkül eder. 

Genel Müdürlük Yurt - Kur'un amaçlarını ger
çekleştirmek ve görevlerini etkili ve verimli şekilde 
yürütebilmek için merkez ive taşra örgütünü 'kurar. 

Merkez örgütü şunlardır : 

a) Esas Birimler :, 
(1) Kredi Daire »Başkanlığı, 
(2) Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanlığı, 
b) Danışma ve Denetim Birimleri : 

(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
(2) Hukuk Müşavirliği, 
c) Yardımcı Birimler :, 

(1) Gemel Sekreterlik, 
(2). Muhasebe ve Malî İşler Daire Başkanlığı, 
(3) Personel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

c) Danışma Kurulu gündemini hazırlar, Kuru
lun görüş, teklif ve temennilerini değerlendirir. 

d) Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen gö
revleri yapar, 

e) Uyuşmazlıkların sulh ve hakeme başvurma 
yollarından biri ile halledilmesine,: davanın kabulü
ne, davadan vazgeçilmesine, kanun yollarına başvu-
rulmamasına, temyiz yolundan vazgeçilmesine, tah
sili mümkün olmayan alacakların silinmesine karar 
verir. Yönetim Kurulu bu fıkradaki yetkilerinden bir 
kısmını, uygun göreceği ölçüler ve tespit edeceği esas
lar çerçevesinde Genel Müdüre devredebilir. 

Yönetim Kurulunun Çalışma Esasları : 

MADDE 7. — Yönetim Kurulu aşağıdaki esaslar 
dahilinde çalışır. 

a) Yönetim Kurulu, üyeleri arasından bir baş-
kanvekili seçer. Başkanın bulunmadığı toplantılarda 
başkanıvekili başkanlık görevini yürütür. 

b) Yönetim Kurulu en az 2 ayda bir defa top
lanır. Yönetim Kurulu Başkanı, kendiliğinden veya 
Gençlik ve Spor Bakanının yahut beş üyenin yazılı 
isteği üzerine her zaman kurulu olağanüstü toplantı
ya çağırabilir. 

e) Yönetim Kurulu üye tamsayısının salt çoğun
luğu ile toplanır. (Kararlar toplantıya katılan üyele
rin salt çoğunluğu ile alınır. Eşittik halinde ©aşkanın 
oyu iki oy sayılır. 

Genel Müdürlüğün Kuruluşu : 

MADDE 8. — Genel Müdürlük YURTKUR'un 
yürütme organı olup, bir Genel Müdür, en çok üç 
Gend Müdür Yardımcısından teşekkül eder. 

Genel Müdürlük YURTKUR'un amaçlarını ger
çekleştirmek ve görevlerimi etkili ve verimli şekilde 
yürütebilmek için merkez ve taşra örgütünü kurar. 
Merkez örgütü şunlardır : 

a) Esas Birimler :, 
(1) Kredi Daire Başkanlığı, 
(2) Yurt İdare ve İşletme Daire Başkanlığı, 
b) Danışma ve Denetim Birimleri : 

(1) Teftiş Kurulu Başkanlığı, 
(2) Hukuk Müşavirliği, 
c) Yardımcı Birimler : 
(1) Genel Sekreterlik, 
(2) Muhasebe ve Malî İşler Daire Başkanlığı, 
(3) Personel ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı, 

Danışma Meclisi (S. Sayısı : 157) 



— 22 — 

(Hükümetin Teklifi) 

Genel Müdürlük Yöneticilerinin Görev ve Yetkileri : 

MlAIDDE 9. — Genel Müdür, Yardımcıları ve (diğer yöneticilerin görevleri şunlardır: 
a) Genel Müdür,, 
(1) YurtMKur'u temsil öder, 
(2) Yönetim Kuruluna Başkanlık öder <ve kararlarının uygulanmasını sağlar, 
ı(3) Yurfc-Kur'un görevlerinin etkiili ve verli<mli olması için gerelken tedbirleri alır, uygulanmasını sağlar, 
1(14) İYurti-fKur'un mal gücümü ve kaynaklarını geliştirici Ite'dlbjrleri alır, 
1(5) [Kanun, tüzük ve yönetmeliklerle verilen görevler!! yapar., 
Ib) (Genel Müdür Yardımcıları : 
1(1) jfşlbölüimü ve beraberlik ösaısları içerisürid^ Genel Müdüre yardımı ederler, 
1(2) IGenei 'Müdürün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yardımcılardan en (kıidfemliisi (Yönetim Ku

rulu Başkanlığı görevi hariç) kendisine vekalet dder. 
e) ID'iğer personelin görev, yetki ve sorumlulukları yöneittmd'ilklıe düzenlenir. 

Danışma Kurulunun Kuruluşu : 

IMAlDDE 10. — Danışma Kurulu, Gençlik ve Spor Balkanının Başkanlığında aşağıdaki üyelerden oluşur. 
a) (Gençlik ve Spor Bakanlığından ve bağlı kuruluşlarından: 
1(1) (Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Bakanlık Tefitüş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Genel 

Müdürler, 
1(2) Beden Terbiyesi Genel Müdürü, 
Ib) (Diğer Bakanlık ve Kuruluşlardan : 
1(1) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı Eimniyiet Genel Müdürü, 
1(2) (Maliye Bakanlığı Müslteşarı veya Müsteşar Yardümicıısı, Bütçe Malî Kontrol Genel Müdürü, 
1(3) Millî Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Talîm ve Terbiye Daire Başkanı ve 

Yükseköğretim Genel Müdürü, 
\(4j IBayınldlırlılk Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar Yardımcısı, Yapı İşleri Genel Müdürü* 
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(4) İnşaat Müdürlüğü,. 
(5) Malzeme Müdürlüğü, 
(6) Yönetim ve Haberleşme Müdürlüğü, 
Ayrıca, sayılan merkez 'birimleri dışında Genel 

Müdürlük, hizmetin gerektirdiği diğer merkez ve taş
ra teşkilatını yasalara uygun olarak oluşturur. 

Personelin Atanması : 

MADDE 9. — Personelin atanmasında aşağıdaki 
esaslar uygulanır, 

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcıları, 
Gençlik ve Spor Bakanının inhası ve müşterek karar
name ile, 

b) 1-4 üncü derecelere atanacak personel, Ba
kanlıklar ve Bağlı Kuruluşlarda Atama Usullerine İliş
kin Kanuna göre, 

c) Bunlarını dışında kalanlar, Genel Müdür ta
rafından atanırlar. 

Genel Müdürlük Yöneticilerinin Görev ve Yetki
leri : 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 un
cu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Danışma Kurulunun Kuruluşu : 

MADDE 11. — Tasarının 10 uncu maddesi 11 inci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen ka'bul edil
miştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(4) inşaat Müdürlüğü, 
(5) Malzeme Müdürlüğü, 
(6) Yönetim ve Haberleşme Müdürlüğü, 
Ayrıca, sayılan merkez 'birimleri dışında Genel 

Müdürlük, hizmetin gerektirdiği diğer merkez ve taş
ra teşkilatını, kanunlara uygun olarak oluşturur. 

Genel Müdürlük Personelinin Atanması : 

MADDE 9. — Personelin atanmasında aşağıda
ki esaslar uygulanır. 

a) Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımciarı, 
Gençlik ve Spor Bakanının inhası ve müşterek ka
rarname ile, 

b) 1-4 üncü derecelere atanacak personel, Ba
kanlıklar ve bağlı kuruluşlarda atama usullerine iliş
kin kanuna göre, 

c) Bunların dışında kalanlar, Genel Müdür tara
fından atanırlar. 

MADDE 10. — Tasarının 9 uncu maddesi 10 uncu 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

Danışma Kurulunun Kuruluşu : 

MADDE 11. — Danışma Kurulu, Gençlik ve 
Spor Bakanının Başkanlığında aşağıdaki üyelerden 
oluşur. 

a) Gençlik ve Spor 'Bakanlığından ve bağlı ku
ruluşlarından, 

(1) Müsteşar, Müsteşar Yardımcıları, Bakanlık 
Teftiş Kurulu Başkanı, 1 inci Hukuk Müşaviri, Ge
nel Müdürler, 

(2) Beden Terbiyesi Genel Müdürü, 
b) Diğer bakanlık ve kuruluşlardan, 

(1) İçişleri Bakanlığı Müsteşarı veya Müsteşar 
Yardımcısı, Emniyet Genel Müdürü, 
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ICHükJümetiıı Tekİfi) 

1(5) İSa'ğlıfk ve Sosyal Yandım, İmar ve Uklkân, Çalışma, Külltür ve Turizm, KöyişHeri ve Kooperatifler Ba
kanlıkları Müsteşarları veya Müisteşar Yardımcıları, 

ı(6) Devlet Planlama Teşjkilatı Müsteşarı ve Sosyal Planlama Dairesi Balkanı, 
(7) Vakıflar ve Kızılay Genel Müdürleri, Yurt-Kur'un parasının yatırıldığı bankanın Genel Mü'dürü, 
ı(8) (MiMî Savunma Balkanlılğınca görevlenldliriilecek 'bir asker üye, , 
1(9) (Yükseköğretim Ikurulunioa öğretim üyeleri arasından görevlendirilecek 15 üye,. 
1(110), Tanınmış fikir ve iş a/damlarından, Yutft-Kur'a hizmet ve yaradım, efctenleıkten ve sosyal kuruluşlar

dan Gençlik ve Spor Bakanı tarafımdan davet edilecek ençiok onlbeş üye, 

Danışma Kumlunun Görevleri : 

IMlAIDDfE 111. — Danışma Kurulu, Yurt-IKur amaçları çençevesinlde görevlerin ve çalışmaların dengeli, 
etMfli ve verlümlii Ibir şekilde geliştirilmesine Ve uıygulamaldaı karşılaşılan (siorunların çözümüne ilişkin konular
da kusa ve uızunı valdeü görüş ve önerilerlde bulunur. 

