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18 Mart 2015 Çarşamba
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.07
BAŞKAN: Emrullah İŞLER (Ankara)
BAŞKAN VEKİLİ: Avni ERDEMİR (Amasya)
SÖZCÜ: Çiğdem Münevver ÖKTEN (Mersin)
KÂTİP: Osman ÇAKIR (Düzce)
--------0------BAŞKAN – Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun değerli üyeleri, Sayın Müsteşar Yardımcısı, ilgili
kurumlarımızdan gelen değerli katılımcılar, basınımızın değerli mensupları; toplantı yeter sayımız vardır. Komisyonun
24’üncü Dönem 31’inci Toplantısını açıyorum.
Gündeme geçmeden önce, bugün, malumunuz olduğu üzere, Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü. Bu
münasebetle, bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Çanakkale demek birlik, beraberlik demektir; Çanakkale demek
kardeşlik demektir; Çanakkale demek fedakârlık, özveri ve şehitlik demektir. Bütün şehitlerimize Allah'tan rahmet
diliyorum.
Bugünkü gündemimizde (2/2743) ve (2/2744) esas numaralı Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu’nda
Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifleri yer almaktadır. Söz konusu tekliflerle Hatay ve Balıkesir’de iki üniversite
kurulması öngörülmektedir.
Tekliflerin aynı mahiyette olması nedeniyle İç Tüzük’ün 35’inci maddesi çerçevesinde birleştirilerek görüşülmesini
ve (2/2743) esas numaralı Kanun Teklifi üzerinden görüşmelerin yürütülmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifin tümü üzerinde görüşmelere başlamadan önce, Komisyon Başkanlığına sunulmuş bir önerge bulunmaktadır,
okutup işleme alacağım.
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Komisyonumuza havale edilen (2/2747, 2438, 2433, 1119 ve 1083) esas numaralı Kanun Tekliflerinin ilgisi
nedeniyle (2/2743) esas numaralı Kanun Teklifi’yle birleştirilerek görüşülmesini arz ve teklif ederiz.
Avni Erdemir
Osman Çakır
Amasya
Düzce
BAŞKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Önerge kabul edilmiştir.
Başta aldığımız karar çerçevesinde (2/2743) esas numaralı Kanun Teklifi üzerinden görüşmelerimize devam
ediyoruz.
Yüksek Öğretim Kurumları Teşkilatı Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümünü görüşlerinize açıyorum.
Teklif hakkında bilgi vermek üzere teklif sahibi milletvekillerimize söz verebilirim. Burada teklif sahibi
milletvekillerimizden söz almak isteyenler varsa…
Orhan Bey, buyurun.
ORHAN KARASAYAR (Hatay) – Sayın Başkanım, değerli Komisyon üyeleri, değerli Müsteşarımız; Öncelikle ben
de hepinizi en kalbî duygularımla selamlıyorum.
Hatay ilimiz hem sanayi hem kültür hem ekoloji açısından ülkemizin önemli illerinden bir tanesi, nüfusumuz da
yaklaşık 1 milyon 520 bin civarında. Daha önce, Mustafa Kemal Üniversitemiz uzun yıllar Hatay’ımızda hizmet vermekte
iken büyükşehir olmamız dolayısıyla ve de Hatay’ımızın en büyük ilçesi olan, ülkemizde de Türkiye’mizde de sanayi şehri
olan İskenderun ilçemizde İskenderun Teknik Üniversitesi kurulmasıyla ilgili çalışmalara başlamıştık. Tabii ki
İskenderun’umuzda, Türkiye'de üretilen demir çelik üretiminin yüzde 40’ı üretilmekte. Yassı mamule geçişte de sanayide
çok çeşitlilik, çok ciddi gelişmeler sağlanmakta. Aynı zamanda, Türkiye'de üretilen araç filtrelerinin yüzde 60’ı yine
İskenderun’umuzda üretilmekte ve sanayi olarak çok hızlı bir şekilde… Gerek Amanos Tüneli Projemiz, gerekse limanımız
lojistik üst olarak da çok önem arz etti. Dolayısıyla, İskenderun’da bir teknik üniversite kurulması hem bölgemiz, ilimiz,
ilçemiz ve çevre iller açısından hem de ülke ekonomimize sağlayacağı çok ciddi katkılar açısından çok önemli olacaktır.
Ben şimdiden Komisyon Başkanımıza, Komisyon üyelerimize ve değerli bürokratlarımıza yapacağı, vereceği
desteklerden dolayı teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Buyurun Sayın Öztaylan.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Bandırma Üniversitesini kurmak için vermiş olduğum kanun teklifine bütün Komisyon üyelerinin vermiş olduğu
destek için huzurunuzda teşekkür ediyorum.
Bandırma Üniversitesini kurma hikâyesi şimdi başlamamış, 19’uncu dönemde 1993 yılında Bandırma’da üniversite
kurulması için o dönemde bin dönüm yer tahsis edilerek şu anda 6.500 öğrencinin tek binada okuduğu iktisadi, idari bilimler
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fakültesi kurulmuş ve şu anda da, 1993 yılından beri çalışmaktadır. Ona bağlı olarak zaten şu anda 9.500 talebemiz öğrenim
görmektedir. Bu kadromuzda yapılması gereken bazı ilavelerle yüksek okullarımızla beraber mevcut olan 9.500 talebemiz
için de talebelerimizin konuşlanacağı TOKİ’den almış olduğumuz 44 tane dairemiz, bin tane öğrencimizin ikamet ettiği
yurdumuz, yine yeni yaptığımız, önümüzdeki ayın başında açılışını tamamlayacağımız 500 kişilik yurt ve diğer ayrı da 150
erkek, 150 kız olmak üzere Toprak Mahsulleri Ofisinden aldığımız yurdumuz mevcuttur. Ülkemize, memleketimize hayırlı
olsun.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Evet, başka söz isteyen?
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Bütünü üzerinde konuşabilir miyiz?
BAŞKAN – Bütününe geçeceğiz.
Kanun teklifi hakkında teklif sahiplerinden konuşmak isteyen veya bu konuda başka konuşma yoksa, o zaman
Hükûmet adına Sayın Müsteşar Yardımcımız, söyleyeceğiniz bir şey var mı üniversitelerle ilgili?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ – Teşekkür ederim Sayın
Başkanım.
BAŞKAN – O zaman teklifin tümü üzerine görüşmeleri açıyorum.
Söz almak isteyen Komisyon üyelerimiz…
Buyurun Sayın Nur Hanım.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Teşekkür ediyorum.
Öncelikle tabii ki hayırlı olsun diyoruz yeni kurulacak olan üniversitelerimize. Yalnız, şimdi bugün burada
zannediyorum yeni bir teklif daha eklendi, bir de bir önerge verdik değil mi, 3 üniversiteyi konuşacağız? Bir kere, hiçbir
bilgilendirme bile yapmaya gerek görülmemiş olmasını şaşkınlıkla karşılıyorum. Yani, üniversite kurmak demek o kadar eski deyimle- ahvâl-i adiyeden bir olay ki Sayın Bakan yok, Müsteşar da yok. Müsteşar Yardımcısı geliyor, ağzını açıp iki
kelime bile söylemeye gerek duymuyor, “Nasıl olsa rutine bağladık, buradan gelir, buradan geçer.” diyor. Bir kere, bu tavrı,
bu kurula bir saygısızlık olarak adlandırdığımı ifade etmek istiyorum.
İkincisi: Bilgilenmeye ihtiyacımız var. Önümüze şu anda gelen bir teklif var Alanya’da kurulacak olan üniversiteyle
ilgili, değil mi? Şimdi bu teklife ben bakıyorum, burada Akdeniz Üniversitesi rektörlüğüne bağlı bazı öğretim birimlerin,
fakültelerin -ifadeden tam da anlaşılmıyor- bu yeni üniversiteye devredilip devredilmediğini bile anlamış değilim. Sayın
Başkan, ben bu konunun aydınlatılmasını istiyorum. Örneğin, burada, Alanya’da kurulacak üniversitede ek madde 158/a
bendinde Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlıyken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan “…ve rektörlüğe
bağlanan” diyerek saydığı eğitim, işletme, mühendislik ve tıp fakültesi yani Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Alanya’da
kurulacak üniversiteye mi bağlanıyor? Bir kere bu çok ciddi bir karardır. Eğer böyleyse –bu ifadeden ben böyle anlıyorum,
değilse hiçbir itirazım yok- Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi bütün üniversiteler içinde bir yıldız gibi parlamış bir tıp
fakültesidir, onu oradan alıp Alanya’ya götürmek nedendir? Eğer değilse bütün bu sorularımı geri alıyorum.
Gelelim sözlerimin devamına. Evet, yeni üniversiteler kuralım, kimsenin buna bir itirazı yok ama kuracağımız yeni
üniversitelerin en azından altyapısı ve yeni açılacak birimlerinin reel gerçekliği temsil ediyor olmasıyla bu üniversiteler güç
kazanır. Şimdi, buraya ben bakıyorum, aslında… Mesela Bandırma’yı alalım. Balıkesir’de Balıkesir üniversitesine bağlı,
zaten adı Bandırma olan Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Bandırma Denizcilik Fakültesi; Bandırma’da yapılan
işte Bandırma, Gönen, Erdek, Manyas Meslek Yüksekokulları, Jeotermal Enstitüsü, Bandırma Sağlık Yüksekokulu. Ne etti?
8. Yani, zaten var olan ve Bandırma’da olan 8 tane fakülte ve yüksekokulun sadece tabelası değişiyor, buna 1-2 tane daha
eklenti yapılıyor. Şimdi, burada dikkatimi çeken benim şu: Hem yasa teklifinin gerekçesinde vurgu yapılan ve benim de
yürekten katıldığım, çok önemsediğim bir bor madeni olgusu var bölgede. Bizim aslında zayıf halkamız ülke olarak. Şimdi,
bor madeni gibi dünya çapında çok önemli, ayrıca stratejik öneme de sahip olan bir cevher orada olduğu hâlde, ne yeni
kurulacak olan Bandırma üniversitesinde ne de mevcut Balıkesir Üniversitesinin Mühendislik Fakültesinde bir maden
mühendisliği birimi yok. Niye bu kurulmuyor? Bunu doğrusu merak ediyorum. Yani, bu kadar önemli bir cevherin olduğu
bir bölgede bence madem ki Balıkesir’de bir mühendislik fakültesi var, ya mühendislik fakültesine bir maden
mühendisliğinin eklenmesi ya da mühendislik fakültesinin ilgili birimlerinin Bandırma’da –ki zor olacağını düşünüyorum,
pratikte değil- açılması gerekir.
Gelelim Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesine. Burada da, bakıyoruz, yine Mustafa Kemal Üniversitesinde zaten
var olan Sivil Havacılık Yüksekokulu, adı da İskenderun Sivil Havacılık Yüksekokulu, İskenderun Turizm Otelcilik
Yüksekokulu, Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, İskenderun Denizcilik Meslek
Yüksekokulu, İskenderun Meslek Yüksekokulu, İskenderun’da olan devlet konservatuarı, İskenderun’da olan gemi inşaatı ve
denizcilik fakültesi. Yani, zaten var olan bir İskenderun kampusunun şu anda adı değişiyor, yapılan başka bir şey yok, 1-2
tane eklenti yapılıyor. Şimdi, bunların, bu üniversite kurma sürecinin -kim tarafından bu teklif getirilirse getirilsin, hiçbir
siyasi ayrım gözetmeden söylüyorum- bir siyasi rant aracı hâline dönüştürülmüş olması ve tam da seçime iki ay kala “Bak ne
güzel, biz buralarda üniversite açtık.” diye bir yanılgı yaratmaya dönük bir projeyle ortaya konulması, benim anladığım millî
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eğitim ruhuyla bağdaşmıyor, onun altını çiziyorum. Tabii ki bunlara destek vereceğiz ama kayıtlara geçmesi açısından bunu
söylemeye ihtiyaç duyuyorum. Bu kadar önemliyse seçime iki ay kala niye getiriyorsunuz, zaten ne zamandan beri var olan
şeyler? Yani, üniversiteleri siyasetin malzemesi hâline getirmek ve aslında var olmayan, sanal bir üniversite algısı yaratıp
zaten var olan okulların tabelasını yeni bir üniversite adıyla değiştirmek tamamıyla bir aldatmacadır. Bu anlayışı kınıyorum
ama bu üniversitelerin, yükseköğretimin gelişmesi, güçlenmesi için elbette destek vereceğimizi de ifade etmek istiyorum.
Sorularıma da, lütfen Sayın Başkan, özellikle Antalya Tıp Fakültesiyle ilgili nakil olup olmayacağı konusunda cevap
verilmesini rica ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Serter.
Geneli hakkında başka söz isteyen?
Ömer Bey, sayın vekilimizin sorularına verecek cevabınız var mı?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ – Sayın Başkanım,
YÖK’ten bilgi talebinde bulunduk…
BAŞKAN – Peki, sonra o zaman.
Ben sözü şimdi Canalioğlu’na vereyim.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Keşke toplantı yapmasaydık. YÖK yok, Bakan yok, Müsteşar yok. Biz
buradayız, bizim ön seçimimiz var ama biz bunu önemsiyoruz, bırakıyoruz buraya geliyoruz. Aynı duyarlılığı buradan da
bekliyoruz ve en azından böyle…
BAŞKAN – Bir dakika, YÖK temsilcisi var. Kendinizi bir tanıtır mısınız.
Buyurun.
YÖK EĞİTİM ÖĞRETİM DAİRESİ ŞUBE MÜDÜRÜ TEVHİDE UÇAN – Şimdi, bize gelen bilgiler
doğrultusunda Bandırma ve İskenderun’da üniversite açılmasıyla ilgili bir görüşme yapıldı, bu çerçevede bilgiler toplayarak
geldik ama anladığım kadarıyla Alanya da eklenmiş buna. Alanya’yla ilgili olarak ben tekrar bilgi istedim, gönderecekler o
zaman size sunabiliriz.
BAŞKAN – Peki, Sayın Canalioğlu, buyurun.
MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Evet, teşekkür ederim.
Ben de sözlerime başlamadan önce Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılını kutladığımız bugün “Çanakkale geçilmez.”
diye destan yazan şehitlerimizi, atalarımızı rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu vatanı bize yurt olarak bırakanları her
zaman saygıyla anıyorum.
Şimdi, burada, tabii ki bizler üniversite kurulmasına karşı değiliz. Ancak, üniversiteler kurulurken alelacele, çarçabuk
üniversite kurulması ve burada “Kabul edenler… Kabul etmeyenler…” şeklinde geçirilmesinden yana değiliz. Önce,
üniversite kurulacak olan yerlerde altyapılar oluşturulmuş mudur? İleriki süreçte, burada, öğrencilerimizin yurt ve
barınmalarına, konaklamalarına yönelik altyapılar hazırlanmış mıdır? Üniversite kuruyoruz, kurduğumuz üniversitelere
öğrencilerimiz gidiyor ama gittikleri yerlerde yurt sorunuyla, konaklama sorunuyla, yeme içme sorunlarıyla karşılaşıyorlar
ve orada eğitim bazında da yeterli öğretim görevlisi olmadığı için, araştırma görevlisi olmadığı için çocuklarımızı tam
yetiştirilmeden hayata atıyoruz. Zaten üniversiteye girmek bir dert, çocuklarımızı üniversiteye sınavlarla hazırlıyoruz. İkinci
dert, okuma derdi. Anne-babalar fedakârlık yaparak çocuklarımızı okutuyorlar. Daha da büyük dert, buradan mezun olan
öğrencilerimiz ne yazık ki iş bulma noktasında sıkıntı çekiyorlar ve işsiz üniversite mezunu olarak sokaklarda geziyorlar.
Psikolojik olarak da, moral olarak da aileleriyle birlikte sıkıntılar yaşıyorlar. Örneğin, atanamayan 350 bin öğretmenin
durumu henüz netleşmemiştir. Ülkemizde bu kadar çok sorun varken, taşeronların durumu varken üniversitelerimizin
açılması ve burada öğrenci yetiştirerek onları üniversite mezunu olarak sokaklara bırakmamız ne derece doğrudur onu da
tartışmamız gerekiyor.
Tabii ki, Bandırma’da, İskenderun’da, Alanya’da üniversite açılsın, orada eğitime katkı sağlansın. Geçen,
Kocaeli’nde açıldığı zaman da ben ayakta alkışlamıştım, biliyorsunuz, önergeyi veren arkadaşlarımızı. Çünkü, eğitim
yuvalarını açmak elbette ki güzel bir iştir, katkı sağlamak bizlerin de görevidir. Ama Sayın Serter’in de dediği gibi burada
Hükûmet kanadından bize yeteri kadar bilgilendirme yapılmamıştır, burada önergeler son anda getirilmiştir ve daha inceleme
fırsatı da bulamadık. Bütün bunların açıklamasının bizlere yapılması gerekiyor çünkü çocuklarımızı biz bu üniversitelere
emanet edeceğiz, buralara yollayacağız. Burada yeteri kadar eğitim öğretim yapabilecekler mi, öğretim elamanı var mıdır?
Bunların altyapısı oluşturulsun, tabii ki üniversitelerimiz açılsın, bunu diyoruz.
Bir de: Tabii ki biraz sonra belki Sayın Başkan gündeme almak için oylarsınız ama bizim Karadeniz’de de,
Trabzon’da da Hükûmet kanadından, milletvekili arkadaşlarımızdan ikinci bir devlet üniversitesinin kurulması şart
koşulmuştur. Bu söyleniyor, şimdi seçime yaklaştığımız bugünlerde daha çok gündeme geliyor ama bizim de bu konuda
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunduğumuz bir önerge var. Onun da burada tartışılmasını ve teklifin kabul
görmesini Komisyon üyelerimizden, siz Değerli Başkanımızdan bekliyoruz.
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Canalioğlu.
Buyurun Sayın Yeniçeri.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Değerli Bakanlık bürokratları, öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben de 18 Mart 1915’teki Çanakkale Zaferi ve Çanakkale Zaferi’ni bize bağışlayan şehitlerimizin aziz ruhunu bir kez
daha anarak konuşmama başlamak istiyorum.
Şimdi, önce bir hususun altını çizmek lazım. AKP iktidarı gerçekten yapıya, inşaata kafasını gömmüş, onun dışına
çıkmayan, insanı ihmal eden, sosyali ihmal eden bir pozisyon gösteriyor, bir yapı gösteriyor; çok enteresandır.