Danışma Kurulunun Çalışma Esasları : 

İMIADDE ll!2, — Danışma Kurulu, Gençlik ve Spor Bakanının 'daveti üzerine, yılda bir Kasım ayı Uçinıde 
toplanır. Gençlik ve Spor Balkanı, kertdiliğinıden veya Yönetim Kurulunun teklifti üzerine, Kurulu her zaman 
olağanüstü (toplantıya çağırabilir., 

Teşkilatın Kurulması : 

IMIAİDDE 113. — Genel Müdürlük, Yuıt-Kur'un amaçlarını gerçekleştirmdk ve görevlerini «etkili ve ve
rimli şelkÜJdle yürütebilmek için gerekli merkez ve taşra kuruluşları ile kadroları hazırlayıp Yönetim Kurulu 
kararı lüle yürürlüğe koyar. IKuruluş ve kafdrolar aynı şeMl'de değiştirilir. Bu konudaki Genel hüklümller sak* 
lıJdtr/ 
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Danışma Kurulunun Görevleri : 

MADDE 12. — Tasarının 11 inci maddesi 12 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 

Danıgma Kurulunun Çalışma Esasları : 

MADDE 13. — Tasarının 12 nci maddesi 13 üncü 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

(2) Maliye Bakanlığı iMüsteşarı veya Müsteşar 
Yardımcısı, Bütçe ve Malî Kontrol Genel Müdürü, 

(3) İMİM Eğitim Bakanlığı Müsteşarı veya Müs
teşar Yardımcısı, Talim ve Terbiye Daire Başkanı 
ve Yükseköğretim Genel Müdürü, 

(4) Bayındırlık Bakanlığı Müsteşarı veya Müste
şar Yardımcısı, Yapı İşleri Genel Müdürü, 

(5) Sağlık ve Sosyal Yardım, îmar ve İskân, Ça
lışma, Kültür ve Turizm, Köy İşleri ve Kooperatif
ler bakanlıkları müsteşarları veya müsteşar yardım
cıları, 

(6) Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarı ve Sos
yal Planlama Dairesi Başkanı, 

(7) Vakıflar Genel Müdürü, Kızılay Genel Baş
kanı ve YURTKUR'un parasının yatırıldığı banka
nın Genel Müdürü, 

(8) Millî Savunma Bakanlığınca görevlendirile
cek bir asker üye, 

(9) Yükseköğretim Kurulunca öğretim üyeleri'ara
sından görevlendirilecek 15 üye, 

(10) Tanınmış fikir ve işadamlarından, YURT-
KUR'a hizmet ve yardım edenlerden ve sosyal ku
ruluşlardan Gençlik ve Spor Bakanı tarafından da
vet edilecek en çok on'beş üye. 

Danışma Kurulunun Görevleri : 

MADDE 12. — Danışma Kurulu, YURTKUR 
amaçları çerçevesinde görevlerin ve çalışmaların den
geli, etkili ve verimli bir şekilde yürütülmesine ve uy
gulamada karşılaşılan sorunların çözümüne ilişkin ko
nularda kısa ve uzun vadeli görüş ve önerilerde bu
lunur. 

Danışma Kurulunun Çalışma Esasları : 

MADDE 13. — Danışma Kurulu, Gençlik ve Spor 
Bakanının davetli üzerine, yılda bir defa kasım ayı 
içinde toplanır. Gençlik ve Spor Bakanı, gerek gör
düğünde veya Yönetim Kurulunun teklifi üzerine, 
Kurulu her zaman olağanüstü toplantıya çağırabilir. 

Teşkilatın Kurulması : 

MADDE 14. — . Genel Müdürlükçe hazırlanan 
merkez ve taşra kuruluşları ile kadroları Yönetim 
Kurulu kararı ile yürürlüğe konulur, 
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l(Pükürnetin Teklifi) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenim Kredisi 

'Öğrenim Kredisinin Tanımı : 

IMİAIDDE 14. — Öğrenim kredisi, TürMye'de öğrenim yapan başarılı ve ihtiyacı olan öğrencilere öğrenim
leri süres'inıce, yönetlmeliğinde belirtilen esas ve şartlarla her ay verilen borç paradır. 

Krediden Yararlanma ve Kesilecek Masraf Payı : 

IMİAİDÖE 15. — TÜBİTlAıK'ın karşılıksız buruları hariç, burslu, parasız yatılı veya her hangi bir yerde 
ücrdt karşılığında çalışan öğrendilere kredi verilmez. 

Öğrenciye verilen Ikrddüden, Ödeme sıraısınlda '% 3 imasraf payı kdsilir. 

Kredi Borcunun Miktarı ve Geri Alınması : 

IMJAİDDE 16. — Kreldi, azamî 100 gösterge rakamının Devlet Memurları için bütçe kanunlarıyla tespit 
olunan 'katsayı ile çarp um ı üzerinlden ödenir. 

Öğrenci aldığı toplaım 'krediyi % 20 fazlası ile, devam ettiği öğrettim kurumunun normal öğrenim süresi
nin bİltîminden iki yıl sonra başlamak sureciyle, ayhk milkitarı aldığı son aylık kreldi tutarı üzerinlden olmak 
üzere üçer aylık (taksitler halinde Yurt-Kur'a, »der. 

llkinci fılkraya göre hesaplanan kredi borcunun tamamını niormal öğretim süresinin bitiminden itibaren 
ilki yıl içinde öBeyenJleHden % 20 fazla ödeme alınmaz. Üçüncü yıl içinde borcunun tamamını ödeyenlerıden, 
toplam borcunun, % 10 dördünlcü yıl içinde ödeyenlerden % 5'i tenzil edilir. 

iSağlık sebepleri dışında kendi isteği, ile öğretim kurumunu bırakan veya her hangi bir sebeple bu kurum
dan çı'karılan öğrenci öğretim kurumu ile ilişiğinin kesildiği tarihten itibaren bir yıl içinde birinci fılkraya 
göre hesaplanacak borcumun taımaımını Yurt-iftur'a öder. 

iSağlık sebepler ile öğretim kurumuna devam edemediğinden dolayı kredisi kesilen öğrencinin kredi bor
cunu ödeme şekli ve kredi ile ilgili diğer hususlar yönetmefıkle düzenlenir. 

Kamu kuruluşları ile özel kurumlarda görev alanların borç taksitleri bu kurum ve kuruluşlarca bunların 
aylıkların/dan kesilerek Yurt-IKur'a ödenir. 
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(Biftfee - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Öğrenim Kredisi 

Öğrenim Kredisinin Tanımı : 

MADDE 14. — Öğrenim kredisi, Türkiye'de yük
sek öğrenim yapan "başarılı ve ihtiyacı olan öğrenci
lere öğrenimleri süresince her ay verilen borç para
dır. 

Öğrenim kredisinin verilmesine aft şart ve esas
lar bir yönetmelikle belirtilir. 

Krediden Yararlanma ve Kesilecek Masraf Payı: 

MADDE 15'. — Tasarının 15 inci maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kredi Borcunun Miktarı ve Geri Alınması : 

MADDE 16. — Kredi, 100 gösterge rakamının 
Devlet memurları için bütçe kanunlarıyla tespit olu
nan katsayıyla çarpımı üzerinden ödenir. 

Öğrenci aldığı toplam krediyi % 20 fazlası ile, 
devam ettiği öğretim kurumunun normal öğrenim 
süresinin bitiminden iki yıl sonra başlamak suretiyle, 
aylık miktarı aldığı son aylık kredi tutarı üzerinden 
olmak üzere aylık taksitler halinde Yurt - Kur'a öder. 

İkinci fıkraya göre hesaplanan kredi borcunun ta
mamını normal öğrenim süresinin bitiminden itibaren 
iki yıl içinde ödeyenlerden % 20 fazla ödeme alın
maz. Üçüncü yıl içinde borcunun tamamını ödeyen
lerden, toplam borcunun % 10'u, dördüncü yıl için
de ödeyenlerden % 5'd tenziil edilir. 