Şimdi, bu Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna biz özellikle ben 2 tane yasa teklifi verdim. Birincisi,
maarif müfettişleri arasındaki ücret dengesizliğinin kaldırılması, ikincisi de Millî Eğitim şube müdürlerinde… Hani kıyım
yasası geçirdik ya burada 4+ 4+ 4, 18 bin okul müdürü bir gecede görevden alındı, onun arkasından onlarca Bakanlık
bürokratının görevleri düştü, bütün bunlarla ilgili olarak şube müdürlerinin statüleri ve vasıfları değişti. Bunlar mahkemeye
gittiler, mahkemeden dönüş kararı aldılar fakat mahkeme kararlarını uygulamayarak Bakanlık, hem kendi içerisinde bir
hukuk tanımazlığını ortaya koydu hem de buna dayalı olarak bunlarla ilgili -düzeltici- bizim vermiş olduğumuz kanun
teklifleri de bu kurula gelmiyor. Ama üniversite açmak veya bir bina peydahlamak denildiği zaman, bir yerin düzenlemek
denildiği zaman onunla ilgili unsurlar bizim Komisyonumuza geliyor. Tabii, bu da iktidarın gerçekten, insan odaklı değil,
mekanik odaklı bir iktidar olduğu, iktidar-eğitim ilişkileri bakımından bir cıvatanın başka bir cıvatayla ilişkisi şeklinde
ruhsuz ve köksüz bir yaklaşım içerisinde olduğu gözlenmektedir. Bu, işin bir tarafı. Bizim verdiğimiz bu kanun tekliflerinin
gündeme alınmaması veya bu gündeme girmemesinin mantığını bugüne kadar öğrenmiş ve anlamış değiliz.
Bunu söyledikten sonra, üniversite açmak elbette bir toplumun geleceğine yatırım yapmak anlamına gelmektedir.
Günümüzde insan kalitesi, beyin kalitesi, beynin geliştirilmesi ve irdelenmesi her şeyin üstünde bir noktaya gelmiştir. En
değerli meta, en değerli kaynak bugün insan kaynaklarıdır. Üniversiteler de insanların yetiştirilmesi, beynini, zekâsını, aklını
ve fiziğini daha iyi kullanacak insanların ortaya çıkarılması bakımından ciddi kuruluşlardır. Bu bakımdan da üniversite
açılmasını biz alkışlarız, bunun özellikle altını çizmek istiyoruz. Tabii, bu üniversitelerin hangilerinin öncelikli olarak
açılmasının lazım geldiği sorusunu da burada sormamız gerekiyor. Yani, sıralamada önceliği hangisine vermek gerekiyor,
hangisinin daha zaruri olarak bir an evvel açılması lazım geldiğinin, hangisinin belli periyotlar içerisinde açılacağının da
ortaya konulması lazım. Hükûmetin bu konuda, Millî Eğitim Bakanlığının bu konuda, YÖK’ün bu konuda bir çalışmasının,
bir envanterinin olması gerekir. Yani, bu YÖK veya bu konuyla ilgilenenler Türkiye’de nerede, hangi şartları uygun olan
üniversiteler var ve bunları yeni üniversitelerin açılmasının hangi periyotlar içerisinde olması lazım geldiği üzerinde
çalışmaları yapması lazım ve bunları da, bir anlamda, hem Komisyona hem de kamuoyuna açıklamaları lazım. Yani “Şu
süreç içerisinde falanca yerde bir üniversite ihtiyacı vardır ve bu açılacaktır.” demesi gerekiyor ve bunun arkasının da güçlü
bir şekilde doldurulması lazım geliyor.
Şimdi, benim memleketim Gümüşhane’de bir üniversite var, ben de ikinci bir üniversiteyi doğduğum yer olan
Şiran’a açtırmak istiyorum. E, şimdi yani bunun nüfusu kaç? 10 bin nüfusu var, bir tane yüksekokulu var. E, şimdi, bu çok
mantıklı herhâlde bir görüş ve yaklaşım olmaz. Onun için, üniversite açma meselesi bir ihtiyaca dayalı, eğitimin, nüfusun,
demografinin, finansmanın, akademisyenin yani sayısız diye söyleyebileceğimiz şartların bir birleşimi olarak ortaya çıkması
lazım. Bu üniversitelerin açılması niye daha önce gerçekleştirilmedi? Mesela, bu sorunun da sorulması gerekir. Şimdi,
gerçekleştirilmesi hangi ihtiyaçtan doğmuştur? Seçim ihtiyacından mı doğmuştur? sorusunu burada sorulacak bir haklı soru
olarak ortaya koymak istiyorum. Üniversitelerin kurulmasının yapısal, sosyolojik, ekonomik, akademik yönden hangi
imkânları vardır ve hangi ihtiyaçlardan doğmuştur? Bunu ortaya koymamız gerekiyordu.
Şimdi, bir şeyi daha özellikle ben dikkatinize sunmak istiyorum. Evet, bu üniversiteler hayırlı olsun diyorum ama
diyorum ki: Alanya Üniversitesini kurarken Akdeniz Üniversitesini, Bandırma Üniversitesini kurarken Balıkesir’deki
üniversiteyi, İskenderun Üniversitesini kurarken Mustafa Kemal Üniversitesini zaafa uğratacak, zayıflatacak bir davranış
içerisine de girmemek gerekiyor. Bu bağlamda, ben özellikle, Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi ve buna dayalı olarak
orada senatoda alınan kararlar bağlamında özellikle bu üniversiteyle ilgili yani İskenderun Teknik Üniversitesinin
kurulmasıyla ilgili görüşlerimi sizinle paylaşmak istiyorum. Bunlar daha ziyade oradaki senatoda alınan kararların da bu
Komisyon tarafından bilinmesi anlamında faydalı olacağını düşünüyorum.
Şimdi, Hatay’ın İskenderun ilçesinde, biliyorsunuz, İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla bir tematik bir üniversite
kurulması öngörülmektedir. Bu üniversitenin “a) İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mimarlık
Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinden,” oluşması öngörülüyor.
“b) Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı
değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik
Yüksekokulundan,
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c) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Kemal
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Dörtyol Meslek
Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek
Yüksekokulundan,
d) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe
bağlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarından,
e) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim
Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü ile Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsünden” oluşan bir konseptle karşı
karşıyayız. Yani, İskenderun Teknik Üniversitesi dediğimiz zaman biraz önce saydığım bu bölümler, bu birimlerin teşekkül
ve tekemmülü söz konusu olmaktadır.
Kanun teklifinin 2’nci maddesinde “Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı olarak kurulan Mühendislik Fakültesi,
Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi, Sivil Havacılık Yüksekokulu, Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu,
Dörtyol Meslek Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu, İskenderun Meslek
Yüksekokulu ile Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarı kapatılmıştır.
Mustafa Kemal Üniversitesi Mühendislik Fakültesine bağlı kurulu bölümlerden; Makine Mühendisliği Bölümü,
Petrol ve Doğalgaz Mühendisliği Bölümü ile Mekatronik Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi Makine
Fakültesine, İnşaat Mühendisliği Bölümü ile Jeofizik Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi İnşaat
Fakültesine, Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü ile Bilgisayar Mühendisliği Bölümü İskenderun Teknik Üniversitesi
Elektrik-Elektronik Fakültesine mevcut kadrolarıyla birlikte devredilmiş sayılır. Bu kanunla kapatılan Mustafa Kemal
Üniversitesi Barbaros Hayrettin Denizcilik Fakültesi mevcut bölümleri ve kadrolarıyla birlikte yeni kurulan İskenderun
Teknik Üniversitesi Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesine mevcut bölümleri ve kadrolarıyla birlikte
devredilmiş sayılır.” Yani, yeniden…
MUZAFFER ÇAKAR (Muş) – Bir daha okur musunuz?
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Bir daha dinleyin, herhâlde bir zararı olmaz. Apar topar geçirdiğimiz için bu
yasaları, bir daha değiştirmek ve dönüştürmek için bir başka yasayla geliyorsunuz. Onun için kökeniyle beraber, içeriğiyle
beraber kavramakla ve kavramsallaştırmakla bir mahzurunun olmadığını, yalnızca bu bağlamda da aynı şekilde genel
üzerinde konuşulurken bir zaman tahdidinin de bulunmadığını buradan özellikle söylemek istiyorum.
Şimdi, “Bu Kanunla kapatılan Mustafa Kemal Üniversitesine bağlı fakülteler, konservatuvar, yüksekokullar ve
meslek yüksekokulları teşkilatlarıyla birlikte mevcut kadroları ve personeli bu kuruluşlarla ilgili Mali Bütçe Ödenekleri,
Bütçedeki Ödeneklerin tahakkuka bağlanması yetkisi, İskenderun, Arsuz, Payas, Erzin ve Dörtyol’da bulunan Mustafa
Kemal Üniversitesine ait tapulu ve tahsisli arsa, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereçleri, malzeme, döşeme, demirbaş ve
taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malların 2809 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu
tarafından faaliyete geçirilmelerine karar verildiği tarihte başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları İskenderun
Teknik Üniversitesine devredilmiş sayılır.”