Sağlık sebepleri dışında kendi isteği ile öğretim 
kurumunu bırakan veya herhangi bir sebeple bu ku
rumdan çıkarılan, öğrenci öğretim kurumu ile ilişiği
nin kesildiği tarihten bir yıl sonra başlamak üzere 
kredi aldığı sürenin yarısı kadar sürede ikinci fıkraya 
göre hesaplanacak borcunun tamamını aylık eşit tak
sitler halinde Yurt - Kur'a öder. 

Sağlık sebepleri ile öğretim kurumuna devam ede
mediğinden dolayı kredisi kesilen öğrencinin kredi 
borcunu ödeme şekli ve kredi ile ilgili diğer husus
lar yönetmelikle düzenlenir., 

Kamu kuruluşları ile özel kurumlarda görev alan
ların borç taksitleri bu kurum ve kuruluşlarca bun
ların aylıklarından kesilerek Yurt - Kur'a ödenir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 15. — «Bütçe - Plan Komisyonunca dü
zenlenen 14 üncü madde Komisyonumuzca 15 inci 
madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 16. — Tasarının 15 inci maddesi Ko
misyonumuzca 16 ncı madde olarak kabul edilmiş
tir. 

MADDE 17. — Bütçe - Plan Komisyonunca 
16 ncı madde olarak kabul edilen metin Komisyo
numuzca 17 ncı madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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l(Hüktümetin TekMi) 

Kredinin Teminatı : 

IMıADDE 17. — ıKfeldi verilen öğrencilerin tabii, olacakları yükümlülükler kenldilerintien alınacak taahhüt 
senedinde gösterilir. K'refdi verilen öğrencileriden ayrıca kefil veya. nallddî teimiinait göstenmeleri istenir. Orta 
öğreniimferırii 69712 sayılı kanuna göre haklkırılda 'koruma kararı alınmış olarak tamamlayan öğrencilerden ke
falet ve teminat aranmaz. 

iDiğer hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi : 

iMAODE İS. — Borç 'taksitlerini zamanımda ödemeyenlerin, birinci defalda (borçlarının bir seneliği, tek-
rarıdda .ise tatmamı muaccelliyet kazanır, Bu borçlar ile 16 ncı maıdldlenin 2 nıci fılkrasınidalki süre sonurida ölden-
meyen Iborçlar, kenldilerıniden ve kefiillertimden müştereken ve ımıüteselsilen 6)1'8İ3 ısayılı Kanun hükümlerine gö
re Maliye Bakanlığınca tahsil olunarak Yurt-IKur'a verilir. 

Öğrenim sırasında veya öğrenim'den sonra ölenlerin veya çalışamayacak îderecdde da'imi malullüğe uğradığı 
tam teşdkjküllü resmî haistane sağlık kurulu 'raporu ile tespit e/dilenlerin (borçları siliinıir. 

Kredi İşletmelerinin Yürütülmesi : 

IMIAıDDIE 19. — Kurumun parası, yönetilm kurulunca tayin efdilecelk 'Devlet sermayesi ile kurulan ıbir ban
kaya yatırılır. Krddi verilmesi ve tahsilatı, bu husustaki yönetlmelkl'er uyarınca banlka ile yapılacak anlaşma 
dairesinde yürütülür. 

DÖRDIÜINCÜ 'BÖLiÜM 

Yurtlar Ve Telisler 

Yurdun) Tanımı : 

'MİAIDDE 20. — Yurtlar ve Tesisler, öğrencilerin barınma, ders hazırlama ve lboş zamanlarını değerlenld'iı-
me gilbi sosyal ve kültürel ihtiyaçlarının gilderilidüği yerleridir. 

Yurt-Kur Hizmetlerinin Niteliği : 

IM1AIDDİE 2İ1. — Yurt-<Kur'un merkez ve taşra teşkilatı birer eğitim ve öğrdt'im kurumu riitelüğinlde'iir. 
YurlC-IKur, kuruluş amacına uygun olarak öğrencilerin sosyal, kültürel, Ibeiden eğitimi, spor ve benzeri 

ihtiyaçlarını karşılamak üzere gereken tetilblirleri alır. 
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Kredinin Teminatı : 

MADDE 17. — Kredi veriden öğrencilerin tabi 
olacakları yükümlülükler kendilerinden alınacak ta
ahhüt senedinde gösterilir. Kredi verilen öğrenciler
den ayrıca kefil veya teminat 'göstermeleri istenir. Or
taöğrenimlerini 6972 sayılı Korunmaya Muhtaç Ço
cuklar Hakkında Kanuna göre hakkında koruma ka
rarı alınmış olarak tamamlayan öğrencilerden kefalet 
ve teminat aranmaz. 

Bu hususlar yönetmelikle düzenlenir. 

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi :' 

MADDE 18. — Borç taksitlerini zamanında öde
meyenlerin birinci defada borçlarınım bir seneliği, tek-
rarıncja ise tamamı muaccelıiyet kazanır. Bu borçlar 
ile 16 ncı maddenin ikinci fıkrasındaki süre sonun
da ödenmeyen borçlar, kendilerinden ve kefillerinden 
müştereken ve müteselsilen 6182 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümlerine gö
re Maliye Bakanlığınca tahsil olunarak Yurt - Kur'a 
verilir. 

Öğrenim sırasında veya öğrenimden sonra ölen
lerin veya çalışamayacak derecede daimî malullüğe 
uğradığı tam teşekküllü resmî hastane sağlık kurulu 
raporu ile tespit edilenlerin borçları silinir. 

Kredi İşlemlerinin Yürütülmesi : 

MADDE 19. — Tasarının 19 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yurtlar ve Tesisler 

Yurdun Tanımı : 

MADDE 20. — Tasarının 20 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yurt - Kur Hizmetlerinin Niteliği : 

MADDE 21. — Tasarının 21 inci maddesi Ko 
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 
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(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 18. — Bütçe - Plan Komisyonunca dü
zenlenen 17 nci madde Komisyonumuzca 18 inci mad
de olarak kabul edilmiştir. 

Taksitlerin Zamanında Ödenmemesi : 

MADDE 19. — Borç taksitlerini zamanında öde
meyenlerin, birinci defada 'borçlarının bir seneliği, 
tekrarında ise tamamı muacceliyet kazanır. Bu borç
lar ile 17 nci maddenin 2 nci fıkrasındaki süre so
nunda ödenmeyen borçlar, kendilerinden ve kefillerin
den müştereken ve müteselsilen 6183 sayılı Amme Ala
caklarının Tahsili Hakkında Kanun hükümlerine göre 
Maliye Bakanlığınca tahsil olunarak YURTKUR'a 
verilir. 

Öğrenim sırasında veya Öğrenimden sonra ölen
lerin veya çalışamayacak derecede daimî malullüğe 
uğradığı tam teşekküllü resmî hastane sağlık kurulu 
raporu ile tespit edilenlerin borçları silinir. 

Kredi İşlemlerinin Yürütülmesi : 

MADDE 20. — Kurumun parası, yönetim kuru
lunca tayin edilecek Devlet sermayesi ile kurulan bir 
bankaya yatırılır. Kredi verilmesi ve tahsilatı, bu hu
sustaki yönetmelikler uyarınca 'banka ile yapılacak 
anlaşmaya göre yürütülür. 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

Yurtlar ve Tesisler 

Yurt ve Tesislerin Tanımı : 

MADDE 21. — Yurtlaır ve tesisler, öğrencilerin 
barınma, ders hazırlama ve 'boş zamanlarını değer
lendirme gibi sosyal ve kültürel ihltdyaçlarının karşılan
dığı yerlerdir. 

MADDE 22. — Tasarının 21 inci maddesi 22 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
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(Hükümetin Teklifi) 

Yurtların Yapım İşleri : 

iMAİDDE 22. — Yurtların yapımı ile bunlarla ilgili tesisler Yurt-Kur itaıraJfın'dan hazırlanacak b'ir prog
rama göre Bayınldırlılk Bakanlığınca yürütülün 

'Bu inşaatla ilgiıli ihtiyaç programları, yerleri, malî hususları mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının 
nasıl yapılacağı ve sair (hususlar Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetme
likle tespilt edilir. 

Bayındırlık Bakanlığı tarafımdan Yurt-IKur adına yapılan bina, tes'ils 'inşaat ve onarımlarında müteahhit» 
üerle iidare arasında çıkabilecek idarî, hukukî, malî ve teknik her türlü davalara Bayındırlık Bakanlığı muha
tap olur. Bu Balkanlık, açılan (davaları Yurft-lKur'a bildirir. Yurt-IKurldâ 'bu davalara miildahil olarak katıla
bilir., 

Arsa Sağlanması : 

MADDE 23. — Yurt bina ve tesisleri için gerekli taşınmazların temininde öncelikle hazüne mallarından 
yararlanılır., 

Bu mülmlkün olmadığı takdirde, gerçek ve tüzellki şilenden kam ulaştı nma ve satın alma yoluyla sağlanır. 