Özetlenen bu kanun teklifiyle ilgili olarak Mustafa Kemal Üniversitesi de aslında bir görüş belirlemiş ve bu görüşü
de sunmuştur. Bu görüş, Hatay’ın bu bağlamdaki yeri ve rolünün ne olduğu ifade edilmiş, Hatay’ın stratejik konumu
belirlenmiş ve ortaya konmuştur. Şunu söylemek gerekir ki: Gerçekten, üniversite bir kentte, yönetimi başka bir kentte olursa
burada bazı sıkıntıların olabileceğini ve -tabir yerindeyse- her toplantının o kentten bir başka kente taşınarak gitmek zorunda
kalınacağını, bunun da yerinden yönetim anlamında sıkıntılar yaratacağını özellikle ifade etmek gerekir. Üniversiteler,
gerçekten, açıldığı yerden yönetilmelidir. Bu bağlamda da İskenderun Teknik Üniversitesinin kurulması faydalı ve yararlı bir
teklif olarak önümüzde durduğunu özellikle ifade etmek istiyorum.
Şimdi, Hatay’da ikinci üniversitenin kurulması aslında bölge açısından son derece stratejik imkânlar yaratacaktır.
Mustafa Kemal Üniversitesi olarak bu üniversitenin…
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Hocam, biraz daha detaylandırır mısınız?
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Hiç beni etkileyemezsiniz, ben konuşacağımı konuşacağım. Benim bir hakkım
olacak da ben onu kullanmayacağım, öyle mi düşünüyorsunuz? Yanılıyorsunuz.
Mustafa Kemal Üniversitesinde var olan mevcut fakültelere paralel fakülte kurulmamalı. Bakın, şimdi, siz paralel
maralel başka şey diyorsunuz ya, şimdi, aynı yerde iki tane benzer, birbirine çok yakın…
TEMEL ÇOŞKUN (Yalova) – Paralelci mi Hocam?
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Hayır, ben temenni olarak ifade ediyorum, bütün kurulan üniversiteler için
söylüyorum. Yani, hem Balıkesir’de hem Bandırma’da, hem Akdeniz’de hem Alanya’da, hem İskenderun’da, hem Mustafa
Kemal’de aynı üniversiteler, paralel üniversiteler kurulursa bunlar gerçekten, birbirlerinin pastadaki paylarını da azaltırlar ve
sıkıntı çıkar. Onun için bu paralelleşmeyi bir kenara bıkarın, devlette paralel yaptınız, bir de üniversitelerde paralellik ortaya
çıkarmayın.
SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Özcan Hocam, üniversite yerine “fakülte” desek daha doğru olmaz mı?
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ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Fakülteyi de üniversiteler anlamında söylüyorum yani iktisadi idari bilimler
fakültesi, iktisadi idari bilimler fakültesi; elektrik elektronik mühendislik fakültesi, elektrik elektronik mühendislik fakültesi
gibi bir orada değil de daha ziyade bölgede birbirlerine rakip değil de birbirlerini tamamlayan şekilde fakültelerin
açılmasında yarar olduğunu ifade etmiş olduk.
Hatay’ın Türkiye’nin Suriye sınırında olması, Suriye-Türkiye ilişkilerinin meydana getirdiği… İç savaşın
tedirginliğinden ve savaştan kaçıp Türkiye’ye gelerek Antakya ve çevresine yerleşen misafirler bölge dışında yaşayan
vatandaşlarımız tarafında sanki Hatay’da bir savaş varmış gibi bir duygu yaratmaktadır.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Yok, öyle bir şey yok.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Ben değil, üniversitedeki adamlar söylüyor, o yerdeki adamlar söylüyor. “Yok,
yok.” deyip geçiyorsunuz. Ya ben anlamıyorum, Yunanistan’a 16 tane adayı teslim etmişsiniz, adamlar gelmiş bayraklarını
çekmiş, ben orada bir iddiayı dile getiriyorum, arkadaşlar “Yok böyle bir şey, yanlış diyorsunuz.” diyor. Ya git orada ada
belli; Bulamaç Adası, Eşek Adası, Nergizçik Adası. 16 tane adada Yunan bayrağı var, şu anda bize ait adada. Ben bunu
diyorum, adamın haberi yok oradan, bana laf atmak için diyor ki: “Yok böyle bir şey.” Var böyle bir şey. Bak “Böyle bir
durum var.” diyorum, arkadaş buradan diyor ki “Yok.” Ne biliyorsun olmadığını?
SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Özcan Hocam, bak, Hatay Milletvekili “Yok.” diyor.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Hatay milletvekili de bilmiyor demek ki olayın vaziyetini. Yani, mesele, bakın, ben
üniversite senatosundan ifade edilen şeyi size söylüyorum. Diyor ki: “Antakya çevresine yerleşen misafirler bölge dışında
yaşayan vatandaşlarımız tarafından sanki Hatay’da savaş varmış gibi bir algı oluşturulmaktadır.” Üniversitedeki hocalar
yazmış. “Bu algı da Mustafa Kemal Üniversitesinin hem öğrenciler hem de akademisyenler tarafından tercih edilmesinde
düşüşler yaşanmasına sebebiyet vermiştir.” diyor. “Hatay ekonomisinin yüzde 70’i Körfez bölgesinde, yüzde 30’i için
Amanos Dağları’nın güney bölgesinde oluşmaktadır.” ve bununla ilgili değerlendirmeler yapıyor ve diyor ki: “Ekonomik
olarak çok daha gelişmiş, sanayisi güçlü, ulaşım imkânları ve konumu, avantajı daha iyi olan Körfez bölgesiyle rekabette
zorluk çekecek -bu durum- uzun vadede bölge için dezavantaj teşkil edecektir. Onun için de Mustafa Kemal
Üniversitesinden ayrılması teklif edilen idari ve akademik kadro, mali kaynaklar, fiziksel imkânlar ve diğer hususların kanun
tekfinde Mustafa Kemal Üniversitesi lehine eklenecek düzenlemelerle telafi edecek tedbirlerin alınmasıyla ilgili hususların
kanun teklifinde de yer alması gerekmektedir.” diyor. Burasının atlanmış olduğunu söylüyor.
Bitireceğim hemen ama bir iki şey daha var burada dikkatinize ben sunmak istiyorum. “Hâlen bina yetersizliği
nedeniyle İskenderun Karayılan’da bulunan Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mustafa Kemal Üniversitesi
bünyesinde kalmalıdır.” diyor. Bunu da zannediyorum not aldık. Yüksekokulun hâlen hizmet veren binası eğitime
elverişsizdir, ulaşımda yaşanılan sıkıntılar ve öğrencilere sunulan sosyal imkânlar da ciddi sorunları bünyesinde taşımaktadır.
Bu nedenle Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun merkez kampüse taşınması planlanmış bu yönde hazırlıklar
tamamlanmıştır, ayrıca Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulunun kurulması planlanan üniversiteye bağlanması
teknik üniversitesi tanımına da uygun düşeceğine vurgu yapılıyor. “Antakya ve çevresi dünyanın en eski yerleşim
merkezlerinden birisi” diyor. Burada Ahmet Davutoğlu’na yönelik övgüler var, onları geçiyoruz.
TEMEL COŞKUN (Yalova) – Niye geçiyorsun Hocam, esas onları oku.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Peki, buradan uyarı geldi ben hemen söyleyeyim. Teklif metni aslında dikkate
alındığında “Yeni kurulan İskenderun Teknik Üniversitesinden daha ziyade her türlü taşınır, taşınmaz mallarıyla kaynak ve
imkânlarıyla, insan kaynakları ve kampüs arazileriyle ikiye bölünen bir Mustafa Kemal Üniversitesi tablosu ortaya
çıkmaktadır. Dolayısıyla, yeni kurulan bir değil, iki üniversiteden söz etmek daha doğru olacaktır. Bu nedenle, kadro ve
bütçe tahsisi yapılırken Mustafa Kemal Üniversitesinin imkânlarının azaltılmamasına dikkat edilmesi ve mevcut konjonktür
ile stratejik gerçekler göz önünde bulundurularak var olan bu üniversitenin zayıflatılmasına izin verilmemesi gerekir." diyor.
Yani, bir tarafı büyütürken diğer tarafı diğer tarafı küçültmeyelim, diyor.
Sonuç itibarıyla: Birimlerin akademik ve idari personelinin, öğrencilerinin, taşınır ve taşınmaz mal varlığının
neredeyse yarısı yeni kurulan üniversiteye devredilmesi planlanan Mustafa Kemal Üniversitesinin konuyla ilgili kurumsal
görüşlerinin alınması doğabilecek birçok olumsuzluğu da etkileyecektir.
Özellikle, Bayram Ali Bey, siz burayla temasta…
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU (Hatay) – Hacı Bayram Türkoğlu.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Hacı Bayram Ali Bey, fark etmez, biz kestirmeden söyledik.
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU (Hatay) – Ali’si yok, Hacı Bayram Türkoğlu.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Yapma ya, o Türkoğlu da şey oldu, biraz etnik oldu, onu hemen değiştirin.
Şimdi, burayla temas kurarak özellikle Genel Kurulda kanunlaşırken üniversite rektörleriyle temas kurup onların
belirledikleri ihtiyaçlar çerçevesinde yasanın dönüştürülmesinde fayda olduğunu düşünüyorum. Ben takip ediyorum, siz de
takip edin, onu söylemek istiyorum.
Üniversite hayırlı olsun, ben basın toplantısına gidiyorum.
Teşekkür ediyorum.
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BAŞKAN – Evet, Sayın Yeniçeri’ye görüşlerinden dolayı teşekkür ediyoruz.
Özcan Bey -biliyorsunuz- Meclisimizin en renkli kişiliklerinden birisidir. Onun haftalık basın toplantısı aksamaz,
toplantısını yapsın, inşallah yine devam ederiz.
Sayın Öztaylan, buyurun.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Peki, teşekkür ederim.
Şimdi, ben tabii Sevgili Nur Hanımefendi’nin dediklerine aynen katılıyorum ama katılmadığım şu: Bu kanun teklifini
önce benim hemşehrim Sevgili Namık Havutça verdi, ondan sonra benim çocukluk arkadaşım Sevgili Ahmet Ağabey verdi,
ben ondan sonra verdim ama şunu söyleyebilirim ki -diğer üniversitelerin konumunu ve durumunu bilmiyorum- 17 Eylül
Bandırma üniversitesinin kurulması için “hiçbir altyapısı olmayan nitelikte” nitelendirilmesini kesinlikle kabullenmiyorum
çünkü oranın belki çok ilde olmayan 3 bin öğrencinin konuşlanacağı yurdu yaptırmış, bundan yirmi yıl önce bin dönüm
yerini vermiş bir milletvekili olarak, belediye başkanı olarak da her türlü altyapısını yapmış, bu üniversiteyi kurmak için
YÖK’ten karar çıkartmış, Balıkesir Üniversitesinin senatosundan senato kararı çıkartmış, Bandırma Belediyesinden katkı
sunacaklarına dair meclis kararı çıkartmış, Balıkesir Büyükşehir Belediyesinden katkı yapacaklarına dair karar çıkartmış ve
Bandırma’daki demokratik kitle örgütleriyle beraber, Ticaret Odası ve Ticaret Borsası tarafından katkı sunulacağı taahhüt
edilmiş, üniversite kuruluşunu en son, Ahmet Ağabeyden ve Namık Havutça’dan sonra teklifi vermiş bir insanım.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Zaten ben tersini söyledim ama bunun tersini söyledim.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Ben hazırladım onu.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Var olan bir şeyi… Tam tersini söyledim.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Haklısınız.
Ama -biliyorsunuz ki- İnegöl’ün plakası 16 değil 16,5; Bandırma’nın plakası 10 değil 10,5; Alanya’nın plakası 7
değil 7,5; İskenderun’un plakası da 31,5. Yani Türkiye’de büyük ve gelişmiş olup ilinin önüne geçmiş…
MEHMET VOLKAN CANALİOĞLU (Trabzon) – Tamamlayalım, 7,5’u 8 yapalım.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Öyle değil, ne demek istediğimi anlıyorsunuz Canalioğlu Ağabey.
Yani orada ekonomik olarak bazı illerin önüne geçmiş olan bu ilçelerin, böyle bir algısı var, bu algıdan dolayı bunun
kurulması… İskenderun’un da, Alanya’nın da, Bandırma’nın da yüz yıllık hayalidir il olmak hepinizin bildiği gibi ama biz
bunları gerçekleştiremedik.
Üniversitenin altyapısını yaparak… Sizin şeyinize katıldığım veyahut da açıklamak istediğim esas konu şu: Tabii
Türkiye’de dünyanın en önemli bor madenlerinin Balıkesir’de olduğunu hepimiz biliyoruz ve bunun işleme üssünün de
Bandırma olduğunu biliyoruz. Bor Enstitüsünü kuran adam benim, kurulmasına vesile olan benim, o zaman o süreçten beri
çalışmaya katkı veren insan da biziz. Fakat Bandırma’ya, bu kurulacak olan üniversiteye, teknik üniversite niteliğinde
muhakkak bor üniversitesi kurulduğu zaman fayda mülahaza edecek ekipman ve elemanların olmadığını, bor ve türevlerinin
Bandırma’da, mevcut olan Balıkesir Üniversitesinde işlemsel özelliğinin olmayacağını, muhakkak Gazi ve Orta Doğu
Teknik Üniversitesiyle beraber gözlük camı yapılırken kullanılan bir borun, şu anda imal edilen bir deterjanın buna
muhakkak teknolojik olarak, burada olması gerekli olduğu için KİT Komisyonunda bunu da görüştük, KİT Komisyonu
Etibank Genel Müdürlüğünün burada olması hasebiyle bu üniversiteyi, sizin zikrettiğiniz konuyu teklif etmeme, görüşmeme,
YÖK’le de görüşmeme, Balıkesir Üniversitesiyle de görüşmeme rağmen uygun olmadığı için koymadık. Eğer olsaydı ben
sizinle beraber hemen teklifi verecektim sevgili hocam.
Teşekkür ediyorum.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Ben teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Öztaylan.
Şimdi, söz sırası Sayın Önal’da.
Buyurun.
SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Sayın Başkanım, değerli komisyon üyesi arkadaşlarım, kıymetli hazırun; öncelikle
hepinizi saygıyla selamlıyorum. Ben de Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü olması münasebetiyle bu cennet vatanı
bizlere kanlarıyla, canlarıyla miras bırakan başta Gazi Mustafa Kemal olmak üzere tüm aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir
kez daha şükranla anıyorum.
Evet, bugün üç üniversitenin kurulmasıyla ilgili Komisyon toplantısındayız. İskenderun teknik üniversitesi,
Bandırma üniversitesi ve Alanya Alaaddin Keykubat üniversitesi. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sisteminin son güncel nüfus
sayılarına göre İskenderun 244.970, Bandırma 145.089 ve Alanya da 285.407 nüfusa sahiptir. Öyle ki birçok ilimizin…
SELÇUK ÖZDAĞ (Manisa) – Merkez nüfuslar…
SUAT ÖNAL (Osmaniye) – Evet, merkez nüfuslar bunlar. Ben şu anda merkezi örnek alarak konuştum, çevresiyle
bu çok daha fazla tabii.
Buradan şuna varmak istiyorum: Birçok il merkezinin nüfusundan daha büyük nüfusa sahip ilçelerimiz bu
ilçelerimiz. Özellikle İskenderun ilçesi, Milletvekili olduğum Osmaniye iline 68 kilometre mesafede ve daha önce de
akademisyen olarak görev yaptığım bir yer. Dolayısıyla, İskenderun’dan başlayacak olursak hem “izabecilik” diye tabir
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ettiğimiz demir çelik sektöründe hem denizcilik sektöründe hem de özellikle Musul-Kerkük ham petrol boru hatlarının ve
Bakü-Tiflis-Ceyhan ham petrol boru hatlarının deniz yoluyla dünyaya açıldığı bir noktaya çok yakın bir bölgede İskenderun.
Dolayısıyla, İskenderun’un altyapı olarak bundan sonraki süreçte üniversitenin gelişimi olarak çok önemli bir konumda
olduğunu ifade etmek istiyorum ve çok doğru bir tespitle arkadaşlarımız tarafından verilmiş olan İskenderun teknik
üniversitesi kurulmasının isabetli bir karar olduğunu burada ifade etmek istiyorum.
Gerek Bandırma üniversitesi gerekse Alanya Alaaddin Keykubat üniversiteleri de hem bundan sonraki süreçte
gelişimi hem hitap edeceği hinterland açısından çok önem arz eden konumdadırlar. Bu nedenle gençlerimize yeni imkânlar
oluşturma, eğitim fırsatları noktasında yeni fırsatlar sunma anlamında üniversitelerimizin açılmasının Türk yükseköğretim
sistemine de büyük katkılar sunacağı düşüncesiyle şimdiden hayırlı olsun diyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Önal.
Sayın Bakır, buyurun.
TÜLAY BAKIR (Samsun) – Sayın Başkan, saygıdeğer Komisyon üyelerimiz ve Sayın Müsteşar Yardımcımız;
hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi’mizin 100’üncü yılı. Bağımsızlı için kahramanlık destanını yazan başta Gazi
Mustafa Kemal Atatürk’ü, şehitlerimizi, bu savaşa katılan tüm gazilerimizi saygı ve rahmetle yâd ediyorum.
Kurtuluş Savaşı’nda çok insanları kaybettik, bu kaybettiklerimizde başta, asker olma yaşında hatta askerlik yaşını
geçirmiş insanlar giderek şehit oldular. Benim anneannem 9 erkek kardeşini Çanakkale’de kaybetmiştir ve Kafkasya’dan
geldiklerinin çok az gününde kaybetti, gerçekten bu, her zaman onun yaşadığı sürece içindeki acıydı. Şimdi onlar bitti, bitti,
üniversite öğrencilerine geldi. Bütün mühendislik öğrencileri, bütün tıp öğrencileri gitti, kalmadı artık, lise son sınıf
öğrencileri gitti, lise iki öğrencileri alınırken Kurtuluş Savaşı bitti çok şükür ve geride kalanlar evde ya dönen gazi ve artık
çalışamayacak durumdaki gençler, evde yaşlı dedeler, bir sürü yetim çok ve zavallı kadınlar, hiçbir eğitimi yok ve bu, belki
bile isteyerek yapıldı, ya da o savaşın sonu oldu ve biz bunu, eğitimdeki o açığımızı, üniversite açığımızı belki kırk yıl yerine
koyamadık. İlginçtir ki aynı Çanakkale Savaşı’nın zaferinin olduğu yıl dönümünde “Üç yeni üniversite kurulsun.” deniliyor;
bu bana güzel bir tesadüf gibi geldi ve inşallah, bu üniversitelerimiz de bilim yaşamında iyi yerlere gelirler. İskenderun,
Bandırma ve Alanya üniversitelerine şimdiden başarılar diliyorum.