İşletme Esasları : 

IMiAIDDE 24. — Yapımı tamamlanan veya fbaşka yollarla temrin edilen yurtlar ve tesisler Yurt-İKur tarafın
dan donatılır ve işletilir. 

[Bu yurtilardanı ve tesislerden yararlanma, (buralarda uygulanacalk disiplin esasları, yatalk ve yemek ücret-
ler/i ve işletme ile iılgfil'i ıdiğer hususlar yönetmeliklerle Idüzfenflenir. 

Yurt-Kur'a aüt yurtların ve tesMerin istetme hakkı yapıllacak protokol esasları çerçevesinde, yükseköğ
retim: kurumlarına devredilebilir. Bu yurtlarda yatak ücreti Yurt-Kıur tarafıntdan işletilen yurtlarda uygula
nandan fazıla olamaz. Bu yurtların bakım, onarım ve işletme masrafları istetme halkikı devredilen öğnetim 
kurumunca karşılanır. 

ÖEŞföNlCIÎ IBÖUÜİM 

Yurtların Denetlimi 

Bilgi Toplama : 

IM1AİDDE 25. — Yurlt-iKur hiamdtlerinden yararlandırılacak öğrenciler hakkında yapılacak araştırım allarda, 
mahallî muîkiye Amirleri ile öğretim kurumları yöneticileri Yurt-lKur taraf ınldan istenecek bilgileri iveldi ola
rak 'vermekle yükümlüdürler. 

Diğer yurtların Denetim, Yönetim ve İşletilmesi : 

IMIAiDDE 26. — Yurt-İKur dışarıda işletilen yurtların denetim, yönet'fm ve jşleltilmesi aşağidaki esaslara 
göre yapılır.. 

a) (Millî Savunma ve Üniversite yurtları ile, Bakanlık ve Kamu Kuruluşlarına bağlı yükseköğretim ku-
rumlları yurtları hariç olmak üzere, Kamu idare, Kurum ve Kuruluşları ıtfMahalilî idareler ve birlikleri da
hil) tarafından veya gerçek kişiler ve özel hukulk tüzelkişilerince açılmış ve açılacak yülksefc öğrenim öğrenci 
yurtları ve benzeri telisler YurUKur taraf ınldan denetledir, 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yurtların Yapım İşleri : 

MADDE 22. — Tasarının 22 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Taşınmaz Mal Sağlanması : 

MADDE 23. — Yurt bina ve tesisleri için ge
rekli taşınmazların itemlininde ünoelikfe Hazine mal
larından yararlanılır; bu mümkün olmadığı takdirde 
gerçek ve tüzelkişilerden Yurt - Kur'ea kamulaştırma 
ve satın alma yolu ile sağlanır. 

İşletme Esasları : 

MADDE 24. — Tasarının 24 üncü maddesi Ko
misyonumuzca kalbul edilmiştir. 

BEŞİNCİ BÖLÜM 

Yurtların Denetimi 

Bilgi Toplama : 

MADDE 25. — Tasarının 25 inci maddesi Ko
misyonumuzca kabul edilmiştir. 

Diğer Yurtların Denetim, Yönetim ve İşletilmesi: 

MADDE 26. — Tasarının 26 ncı maddesinde be
lirtilen 5661 sayılı Kanun adının da «Yüksek Öğre
nim Öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkındaki Kanu
na Ek Kanun» olarak maddeye eklenmesi öngörül
müş, maddenin diğer bölüm ve fıkraları Komisyo
numuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

Yurtların Yapım İşleri : 

(MADDE 23. — Yurtların ve tesislerin yapımı 
YURTKUR tarafından 'hazırlanacak bir programa gö
re Bayındırlık Bakanlığınca yürütülür. 

Bu inşaatla ilgili ihtiyaç programları, yerleri, malî 
hususları mevcut tesislerin bakım ve onarımlarının na
sıl yapılacağı vesair hususlar Gençlik ve Spor Bakan
lığı ve Bayındırlık Bakanlığınca hazırlanacak yönetme
likle tespit edilir. 

MADDE 24. — Bütçe - Plan Komisyonunca 
23 üncü madde olarak düzenlenen metin Komisyonu
muzca 24 üncü madde olarak kabul edilmiştir. 

MADDE 25. — Tasarının 24 üncü maddesi 25 inci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

IBEŞİNCİ BÖLÜM 

Yurtların Denetimi 

Bilgi Toplama : 

MADDE 26. — YURTKUR hizmetlerinden ya-
rarlandırıllacak öğrenciler hakkında yapılacak araştır^ 
malarda, mahallin mülkî idare amirleri ile öğretim 
kurumları yöneticileri YURTKUR tarafından iste
necek bilgileri ivedi olarak vermekle yükümlüdürler.' 

Diğer Yurtların Denetim, Yönetim ve İşletilmesi: 

MADDE 27. — YURTKUR dışında işletilen 
yurtların denetim, yönetim ve işletilmesi aşağıdaki 
esaslara göre yapılır : 

a) Millî Savunma ve üniversite yurtları ile, ba
kanlık ve kamu kuruluşlarına bağlı yükseköğretim 
kurumları yurtları hariç olmak üzere, kamu idare, ku-
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((Hükümetin Teklifi) 

/Bunların açılma ve faaliyete geçme izinleri, temelli kapatılmaya kadar giden hep türlü. karaMac, Yurt 
-Kur'un önerisiyle Gençlik ve Spior Bakanlığı tarafından alınır ve mahallin en büyük Mülkî İdare lAmirle-
rinioe (uygulanır. 

Yurt disiplininin yurt yöndtirnıince sağlanmadığının ve güvenlik bozucu olayların sapltarrması hallerinde 
Yurt-IKur veya İl Vallilsinıce .olayın önıem ve niteliği gözönüne alınarak yurt ve benzeri kurum yöneticilerinin 
dikkati çekilebileceği gibi kapaltima kararı da verilebilir., 

iMüllkî İdare amirleriniin bu konuda diğer (kanunlarla Ibelîrlenmiş .görev ve ydtlkileri saklıdır., 
Ib) \llllk ve orta dereceli öğretim kurumlarının yatılı öğrenldleri için, Bakanlıklar, Kamoı İdare, Kurum 

ve 'Kuruluşlarınca açılmış ve açılacak yurt, pansiyon, yaitalkhane ve benzeri yerler ilgili BakanHk, idare, Ku
rum ve kuruluşlar tarafından işletilir ve denetlenir. 

IBu öğretim Ik'urumllarıının gündüzlü öğrencileri için gerçdk ve tüzelkişiler {kamu tüzelkişileri daMl) tara
fından açılmış ve açılacak öğrendi yurtları hakkında 5ÖÖ1 sayılı Kanunun 1 inci maddesi hükümleri uygu- > 
lanır. 

|c) (Değişik dendtkn merci ve usulüne tabi olan yüksek öğrenim öğrenci yurtları ile ilk ve orta öğrenim öğ
renci yuritları (ve pansiyonları bir arada açılamayacağı gibli ilk ve orta öğrenim öğrencileri yükselk öğrenim 
öğrenci yurtlarında yüksek öğrenim öğr ene ileni ilk ve orta öğren'im öğrenci yurtlarında barındırılamaz. Dev
let Konserivatuvarları ide organik ve fizikî yapıları ve rriüüirddajt programlan itibariyle benzeri öğretüm (kurum
ları hakkında bu hüküm uygulanmaz, 

(d) (Tülm yurtların ve benzeri tesislerinin yönetim, işletime ve denetimi ide ilgili genel esaslar, talbi olaca
ğı standartlar İçişleri, Millî Saıvunma, Millî EğMm, Sağlık ve Sosyal Yar!d«m ve Gençlik ve Spor ıBakanlı'k-
lannica rnüşterdken hazırlanarak Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 'konulacak bir yöneltmeliM» düzenle
nir. 
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l(Bü!tfçe - Han Komisyonunun Kalbull Bttiği Metin) tMillî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

rum ve kuruluşları (Mahallî idareler ve birlikleri da
hil) ile gerçek kişiler ve özel hukuk tüzelkişilerince 
açılmış ve iaçılacalk yüksek öğrenim öğrenci yurtları ve 
benzeri tesisler YURTKUR taralından denetlenir. 

'Bunların açılma ve faaliyete geçme izinleri, temel
li kapatılmaya kadar giden her türlü kararlar, YURT-
KUR'un önerisiyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tara
fından âlmır ve mahallin «n büyük mülkî idare amir
lerince uygulanır, 

Yurt disiplininin yurt yönetimince sağlanamadığı 
veya güvenlik bozucu olayların çıktığı hallerde YURT
KUR veya il valisince olayın önem ve niteliği gözö-
nüne alınarak yurt ve benzeri kurum yöneticilerinin 
dikkati çekilebileceği gibi kapatma kararı da verilebilir. 