Şimdi, üniversite sayılarımız artsın mı, artmasın mı da şunu söylemeyi de isterim: Bizim şu anda son aldığım
rakamda 2 milyon 867 bin 209 lisans, iki yıl ön lisans öğrencileri de dâhil olmak üzere örgün eğitimde, 2 milyon 466 bin 366
öğrencimiz de açık öğretimde. Açık Öğretim Fakültemizin ve orada eğitimin mutlaka çok ciddi bir şekilde gözden
geçirilmesi gerekli. Daha küçük bölümler açılarak ihtiyaç olan dallara yönelinmeli ama bu çocukların bu üniversiteye
girmelerindeki ana neden nedir? Örgün eğitim fırsatı bulamamalarıyla ilgili. Şimdi artık eğitim süremiz on iki yıla uzatıldı.
Bu, son derece olumlu bir gelişmedir ve biz bu yönden Avrupa ve Amerika’yla artık ne olduk? Eşitleşmiş duruma geldik,
ben bunu takdirle karşılıyorum. Her zaman söylediğim var, ben kırsal kesime gittiğimiz zaman -artık köy diyemiyorum
Samsun’da, hepsi mahallemiz oldu- ailelere sorduğum zaman o kadar çok benimsemişler ki üniversiteye çocuğunu
göndermeyi ve onlara kız çocuk sözünü ettiğiniz zaman size uzaylı bir insanmışsınız gibi bakıyor “Ne demek, nasıl bir fark
var?” diyor, onu hiç düşünmüyor bile. İnanıyorum ki, on sene sonra artık hangi fakülteye gönderebildiğini aileler tartışacak
hâle gelir ve şu anda bizim sınıflarımız son derece kalabalık ve her üniversiteye çok fazla öğrenci alıyoruz; bir de bu var. Bu
bence işte bu açılacak üniversitelerle… Bizim şimdi “Acaba yapılsa mıydı, yapılmasa mıydı, işte şu kadarı nereden iş
bulur?” kaygımız var. Bunları da normal karşılıyorum ama bunun zaman içinde yarar getireceği düşüncesindeyim. O sayılar,
otomatik olarak belli bir rakama doğru azalacaktır.
Bir de tabii, unutulmaması gereken bir başka şey var: Bizim üniversitemiz, Ondokuz Mayıs Üniversitemiz büyük
oranda bu sınavları düzenlediği için yakinen biliyorum, 4 milyon yurt dışındaki öğrenci Türkiye’de okumak istiyor, bunun
için başvuruyor. Şimdi, bunun çok yararlı olacağı düşüncesindeyim, belki bize gelişmede daha geride kalmış ülkelerden
bunlar ama bir insanın okulu neresiyse orasını ikinci bir vatanı gibi de bilir; bunun da unutulmaması lazım. Ben İstanbul
Üniversitesini bitirdim, Hacettepede eğitimlerimi aldım, şimdi bu iki il benim için farklı bir değere sahiptir. Bunu
unutmamak gerekli ve biz bunlara çok iyi Türkçe öğretebiliriz bu okullarda, iyi İngilizce öğretebiliriz. Bizim vatandaşımız
olarak her türlü dalda önümüzdeki yıllar içinde geçtikleri mevkilerde bağlantılarımız olacaktır. Bu üniversitelerin açılmasının
bu öğrencileri kabulümüzü de kolaylaştıracağını düşünüyorum.
Bu arada da son bir şey, akademisyenlerden, kendi üniversitemden gelen bir şey, kayıtlara geçmesi açısından
söylüyorum. Güzel bir şeyle, benim 2012 yılında hazırladığım 2023 hedefinde sağlık stratejileriyle ilgili bir rapor vardı. O
raporda şunu söylemiştim: Üniversitelerde ve diğer kurumlarda -ben orada hekimlerden almıştım bunu- mutlaka yaşın daha
yukarıya çekilmesinde yarar var, hem hekim sayımız şu anda çok yeterli durumda değil hem de daha fazla faydalanılabilir
diye. Dün de beni aradı kendi üniversitemdeki, tıp fakültesindekiler öğretim üyesi arkadaşlar “Acaba bizim yaşımız daha
yukarıya çekilebilir mi, biz de bundan faydalanabilir miyiz, ne diyorsunuz?” diye. Ben bunun üzerine kendi kızımı da aradım
“Ne durumdadır diğer yurt dışındaki üniversitelerdeki akademisyenlerin yaşı?” Mesela, birkaç hocasını örnek gösterdi hem
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İngiltere’den hem bu yıl da Amerika’dan “Hayır, orada bir yaş sınırı yok. Öğretim üyesi kendi karar veriyor. ‘Ben artık
devam etmek istemiyorum.’ Mesela, bu seneki bir hocam 81 yaşında ‘Çocuklar, bu sene bitsin, ben bu yaz emekliye
ayrılacağım.’ diyor” dedi. Bu fikir de bence üzerinde konuşulması gerekli bir konudur.
Hepinize saygılarımı sunuyorum.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Çok sıkıntı çektiğimiz oluyor bizim de…
TÜLAY BAKIR (Samsun) – Ama, biz bunları yönetici kadrosuna getirmeyeceğiz efendim.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Ordinaryüs…
TÜLAY BAKIR (Samsun) – Evet, bilemiyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bakır.
Buyurun Sayın Bulut.
AHMET DURAN BULUT (Balıkesir) - Teşekkür ediyorum Başkanım.
Değerli üyeler, değerli bürokratlar; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yılını ben
de kutluyorum. Türk’e kefen biçmek isteyenlerin Boğaz’ın soğuk sularına kefensiz gömüldüğünü ve Türk’ün vatanına göz
dikenlere o denizlerin hâlâ açık olduğunu, Çanakkale’nin bugün de geçilemeyeceğini belirtmek istiyorum. Bu Çanakkale
kahramanlarını, başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi, gazilerimizi rahmet ve
minnetle anıyorum.
Bugün getirilen üç kanun teklifinin çok isabetli olduğunu ifade etmek istiyorum. Başta ilim Balıkesir’in ilçesi
Bandırma’da kurulması teklif edilen, benim de teklif vermiş olduğum bu üniversite teklifinde bu teklifin asıl kahramanı
emeği geçen, altyapısını hazırlayan gerek milletvekilliği gerek belediye başkanlığı döneminde Bandırma’ya çok büyük
katkıları ve hizmetleri bulunan değerli milletvekilimiz Cemal Öztaylan Bey’e ben teşekkür ediyorum. Milletvekilliğinin bu
dönem partisinde üçüncü dönem olması hasebiyle -bildiğim kadarıyla son dönem- aslında bu birikimleriyle daha ülkeye ve
Balıkesir’e çok hizmetleri geçeceğine inandığım bir arkadaşım. Çok emekleri var bu kanunda. Bandırma gerçekten 10,5
plakasını almış, hak etmiş Balıkesir’in en büyük bir ilçesi. Kendilerinin ifade ettiği gibi bu kanun teklifi siyasi bir teklif
olmaktan çok öte, gerçek bir ihtiyaçtan kaynaklanmıştır. Çevresindeki ilçelerin merkezidir. Gönen, Erdek, Manyas, Susurluk
bu ilçelerde yüksekokullar, fakülteler bulunmaktadır. Bölge bir turizm merkezidir, Kuş Cenneti bulunmaktadır. Erdek
Türkiye’ce bir markadır. Turizmle ilgili açılacak yüksekokulun, fakültenin bu üniversite bünyesinde çok katkısı olacaktır.
Türkiye’de tavuk, civciv yetiştiriciliğinin, yumurtacılığın, tavuk etinin, beyaz etin en önemli merkezlerinden birisidir. Yine,
Türkiye’de kimyevi gübrenin yüzde 15’inin üretildiği bir merkezdir. Bunu çok hak etmiştir. Değerli vekilimin ifade ettiği
gibi, öğrenci yurtlarının da hazırlandığı yani diğer üniversiteler… Ne üniversiteler geçti bu Komisyondan, ne öğrenci yurdu
var ne okulun binası var ama her şeyiyle hazırlanmış tam tekmil bir üniversite olmaya hak kazanmış, tabelasının asılması
beklenen bir üniversite. Bunun bölgemize katkısının çok olacağına, bilim hayatına katkısı olacağına inanıyorum. Bandırma
bir deniz kenarı olması dolayısıyla aynı zamanda bir liman şehrimizdir. İhracatın, ithalatın yapıldığı önemli bir merkezdir.
Birçok fakültenin ve yüksekokulun açılabileceği bir altyapısı vardır. Kendi hinterlandında, kendi çevresinde tarımsal
alanıyla, çok mümbit arazileriyle ziraat fakültesi açılabilecek bir yerdir.
Yine, benim bir kanun teklifim vardı bölgenin bu gümrüksüz alan şekline dönüşmesi, yeni oluşan büyükşehir
belediye başkanının üzerinde durduğu bir sanayi kenti bölgesi hâline dönüştürülmesi Bandırma’yı aynı zamanda Balıkesir’de
ve Türkiye’de yine önemli bir merkez hâline getirecektir ki, bu üniversite onu taçlandıracaktır.
Ben de bu kanun teklifinin hayırlı olmasını diliyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Bulut.
Şimdi söz sırası Orhan Bey’de.
ORHAN KARASAYAR (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım, tabii, demin arkadaşlarımız ciddi katkıda bulundu.
Hatay’ımız sizlerin de bildiği gibi kardeşliğin, sevginin, barışın, hoşgörünün olduğu bir ilimiz. Hatay’ımızı Amanos
Dağları’mız yaklaşık ortadan ikiye bölmekte. Amanos Dağları’mızın kuzeyinde İskenderun merkez olmak üzere altı ilçe
bulunmakta, yaklaşık buranın nüfusu da 600-650 bin civarında. Güneyinde ise merkez Antakya olmak üzere sekiz ilçe
bulunmakta. Güneyinin coğrafyasıyla kuzeyinin coğrafyası, kültürü çok farklılık göstermekte. Güney bölgemizde daha çok
tarım, sanayi, kültür, tarih şehri; kuzeyi ise sanayi ve turizm şehri, denizin hükmettiği sanayinin hükmettiği bir birim.
İskenderun’umuzun ekonomik olarak, sanayi olarak çok gelişmesi nedeniyle de İskenderun kampüsümüz çok hızlı bir
şekilde büyüdü. Sağ olsun yatırımcılarımız, iş adamlarımız kendi imkânlarıyla, yardımlarıyla fakültelerin artmasına, yeni
fakülteler yapılmasına çok ciddi destekler verdi. Bu da sanayicilerin beklentisini artık üniversite karşılayamaz oldu. Yani
AR-GE çalışmaları noktasında, inovasyon noktasında, gelişmek noktasında Antakya’da merkezi bulunan rektörlüğümüz
karşılayamaz oldu. Bu, üniversiteyle, iş adamlarımızla, sivil toplum örgütlerimizle, siyasetçilerimizle birlikte yapmış
olduğumuz çalışmalar neticesinde bölgemizde iki üniversitenin birbirine rakip değil, iki üniversitenin birbirine destek, güç
verecek şekilde yapılandırılması sağlandı. Bu çalışmada rektörümüzün de bölgemizin hem Antakya merkezde hem
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İskenderun ve çevresinde olan gerek siyasetçi arkadaşlarımız gerek bürokrat arkadaşlarımızın karar birliğiyle bu neticeye
varıldı. İki üniversite birbirine rakip değil iki üniversite birbirini destekleyecek. İskenderun Teknik Üniversitemiz sanayi ve
teknik alanda, Antakya’daki Mustafa Kemal Üniversitemiz de sosyal bilimler, tarih, eğitim alanlarında güçlenecek.
İskenderun’da olan bölüm Antakya’da olmayacak. Yani burada bizim hedefimiz Hatay’ımızı, birlikte iki üniversitemizi de
güçlendirerek büyütmek. En ufak bir sorun yaşanmayacak bu konuda diyorum.
Hepinize teşekkür ediyor, saygılarımı sunuyorum Sayın Başkanım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Karasayar.
Şimdi söz sırası Sayın Yerlikaya’da.
Buyurun.
İLHAN YERLİKAYA (Konya) – Değerli Başkan, değerli üyeler, Değerli Müsteşar Yardımcımız; ben de bir Konya
örneği var, ondan bahsetmek istiyorum. Ama ilk önce Çanakkale şehitlerini ben de rahmetle anıyorum. Allah rahmet eylesin.
Bandırma, İskenderun, Alanya’da kurulacak üniversite bilim dünyasına çok şey katacaktır, biz de buna inanıyoruz bir
akademisyen olarak. Yukarıda adı geçen üniversitelerin bilimsel altyapısı ve fiziki altyapısı da yeterli diye düşünüyorum.
Çünkü yeni gelen rektör de, oradaki yerel yöneticiler de inşallah bundan sonra çok şey katacaklardır buraya. Az önce eleştiri
oldu “Bunlar birbirinin rakibi olur.” diye. Hayır, rakip olmaz bu üniversiteler, refik olur yani arkadaş olacaklar inşallah. Ama
bilimsel bir yarışma da olacak. Konya örneğinde bunu gördük. Necmettin Erbakan Üniversitenin kuruluşunda da aynı
eleştiriler yapıldı ama şu anda görüyoruz ki, Necmettin Erbakan Üniversitesi de Selçuk Üniversitesi de -Konya’daki
üniversiteler- birbirleriyle rakip değil refik, bir de tatlı bir bilimsel yarış içerisindeler. Her iki üniversite de “Acaba ne
yapabiliriz?” diye gayret içerisindeler.
Bir başka husus: Bu bahsettiğimiz ilçelerimizin nüfusu, altyapısı da yeterli. Orada üniversitelerin kurulması oradaki
yerel yöneticileri, oradaki sivil toplum örgütlerini, hayırseverleri de harekete geçirecektir. Aidiyet duygusuyla o üniversiteye
vatandaşlarımızın da katkısı olacaktır. Bu bakımdan çok önemli bir iş diye düşünüyorum ve bu ilk defa da yapılmış değil,
bizim iktidarımız döneminde defalarca yapıldı biliyorsunuz.
Onun için, hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Yerlikaya.
Buyurun Sayın Atalay.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Değerli arkadaşlar, bugün 18 Mart, garbın afakını sarmış, çelik zırhlı duvarı yüreğindeki imanla paramparça etmiş,
bu gerçeği bütün istilacıların beynine çivi gibi ebedi olarak çakmış, Üsküp’ten Bakü’ye, Medine’den Dağıstan’a İslam
dünyasının dört bir yanından Çanakkale şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
Öncelikle bu teklif sahibi arkadaşlarımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Burada sadece sanıyorum
Alaaddin Keykubat Üniversitesinde bir eğitim fakültesi de mevcut. Eğitim fakültelerinin durumu sanki yeniden bir
değerlendirmeye tabi alınacak, tabi tutulacak diye biliyoruz. Burada eğitim fakültesini doğrusu zayıf buluyorum.
İkinci olarak, her üniversite açtığımızda özellikle muhalefet tarafından eğitim-istihdam ilişkisi tesis ediliyor. Doğrusu
ben bu manada böyle bir ilişkinin yanlış olduğunu düşünüyorum. Bugün Japonya, Güney Kore gibi gelişmiş ülkeler çağ
nüfusunun yüzde yüzünü üniversite mezunu yapma çabasına soyunmuşken, bizim bu konuda epey gerilerde olduğumuz
gerçeği de ortadayken, “Mezun olacak da ne olacaktır? İşsiz kalacaklar.” gibi gerekçelerle her üniversite açılımına bu
manada bakmak, yaklaşmak doğru değildir. “Üniversiteye ihtiyaç var mı, yok mu?” noktasında bir ihtiyaç belirleyecek bir
nesnel kriterin olduğuna da inanmıyorum çünkü beşikten mezara kadar ilim tahsil etmek esasından baktığımızda bizim daha
fazla üniversite açmamıza muhtaç olduğumuzu düşünüyorum şayet.
Biraz Nur Hoca’ya bir iki eleştirim var. Bilim-üniversite-ideoloji-iktidar ilişkileri doğrusu öteden beri sorunlu bir
ilişki. Bunu sık sık “Seçime giderken üniversite açıyorsunuz.” eleştirilerini kabul edemeyiz. Bir seçim hatırına da, siyaset
hatırına da açsak bile siyaset hatırına üniversiteyi kapatan bir Cumhuriyet Halk Partisi olduğunu biliyoruz. Darülfünunu
biliyorsunuz bizzat o dönemin Maarif Vekilimiz Dr. Reşit Galip “Üniversite iktidarın arkasında durmuyor.” bahanesiyle
üretilen diğer gerekçeler ileri sürülerek Darülfünun kapatılmıştır. Darülfünun kapatılmış ise ve bu Darülfünunu kapatan bir
partinin kalkıp “Niye üniversite?” ya da “Açtığınız üniversiteleri siyaset hatırına açıyorsunuz. Seçimlere bir iki ay kala
açıyorsunuz.” şeklindeki itirazlarını, eleştirilerini doğrusu kabul edemeyiz.
Ben, Tülay Hocamın 67 yaşla ilgili önerilerine katılıyorum. Gerçekten, bu 67 yaş sınırı üniversitelerimizde ciddi
sıkıntılar yaratıyor. Türkiye’de yaş ortalamasının bugünkünden çok daha düşük olduğu dönemlerde alınmış bu kanunun
revize edilmesi gerektiğine inanıyorum. Her ne kadar 67 yaşını doldurmuş öğretim üyeleri yeni açılan üniversitelerde
sözleşmeli olarak çalışabiliyor ise de bu konuda yasal bir düzenlemeye acilen ihtiyaç olduğu kanaatimi ben de belirtmek
istiyorum.
Bu üniversitelerimizin hayırlı olmasını Cenabı Allah’tan temenni ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Atalay.
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Sayın Hacı Bayram Türkoğlu, buyurun.