Mülkî idare amirlerinin bu konuda diğer kanun
larla belirlenmiş görev ve yetkileri saklıdır. 

b) İlk ve orta dereceli öğretim kurumlarının ya
tılı tjğrencileri için, bakanlıklar, kamu idare, kurum 
ve kuruluştarmca açılmış ve açılacak yurt, pansiyon, 
yatakhane ve benzeri yerleri ilgili bakanlık, idare, ku
rum ve kuruluşlar tarafından işletilir ve denetlenir. 

Bu öğretim kurumlarının gündüzlü öğrencileri için 
gerçek ve tüzelkişiler (kamu tüzelkişileri dahil) tara
fından açılmış ve açılacak öğrenci yurtları hakkın
da 5661 sayılı Yüksek röğıeoim öğrenci Yurtları ve 
Aşevleri Hakkında Kanuna Ek Kanunun 1 inci mad
desi hükümleri uygulanır. 

c) Değişik denetim merci ve usulüne tabi olan 
yüksek öğrenim 'öğrendi yurtları ile ilik ve ortaöğre
nim öğrenci yurtları ve pansiyonları bir arada açıla
mayacağı gibi ilk ve ortaöğrenim öğrencileri yüksek 
öğrenim öğrenci yurtlannda yüksek öğrenim öğrenci
leri ilk ve ortaöğrenim öğrenci yurtlarında barındırı-
lamaz- Devlet konservatuvarları ile organik ve fizikî 
yapıları ve müfredat programları itibariyle benzeri 
öğretim kurumları hakkında bu hüküm uygulanmaz. 

d) Tüm yurtların ve benzeri tesislerinin yönetim, 
işletme ve denetimi ile ilgili genel esaslar, tabi ola
cağı standartlar içişleri, Milî Savunma, Millî Eğitim* 
Sağlık ve Sosyal Yardan ve Gençlik ve Spor bakan
lıklarınca müştereken hazırlanarak Bakanlar Kurulu 
Karan ile yürürlüğe konulacak bir yönetmelikle dü
zenlenir, 
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(Hükümetin Teklifi) 

ALTINCI (BÖIİÜİM 

Malî ve idarî Hususlar 

Sermaye : 

IMIAIDDE 27. — YurtjKur'un kuruluş sermayesi bir milyar Türk Lirasıdır, 
(Bu sermaye; 
a) IGeçici 6 ncı maddeye göre Yurt-SKur'a intikal eden varlık lile, 
Ib) 'Yurit-IKur'un safi gelMerinlden terekküp eider, 

IBaJkanlar Kurulloı YutfNKur'un sermayesini artırmaya yetkilidir. 

Gelirler : 

IMIAIDDE 28. — Yaırit-Kiur'ura gelirferi aşağıdaki kaynaklardan elde edife 
a) Yu'rt-/Kur'un gelirleri giderlerini karşılaıyacakduriuma gelinceye kadar finansman ihtiyacım karşıla

mak üzere her yıl genel bütçeye konulacak ödenek» 
Ib) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler, 
ıc) IFultlbiol yarışmalarında düzenlenen müşlterek balh'isler göliirleririden kazanan bil(et sahiplerine İkrami

ye olarak ayrılacak miktarın toplamı üzerinden, dağıtımdan evvel, kesıilecek % 10 Yurft-IKur payları ile 
Gençlik ve Spor ıBakandığına bağlı kuruluşlarca düzenlenecek Idiğer müşterdk bahMerden: aynı milkitarda ayrı
ca Yurft-IKur hisseleri^ 

d) (At yarışları müşterek baihMerinde bilelt satışı brült gelMer'in/den kesilecek % 5 Yuırt-K.ur payları, 
e) TaıhVil gelirlerim 
f) löığrentoi kredilerinden kesilecek masraf paydan ile bu kredilere yapulan % 20 ilaveler, 
g) Yurftlar ve tesislerin ve Yurt-IKur'un diğer menkul ve gayri memlkuil mallarının her türlü işletme gelir

leri,, 
Ih) |YuriC-(Kuri tarafından veya Yurt-Kur yararına IdüzenleneCe'k Iher ıtürlü yarışma, ©öSterti ve temsiller ile 

diğer slosyal faaliydüler ve piyango çekilişlerinden elde edilecek safi geJiirbrli, 
Yunt-iKur gelirlerinden güderleri mahsup edildikten sıonra kalan miktar sermayeye eklenir. 
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i(Bütiçe • Plan Komisyonunun Kalbul Ettiği Metlin) 

ALTINCI BÖLÜM 

Malî ve tdarî Hususlar 

Sermaye : 

MADDE 27. — Tasarının 27 nci maddesinde be
lirtilen Yurt - Kur'un sermayesi bir milyar 'liradan 
beş milyar Hıraya çıkartılmış, maddenin diğer fıkra
ları Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Gelirler : 

MADDE 28. — Tasarının 28 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir., 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

ALTINCI BÖLÜM 

Malî ve idarî Hükümler 

Sermaye : 
MADDE 28. — YURTKUR'un kuruluş serma

yesi beş milyar Türk lirasıdır. 
Bu sermaye : 
a) Geçici 5 inci maddeye göre YURTKUR'a in

tikal eden varlık ile, 
b) YURTKUR'un safî gelirlerinden terekküp 

eder. 
Bakanlar Kurulu YURTKUR'un sermayesini ar

tırmaya yetkilidir, 

Gelirler : 

MADDE 29. — YURTKUR'un gelirleri aşağıda
ki kaynaklardan elde edilir. 

a) YURTKUR'un gelirleri giderlerini karşılaya
cak duruma gelinceye kadar finansman ihtiyacını kar
şılamak üzere her yıl genel bütçeye konulacak öde
nek, 

b) Her türlü yardım, bağış ve vasiyetler, 

c) Futbol yarışmalarından düzenlenen müşterek 
bahisler gelirlerinden kazanan bilet sahiplerine ikra
miye olarak ayrılacak miktarın toplamı üzerinden, da
ğıtımdan evvel, kesilecek % 10 YURTKUR payları 
ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı kuruluşlarca 
düzenlenecek diğer müşterek bahislerden aynı mik
tarda ayrılacak YURTKUR hisseleri,, 

d) At yarışları müşterek bahislerinde bilet satışı 
brüt gelirlerinden kesilecek % 5 YURTKUR payları, 

e) Tahvil gelirleri, 

f) öğrenci kredilerinden kesilecek masraf payları 
ile bu kredilere yapılan % 20 ilaveler, 

g) Yurtlar ve ıtesislerin ve YURTKUR'un diğer 
taşınır ve taşınmaz mallarının her türlü işletme ge
lirleri, 

h) YURTKUR tarafından veya YURTKUR ya
rarına düzenlenecek her türlü yarışma, gösteri ve 
temsiller ile diğer sosyal faaliyetler ve piyango çeki
lişlerinden elde edilecek safî gelirleri, 

YURTKUR gelirlerinden giderleri mahsup edil
dikten sonra kalan miktar sermayeye eklenir. 
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(Hükümetin TeJeüfi) 

Hisselerin Ödenmesi : 

IMıADDE 29. — 28 inci makidensin (c) ve (d) bentlerinde yazılı hisseler, fiilen ıdagntıtaıış olsun, ılımasın ka
zanan bilât beldeHerirfin beîMeridiği ayı takip eden ay içinlde Yurt-IKur'a Ödenir< 

İstikraz : 

IMAIDİDE 30. — YurtJKur Ödenmiş seflmayeiink yansına kaidar, uzun Vadeli 'istikrazlar yapabilir. 

İş Programı ve Finansman Planı : 

IMAIDOE 311. — Kalkınma planları icra programı ile uisuiüne göre kesinleşmiş yatırım programına uygun 
ofarak Genel Müidürlükçe hazırlanıp yönetilm kurulunca karara toaıglanan iş prioğraımları ve finansman' planı 
Gençlik ve Spor Bakanının tasvibine sunulur. Malî limiltlerii aşması veya yukarıda bedıinDilon plan ve prog
ramlara uymaması sebepleriyle geri çevrilen iş programı ve finamsiman planı uygun hale getirilerek Gençlik 
ve Spor Balkanının onayından sonra uygulamaya konur. ıjş programları;! 

a) iBütçe ve kaldrolannı* 
!b) /Yurtlanın ve. tesislerin yapım, dlonatum» balkım ve onanım- $$d&ı$6mnv< 
c) (İşletme gelir ve giderlenkıiv 

!d) IKreldli fonunu, 
e) (Safi gelirlerin, yurt yapım, donatım, tbakım, anarım ve işletme hizmetlerine ve kredi fonuna tahsis ora-

mnıı ihtiva öder, 

İş Programı ve Bütçede Değişiklikler : 

MADDE 312. — Kesinleşen iş programının ve bütçenin bölüm ve ma'dldeleri arasınlda yıl içiride alkftarma 
yapmaya Genel Mlüldfürfüfc yetüöili'dlr., 

Gelirlerin ve Giderlerin Gösterilmesi: 

IMAIDDIE 33. — Finaınislman. planının- gelirleri kısmırida ıgenel bütçe'de yapılacak ödemelerle birlikte Yurt 
- Kur'un diğer gelirleri ve yurt. işletme; hâsıılaltı gösterilir. Güderler kısmırida ise gelirler toplamı üzerinldlen 
her yıl ayrılacak ,% 5 oranımda ihltfiyat akçesi ile Yurt-4Kur'uın o yıla ait bütün gi'derleri ve yurt <ve tesislerini 
işletme harcamaları yer ahr.; 

Planlda, bu gelir've giderleridenkleştiren1 satfi gelir (de gösterilir., 
HthıtÜıyat alkçesiniden Yönetim Kurulunca- belli edilecek miktar ile Devlet ve Kamu kuruluşları tahvillerin

den satın alınabilir., 

İş Programının Gönderileceği Yeribr : 

IMAIDOE 34. — Onaylanan iş programmım .birer örneği Gençlik ve Spor, Maliye, Millî Eğitim ve Bayın
dırlık Bakaıılilfclarınar ve YüHdtelfcöğreıtilm' Kuruluna gönderilir. 

Uygulanmayacak Hükümler : 

IMIAIDİDE 35"> — Yürto-İKur'un hesap, işlem/ ve1 harcamaları ile girişeceği yüklenmeler ve Bayındırlık Bakan-
lığı tarafın'dan YuriMKur naım vej hesabına girişileieekher türlü yüklenmeler ve tounlara ilişkin işlemler, sağ
lanacak iş ve hizmetler 1050" sayılı' Muhasebe Umum%e ve 21490 sayılı Artırma, Bksiltame ve İhale kanunla
rı hükümlerine ve kanunların ek. ve d^işMiideıünıe Sayıştayım vize Ve dönıatlemösine talbi değildir. Bu hususta 
uygulanacak esaslar yöndtaeliklerte düzenlenir. 
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Hisselerin Ödenmesi : 

MADDE 29. — Tasarının 29 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İstikraz : 

MADDE 30. — Tasarının 30 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

İş Programı ve Finansman Planı : 

MADDE 31. — Taisaırının 31 inci maddesinden 
«icra programı ile usulüne» ibaresi çıkarılarak yeri
ne «yillık programlara» ibaresi konu'lmuş, madde
nin diğer fıkraları Komisyonumuzca aynen kabul 
edilmiştir. 

İş Programı ve Bütçede Değişiklikler : 

MADDE 32. — Kesinleşen iş programının ve 
bütçenin bölümleri arasında, yıl içinde aktarma yap
maya Yönetim Kurulu, maddeler arasımda aktarma 
yapmaya da Genel Müdür yetkilidir. 

Gelirlerin ve Giderlerin Gösterilmesi : 

MADDE 33. — Tasarının 33 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir, 

İş Programının Gönderileceği Yerler : 

MADDE 34. — Tasarının 34 üncü maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Uygulanmayacak Hükümler : 

MADDE 35. — Tasarının 35 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Danışma Meclisi 
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Hisselerin Ödenmesi : 

MADDE 30. — 29 uncu maddenin c ve d bent
lerinde yazılı hisseler, fiilen dağıtılmış olsun olmasın 
kazanan bilet bedellerinin 'belirlendiği ayı takip eden 
ay içinde YURTKUR'a ödenir. 

MADDE 31. — Tasarının 30 uncu maddesi 31 
inci madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 32. — Tasarının 31 inci maddesi Bütçe 
j Plan Komisyonunun yapmış olduğu düzeltme ile 
kabul edilmiştir. 

İş Programı ve Bütçede Değişiklikler : 

MADDE 33. — Kesinleşen iş programının ve büt
çenin bölümleri arasında yıl içinde aktarma yapmaya 
Yönetim Kurulu, maddeler arasında aktarma yapma
ya ise Genel Müdür yetkilidir. 

MADDE 34. — Tasarının 33 üncü maddesi 34 üncü 
madde olarak aynen kaibul edilmiştir. 

MADDE 35. — Tasarının 34 üncü maddesi 35 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 36. — Tasarının 35 inci maddesi 36 ncı 
madde olarak aynen kabul edilmiştir, 
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Hükümet Denetimi : 

IMAİDDİE 36. — Yur^Kur'un işlem ve hesapları yurt ve tesisleri Geniçl'ik ve Spor ve Maliye Bakanlık
ları tarafından denetlenir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Denetlemesi : 

IMAİDDE 37. — YurtMKur 3)460 sayılı Kanunla bu Kanuna ek 23 sayılı ıKanun Ve 4168 sayılı Kanuna gö
re denetlenlir. 

Yurt-Kur Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu masraflarına iştirak payıddan muaftır. 
Yurit-ıKur'un hesap devresi Malî yıldır. 

Malî Muaflık-İstisndar : 

IMIAİDİDE ı38. —i Yuarti-IKur, genel bütçe içiriddki dairelerle kaltima bütçeli idarelere tanınan her türlü vergi, 
resim ve harçlarla ilgili muafiyetler(den ve ilstiısnalar'dan yararlanır., 

ıKrödi alacak öğrendiler kuruma vereoeklerli taahhüt ve kefalet sendtlleriride her türflü harç ve damga res
minden muaftırlar. 

Yurtlara bağış ve yarfdım yapan gelir ve (kurumlar verg'M mükellefleri yıöllılk beyanname ile bildirecekleri 
gelirlerîden 1913 Sayılı Gelir Vergisi Kanunun 89 uncu malddesinin 2 midi ben/dinde yazılı inidirirni, aynı bent-
ideki esaslar, dairesinlde yapabilirler.. 

Kuruma Devredilecek Bina ve Arsalar : 

iMlAlDDE 39. — Devlete ait olup da bir kamu hizmetine tahsisli bulunmayan bina ve arsaları Yurt-Kur'a 
bedelsiz oîarak devrdtlmeye Mal'iye Balkanı yeJtik'ili'dir. 

İMahallî İdarelerle kamu kuruim ve kuruluşlarına ait Olup bir kamu hizmetime tahsis dditoemıiş olan bi
na ive arsalar, Yurt-Kur'un ihtiyaç göstermesi ve Gençlik ve Spor Balkanının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu 
kararı ile bedelsiz olarak veya karanda belirlenecek (bedelle Yurit-lKor'a devredilebilir. 

Kurumun Malları ve Paraları : 

IMIAİDİDE 40. — Kurumun para ve para hükmündeki evrak ve senetten, maları devlet malı hükmündedir. 
Bunlar üzerinlde ısuç işleyen kurum personeli bu suçlardan devlet memurları gilbi cezalandırılırlar. 

Yurt-Kur Personelinin Tabi Olacağı Genel Hükümler : 

IMİADİDE 41. — 657 sayılı Devlet Memurları Kamununlda gösterilen JstJhldaım sekilileri Yurt-Kur için de 
geçerl'İdir, 

Yurt-Kur personelinin ayılıkları, İktisadî Devlet Teşekküllerine uygulanan hükümlere tabidir. 
1 Her türlü tatil günleri de dahil olmak üzere günlük çalıışmıa saatleri, ıhizmetllerinı özell'ilkleri gözönünde 
bulundurularak, günün 24 saatini kapsayacak şdküllde yönetmelikle düzenlenir, 
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Hükümet Denetimi : 

MADDE 36. — Tasarının 36 ncı maddesi Komis
yonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Denetlemesi : 

MADDE 37. — Tasarının 37 nci maddesinde bu
lunan kanunların adlarının da belirtilmesinin gerek
tiği görüşü benimsenmiş, maddenin diğer 'kısımları 
Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Malî Muaflık ve İstisnalar : 

MADDE 38. — Yurt - Kur, genel bütçe içinde
ki dairelerle katma bütçeli idarelere tanınan her tür
lü vergi, resim ve harçlarla ilgili muafiyetlerden ve 
istisnalardan yararlanır. 

Kredi alacak öğrencilerin kuruma verecekleri ta
ahhüt ve kefalöt senetleri her türlü harç ve damga 
vergisinden muaftır., 

Yurtlara bağış ve yardım yapan gelir ve kurum
lar vergisi mükellefleri yılık beyanname ile bildire
cekleri gelirlerden 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu
nun 89 uncu maddesinin 2 nci bendinde yazılı indi
rimli, aynı bentteki esaslar dairesinde yapabilirler. 

Kuruma Devredilecek Bina ve Arsalar : 

MADDE 39. — Tasarının 39 uncu maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Kurumun Malları ve Paraları : 

MADDE 40. — Tasarının 40 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Yurt - Kur Personelinin Tabi Olacağı Genel Hü
kümler : 

MADDE 41. — Taşanının 41 inci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

MADDE 37. — Tasarının 36 ncı maddesi 37 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

Yüksek Denetleme Kurulunun Denetlemesi : 

MADDE 38. — YURTKUR, sermayesinin tama
mı Devlet tarafından verilmek suretiyle kurulan İk
tisadî Teşekküllerin Teşkilatıyla îdare ve Murakabe
leri Hakkında 3460 sayılı Kanunla bu Kanuna ek 23 
sayılı Kanun ve 468 sayılı Kamu iktisadî Teşebbüsle
rinin T. B. M. M.'nce Denetlenmesinin Düzenlenme
sine Dair Kanuna göre denetlenir. 

YURTKUR'un hesap devresi malî yıldır. 

MADDE 39. — Bütçe - Plan Komisyonunca 38 
inci madde olarak yeniden düzenlenen metin 39 un
cu madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir < 

MADDE 40. — Tasarının 39 uncu maddesi 40 
inci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 41. — Tasarının 40 inci maddesi 41] in
ci madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 42. — Tasarının 41 inci maddesi 42 nci 
madde olarak aynen kabul edilmiştir. 
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Kurullar Üyelerinin Hakları : 

IMAİÖDE 42. — Yurlt-iKur Yönetim Kurulu üyelerine, maaşlı veya aicreltli bir -görevi bulunup ıbuhıöma-
•masma balkıllmalklsızîîn her toplantı günü için Maliye Bakanlığımın görüşü alınarak, Gençlik ve Spor Bakanınca 
•tespit edilecek ıriMaıkla huzur halklkı ödenir. 

Yönetim ve Danışma Kurulları topfentılaırına, taplaritı yeri Idışınldan katılan üyelere .gidiş geliş yoi 
(masrafları ve zaruri masrafları karşulığı Devlet Memuru aylıiğı esas alınarak Harcırah Kan'unu hükümlerine 
'göre hesaplanacak harcırahları YuritMKur tarafımdan «Ödenir. 

IBu ; ifildemeler, üniversite ve Akaldemi öğretim üyelerinin kurumlarırtdalki malî haklarının kesilmesin!i gerek
tirmez. 

Ceza Uygulamasında YuH-Kur Personeli : 

IMADDE 43. — işçi, geçici ve sözleşmeli parlslonel d̂ışıınldalki Yurlt-ÎKur personeli, Memurin Muhakematı 
Haklkınldaki Kanun hükümlerine tabiidir. Bu personel 'memuriyet ıgöretvlerirtden .dolayı veya memuriyet gö-
îrevl'erinıi ifa sırasınfda işledikleri suçlar dolayısıyla ve ıgörevlerî sırasında keridilerine karşı iştenim suçllarıda 
ceza uylgulamaısı balkımızdan Devlet Memuru sayılırlar. 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

İMİAJDDİE 44. — Il6.i8.1961 tarihli ve 351 sayılı Kanun ve 24.'3J1I950 tarihli ve 5661 sayılı Kanunun 1 inci 
maldldesi ile Millî Bği'tim Balkanlıığıına verilen yetlkilerin yülldsıdk öğrenim, öğrenci .yurtlarına aıit olan kısmı yürür -
lülklten fcalldırılimıısjtır., 

jYIÖDÖINSGt iBOUÜM 

Oeçkli Hükümler 

GfBÇÎGI MADDE 1. — Bu kanunun yürünlüğe ig'iridiği tarihte 351 sayılı Kaınurib kurulmuş olan Yük-
sdk töğreniiim. (Kredi ve Yurtlar Kurumu personeli yemi (bir tayin işlemine lüzum kalıma'dan Yurt-Kur perisoneli 
olarak görevlerine devam ederler. 

ÖBÇdOt MADDE 2. — Bu kanunun 4 üncü maddesine göre kurulacak yönettim kurulunun üye seçimle
ri bu kanunun yürüdüğe girküği tarihten İtibaren ilki ay jÇinlde tamamlanır, ilgili Bakanlık ve kuruluşlar se
çilenleri, göreVlen'düriiImeleri yapJmak üzere, Gençlik ve Spor ,Bafcanl]|ğına bildirirler., 

Seçimleri tamamlanıp gördvlendiıimeleri yapılacak olan bu yönetim kurulu ilk toplantısını yapıncaya ka-
idar 35(1 sayılı Kanuna göre kurutaıuş olan yöneltim kurulu görevine ddvalm> eder. 
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Kurullar Üyelerinin Hakları : 

MADDE 42. — Tasarının 42 nci maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

Ceza Uygulamasında Yurt - Kur Personeli : 

MADDE 43. — Yurt - Kur personeli, memuriyet 
görevlerinden dolayı veya ıbu görevlerini ifa sırasın
da işledikleri suçlar dolayısıyla ceza uygulaması ba
kımından' memur sayılırlar, 

Yürürlükten Kaldırılan Hükümler : 

MADDE 44. — 16.8.1961 tarihli ve 351 sayılı 
Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu 
ve 24.3,1950 tarihli ve 5661 sayılı Yüksek öğrenim 
öğrenci Yurtları ve Aşevleri Hakkında Kanuna Ek 
Kanunun 1 inci maddesi ile Millî Eğitim Bakanlığı
na verilen yetkilerin yükseköğrenim öğrenci yurtla
rına ait olan kısmı yürürlükten kaldırılmış olup, di
ğer kanunların bu Kanuna aykırı hükümleri Yurt -
Kur hakkında uygulanmaz. 

YEDİNCİ BÖLÜM 

Geçici Hükümler 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının Geçici 1 inci 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bu Kanunun 5 inci mad
desine göre kurulacak yönetim kurulunun üye seçim
leri bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 
iki ay içinde tamamlanır. İlgili bakanlık ve kuruluş
lar Yönetim Kuruluna seçilenleri, görevlendirilmeleri 
yapılmak üzere, Gençlik ve Spor Bakanlığına bildirir
ler., , 

Seçimleri tamamlanıp görevlendirmeleri yapılacak 
olan bu Yönetim Kurulu ilk toplantısını yapıncaya 
kadar 351 sayılı Yüksek öğrenim İKredi ve Yurtlar 
Kurumu Kanununa göre kurulmuş olan Yönetim 
Kurulu görevine devam eder. 
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MADDE 43."— Tasarının 42 nci maddesi 43 ün
cü madde olarak aynen kabul edilmiştir. 

MADDE 44; — Tasarının 43 üncü maddesi 44 
üncü madde olarak aynen kabul1 edilmiştir, 

MADDE 45. — Bütçe - Plan Komisyonunca dü
zenlenen 44 üncü madde 45 inci madde olarak aynen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 1. — Tasarının geçici 1 inci 
madde hükmü Komisyonumuzca aynen kabul edil
miştir, 

GEÇİCİ MADDE 2. — Bütçe - Plan Komisyo
nunca düzenlenen geçici 2 nci madde Komisyonu
muzca aynen kabul edilmiştir. 

((& Sayısı : ,157). 



— 42 — 

(Hükümetin Teklifi) 

GBÇİÖt MADDE 3. — Bu Kanunun yayımı tarihimde yürürlükte bulunan Yüflastlk öğrettim '.KMkft ve 
Yuıltlar Kurumu ile ilgili yönetmeliklerin bu kanoına aykırı olmayan hükümlerinin uygulanmasına devam 
olunur. Bu yöneHmeîMeriıı bu kanuna ayiktrı hükümledni değiştiren yöneitimelikiler ile bu kanunda sözü edi
len yönelteeMkter bu kanunun yttrürîüge girdiği tariftlten itibaren 6 ay içimde çıkarılır. 

ÖEÇÎÖÎ MADDE 4. — Bu kanun yürürlüğe girdiği tarihte kredi aflmalkta olan öğrenciler halkHon/da 16 
mcı madldeye göre borç tutarına eM'enece'k % 20l fazlalık (hülkmü uygulanmaz. Bunlar için 351 sayılı Kanu
nun kredi geri ödemeleri ile ilgülli hükıümlerilnıin uygulanmasına devam edilir. Halen, kuruma borçlu olanlar, 
^Borçları muacceliyet kazanmış olanlar dahil) bu kanunun yürürlük tarihindeki borç tutarlarını bir yıl içlinde 
(defaten Ödedikleri .takfdiılde, 351 sayıh Yasalda öngörülen indirimler dış/ınlda ayrıca borçlarından % 20 in)di-
rilm uygulanır. 

OEÇtCÎ (MADOE 5. — Bu kanunun 16 ncı maddelsi hükmiü 19(813 yılı Ocak ayımdan itibaren uygulanır. 

GElÇtOt MADDE 6. — 3151 sayılı Kanuna göre kurulmuş bulunan Yüktoek öğrenim Kredi ve Yurtlar Ku
rumunun menkul ve gayri merikul malları, baklan, alacak ve borçları Yurt-Kuır'a intikal eder. 

İntikal işlemleri hiç bir vergi, resim ve harca tabi değildir. 
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OEÇİCÎ MADDE 3. — Tasaaram §eçfci 3 üncü 
maddesi Komisyomımuzca aynen kabul edataıiftir. 

GEÇİCİ MADDE 4. — Tasarının geçici 4 üncü 
maddesinde belirtilen kanunlaıın adlarının da yazıl-
masrnın gerektiği görüşü benimsenmiş, maddenin di
ğer kısımları Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir. 
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GEÇtCt MADDE 5. — Tasarının geçici 5 inci 
maddesi tasarıdan çıkartılmış, geçici 6 no maddesi 
geçici 5 inci madde olarak Komisyonumuzca aynen 
kabul edilmiştir, 

GEÇÎCİ MADDE 3. — Tasarının geçici 3 üncü 
maddesi Komisyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

GEÇÎCÎ MADDE 4. — Bu Kanun yürürlüğe gir
diği tarihte kredi almakta olan öğrenciler hakkında 
17 nci maddeye göre borç tutarına eklenecek % 20 
fazlalık hükmü uygulanmaz. Bunlar için 351 sayılı 
Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanunu
nun kredi geri ödemeleri ile ilgili hükümlerinin uygu-
lanmasroa devam edilir. Halen, kuruma borçlu olan
lar, (Borçları muacceliyet kazanmış olanlar dahil) bu 
Kanunun yürürlük tarihindeki borç tutarlarını bir yıl 
içinde defaten ödedikleri takdirde, 351 sayılı Yük
sek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Kanununda ön
görülen indirimler dışında ayrıca borçlarından % 20 
indirim uygulanır. 

GEÇÎCÎ MADDE 5. — 351 sayılı Kanuna göre 
kurulmuş bulunan Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar 
Kurumunun taşınır ve taşınmaz malları, haklan, ala
cak ve borçları YURTKUR'a intikal eder. 

İntikal işlemleri hiç bir vergi, resim ve harca tabi 
değildir. 

GEÇÎCÎ MADDE 6. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği tarihe kadar 5661 sayılı Kanunun 1 inci mad
desine göre açılmış olan yüksek öğrenlim yumtlann her 
türlü işlem ve kayıtları Millî Eğitim Bakanlığınca, bu 
Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay 
içinde Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilir. 

Bu yurtlar durumlarını 27 nci maddede belirtilen 
yönetmelikle tespit edilecek standartlara bir yıl için
de uydurmakla yükümlüdürler. 

Orta ve yüksek öğreniliri öğrencilerini bir arada 
barındıran karma yurtlar bu Kanunun yürürlüğe gir
diği tarihi izleyen ders yılı başına kadar öğrenci du
rumlarım 27 nci maddeye uydurmaya mecburdurlar^ 

Durumlarını bu madde ile tespit edilen sürelerde 
düzeltmeyen yurtlar kapatılır, 

Bu yurtlar durumlarını YURTKUR tarafından 
hazırlanıp Resmî Gazetede yayınlanacak standart
lara uydurmakla yükümlüdürler. Durumlarını en geç 
bir yıl içinde standartlara uydurmayan yurtlar kapa
tılır. 
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GEÇİCİ MADDE 7. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği taırlilhe kadar 5661 sayılı kanunun 1 inci maddesine 
göre açıılmış alan yüksek öğrenim yurtlarının her türlü isleta ve kayıtları MüM'î Eğitim Bakanlığınca, bu kanu
nun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren üç ay içlinde >• Gençlik ve Spor Bakanlığına gönderilir. 

IBu yurtlar durumlarını 26 ııcı maddede belirttilten yöndtimelilkle tespit edilecek standartlara bir yıl içinde 
uydiurmalkla yülküirrJüldürîer. 

Orta ve yülkselk öğrenim öğrencilerini Ibiraralda barındıran karma yurltlar bu kanunun yürürlüğe girdiği 
tarihi izleyen deriş yılı başına kadar öğrenci durumlarını 26 ncı maddeye uydurmaya mecburdurlar., 

Durumlarını bu maidlde ile töspit edilen sürelerde düzeltlmeyen yurtlar kapatılır. 
ıBu yurtlar durumlarını Yurt-Kur tarafından hazırlanıp Rjeslmî Gazetede yayınlanacak standartlara uydur

makla yükümlüdürler. Durumlarını en geç bir yıl içinde standartlara uydurmayan yurtlar kapatılır. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Yüksek Öğrenim Kredi, ve Yurtllar Kuırumunun uygulanmakta olan bütçesi bu 
kanunun yürürlüğe girdiği hesap yılı sonuna kadar Yurt-jKur bütçesi olarak devam eder. 

•GEÇİCİ MADıDE 9. — Bu kanunun yürürlüğe girdiği hesap yılı sonunda çıkarılacak bilanço 3511 sayılı 
Kanuna göre kurulmuş Yüksek Öğrenim Kreid'i ve Yurtlar Kurumunun bu yıla ait hesaplarını da kapsayacak 
şekilde düzenlenir. 

Yürürlük : 

IMAIDDE 45. — Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

IMİAJDDIE 46. — Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür, 

Başbakan 
B. Ulusu 

Devlet Bakam 
Başbakan Yardımcısı 

Z. Baykara 
Devlet Bakam 

Prof. Dr. M. N. Özdas 
Dışişleri Bakanı 

1. Türkmen 
Ticaret Bakam 

K. Cantürk 
Tarım ve Orman Bakanı 

Prof. Dr. S. Özbek 
Kültür ve Turizm Bakanı 

İ. Evliyaoğlu 

Devlet Bakanı 
Başbakan Yardımcısı 

T. Özal 
Adalet Bakanı 

C. Menteş 
Maliye Bakanı 

K. Erdem 
Sağlık ve Sosyal Yrd. Bakanı 

Prof. Dr. K. Kılıçturgay 
Çalışma Bakanı 

Prof. Dr. 2V. Esener 
İmar ve İskân Bakanı 

Dr, Ş. Tüten 

Devlet Bakanı 
Prof. Dr. İ. Öztrak 

Millî Savunma Bakanı 
Ü. H, Bayülken 

Millî Eğitim Bakanı 
H. Sağlam 

Gümrük ve Tekel Bakanı 
Prof. Dr.Â.Bozer 

Sanayi ve Teknoloji Bakanı 
M. Turgut 

Köy Işlerii ve Koop. Baik. 
M. R, Güney 

12.3.1982 

Devlet Bakanı 
M. Özgüneş 

İçişleri Bakanı 
S. Çetiner 

(Bayındırlık' Bakanı V. 
Şerif Tüten 

Ulaştırma Bakam 
Prof. Dr. M. Aysan 

Enerji ve Tabiî Kay^ Bakanı 
F. İlkel 

Gençlik ve Spor Bakam 
V, Özgül 
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(Bütçe - Plan Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 6. — Tasarının geçici 7 nci 
maddesi geçici 6 ncı madde olarak Komisyonumuzca 
aynen kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ, MADDE 7. — Yüksek Öğrenim Kredi 
ve Yurtlar Kurumunun uygulanmakta olan bütçesi 
bu Kanunun yürürlüğe girdiği malî yılı sonuna kadar 
Yurt - Kur bütçesi olarak devam eder. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bu Kanunun yürürlüğe 
girdiği malî yılı sonunda çıkarılacak bilanço 351 sa
yılı Yüksek öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Ka
nununa ıgöre kurulmuş Yüksek Öğrenim Kredi ve 
Yurtlar Kurumunun bu yıla ait hesaplarını da kap
sayacak şekilde düzenlenir. 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 45. — (Bu Kanunun 16 ncı maddesi 1983 
malî yılı başında, diğer maddeleri yayımı tarihinde 
yürürlüğe girer. 

Yürütme : 

ıMADDE 46. — Tasarının 46 ncı maddesi Ko
misyonumuzca aynen kabul edilmiştir. 

(Millî Eğitim Komisyonunun Kabul Ettiği Metin) 

GEÇİCİ MADDE 7. — Bütçe - Plan Komfeyo-
nunca düzenlenen metin Komisyonumuzca da aıyınen 
kabul edilmiştir. 

GEÇİCİ MADDE 8. — Bütçe - Plan Komisyonun
ca düzenlenen metin Komisyonumuzca da aynen ka
bul edilmiştir. 

Yürürlük Tarihi : 

MADDE 46. — Bu Kanunun 17 nci maddesi 
1983 malî yılı başımda, düğer mıaddelierfi yayımı (tanli-
hlindıe yürürlüğe girer. 

MADDE 47. — Tasarının 46 ncı maddesi 47 nci 
madde olarak Komisyonumuzca aynen kabul edilmiş
tir, 
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