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU (Hatay) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım.
Sayın Başkan, değerli Komisyon üyelerimiz, Bakanlığımızın değerli temsilcileri; ben de hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
18 Mart Çanakkale Zaferi’nin 100’üncü yıl dönümü münasebetiyle “Çanakkale geçilmez.” dedirten başta Mustafa
Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere tüm kahraman şehitler ve gazilerimizi minnetle anıyorum, ruhları şad olsun.
Değerli arkadaşlar, bugün burada Komisyonumuzda Türkiye’mize yeni kazandırılacak olan üç üniversiteyle ilgili
görüşme yapıyoruz. İskenderun Teknik Üniversitesi Onyedi Eylül Bandırma Üniversitesi, Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitesi bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak şu anda Komisyonumuza gelmiştir, inşallah Komisyon sonrası Türkiye Büyük
Millet Meclisinden, Genel Kuruldan geçer bu yasalaşır ve ülkemiz için de hayırlı hizmetlere vesile olur, eğitim camiamıza bu
üç üniversitemizi kazandırmış oluruz.
Değerli arkadaşlar, tabii, ben biraz İskenderun Üniversitesinden bahsetmek istiyorum, bir ihtiyaçtan kaynaklı olarak
nasıl çıktığı hususunda bir bilgi paylaşımı yapmak istiyorum.
Malumunuz, Hatay’ımız 1,5 milyon nüfuslu bir ilimiz. Hatay’da sanayi var, ticaret var, tarım var, turizm var.
Potansiyeli yüksek bir ilimiz, stratejik ehemmiyeti yüksek bir ilimiz. Hatay’da bulunan Amanos Dağları, sevgili kardeşim
Orhan Bey'in de ifade ettiği gibi, Hatay’ı iki coğrafi bölgeye ayırıyor. Bizim orada dağın öbür tarafı, beri tarafı diye ifadesini
bulan, işte, Amik Ovası tarafı güney tarafı, bir de İskenderun Körfezi’nin bulunduğu yer kuzey tarafı olmak üzere. Tabii,
Amik Ovası genelde tarım ağırlıklı ama bunun yanı sıra, tabii, orada bir kültür yatıyor, orada bir tarihî geçmiş yatıyor, orası
yani Antakya, antika, antik kent anlamında dünyanın en eski kentlerinden birine sahip bir ilimiz o bölge. Mustafa Kemal
Üniversitesi de potansiyelli bir üniversitemiz ancak coğrafi dağılımı da esas aldığımız zaman Mustafa Kemal Üniversitesinin
merkezine, örneğin, İskenderun Körfezi bölgesi tarafında kalan Erzin ilçemiz yaklaşık 105-110 kilometre, Dörtyol 90-100
kilometre, en yakın ilçe Belen 50-60 kilometre civarında. Şimdi, İskenderun merkezde kurulacak… İskenderun 250 bin
nüfusa sahip, yakın ilçelerle birlikte 650 bin nüfusa sahip bir bölge. Bu bölgede tabii sanayi ağırlıkta olmak üzere, turizm
var, ticaret var, biraz da özellikle Dörtyol ve Erzin bölgesinde tarım var. Biliyorsunuz, o bölgeler de narenciyenin ana deposu
durumunda. Türkiye'de üretilen narenciyenin de yaklaşık yüzde 30’u Dörtyol ve Erzin’de üretilmekte.
Tabii, İskenderun da demir çelik sektörü başta olmak üzere, sanayi alanında Türkiye’mize, ciddi manada ülke
ekonomisine katma değer sağlayan bir bölge. Şimdi, o bölgede tabii ciddi manada nicelikli elamandan ziyade, nitelikli
eleman ihtiyacı doğmakta. Biz biliyoruz ki oradaki fabrikalar, tabii, hem AR-GE çalışmalarında inovasyonla ilgili hizmet
ithal etmekte, dışarıdan hizmet almakta. Hâlbuki o bölgesinde mekânda, lokalde kurulacak olan bir teknik üniversite, teknik
üniversitenin bünyesinde çalışan araştırma görevlilerimiz ve oradan alınacak bir teknik yardımla belki de ülke ekonomisinde
o bölgedeki sanayicilerden dışarıya giden, dışarıdan hizmet satın alımı şeklinde ithal edilen mevduatlar, sermayenin büyük
bir kısmı millî ekonomiye dönecek ve yerinde kalacaktır diye de düşünüyorum.
Şimdi, ben bir örnekle, tabii, bu konuşmamı paylaşmayı arzu ediyorum. Dörtyol ve İskenderun’da… Dörtyol’da
Teknoloji Fakültesi üç yıl önce kuruldu, şu anda 3 tane de bölümü var: Enerji sistemleri mühendisliği, yapı işleri
mühendisliği ve bir de malzeme mühendisliği. İskenderun’da ayrıca Barbaros Hayrettin Paşa Denizcilik Fakültesi birlikte
kuruldu, bu 2 fakülte beraber kuruldu. Fakat, şimdi, gözden uzak olan gönülden de ırak oluyor hesabı zamanında alınmayan
tedbirler sebebiyle de mesela, Teknoloji Fakültesine biz yüksek lisans öğrencilerinin dışında, Dörtyol’da yer ve mekân da
tahsis etmemize rağmen hâlâ lisans öğrencisi alamadık. Daha yeni Mustafa Kemal Üniversite Senatosundan lisans
öğrencileri alınabilmesi için gerekli işlemler yapıldı, evrak YÖK’e gönderildi. Bu bir eksikliktir, bu bir zaman kaybıdır.
Yani, zamanında kuruldu, bu bir ihtiyaçsa bu ihtiyacın altı niye doldurulmadı.
Şimdi, sonuçta İskenderun bölgesinde kurulacak olan İskenderun Teknik Üniversitesi bölge acısından elzemdir diye
düşünüyorum. Bu üniversite kurulurken de tabii Amanos Dağları’nı da dikkate aldığımız zaman, İskenderun’u merkez kabul
ettiğimiz zaman oradaki Belen, Arsuz, İskenderun, Payas, Dörtyol ve Erzin’deki hâlihazırda Mustafa Kemal Üniversitesine
bağlı olan tüm birimlerin, gerek fakülte, gerek yüksek okul, gerek enstitü…
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Hayırlı olsun Ağabey.
HACI BAYRAM TÜRKOĞLU (Hatay) – Teşekkür ederim.
…tamamının yeni üniversiteye bağlanmasında fayda var. İleride herhangi bir yönetim karmaşasına sebebiyet
vermemek açısından da tüm müştemilatıyla birlikte yeni üniversiteye devrolunmalıdır.
Bunun yanı sıra, tabii ki Mustafa Kemal Üniversitesinin güçsüz kılınması tarafı da değiliz. Mutlaka bunlar, demin
hocamızın ifade ettiği gibi, birbirinin refiki olarak, birbirinin tamamlayıcısı, mütemmimcisi olarak, birbirine destek olarak da
yeni açılacak, yeni kurulacak fakülte ve yüksek okullarla da desteklenmeli, Mustafa Kemal Üniversitesine de ayrıca destek
verilmelidir diye düşünüyorum.
Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Yeni kurulacak üniversiteler memleketimiz için de hayırlı olsun diyorum.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Türkoğlu.
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ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkanım, usul açısından bir şey sorabilir miyim öğrenmek için?
BAŞKAN – Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Her Komisyon üyesi bu konuda bir fikir beyan etmek durumunda mıdır? Yani, ben ona
göre söz isteyeceğim de. Anlaştık yani bu konuda bir hemfikirlik var, bir kifayeti müzakere olursa…
BAŞKAN – Şimdi, daha önce Dışişleri Komisyonunda da bulunduk, bizim oradaki âdet, Komisyon üyeleri
konuşmak isterse kimsenin talebini kesmedik.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ama, böyle bir zorunluluk yok.
BAŞKAN – Zorunluluk yok ama burada konuşmak isteyen vekile “Sen konuşma.” diyemeyiz fakat ricamız, kısa
olursa…
Sayın Uçma, buyurun.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Cemal ağabeyin ikazını almadan bitirmeye çalışacağım inşallah.
Sayın Başkanım, çok sevgili arkadaşlar; hepinizi saygı, sevgi ve muhabbetle selamlıyorum. Kurulan
üniversitelerimizin milletimize, memleketimize, çocuklarımıza ve geleceğimize hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.
Çanakkale’nin 100’üncü yılı münasebetiyle Çanakkale’nin bir son Osmanlı savaşı ve koalisyonu olduğunu ifade
etmeme lütfen izin verin. Çoklukla, gençlerimiz de dâhil, cumhuriyet dönemi savaşı olarak bilinmektedir. Bütün kadroları da
içeren, bir süreklilik arz eden son kaleyi kurtarmak için de dünyanın iyilik taşıyıcılarının bir koalisyon oluşturarak ortaya
koyduğu bir örnekliktir. Çanakkale’den alınacak çok büyük ibret dersleri vardır. Dolayısıyla, bu uğurda gerçekten de
canlarını vermiş, feda etmiş aziz şehitlerimizi minnet ve şükranla anıyoruz, onlara Fatihalar gönderiyoruz, dualar ediyoruz.
Çok acıdır, bütün kesimlerden çok zayiat olmuştur. Ancak, medrese öğrencilerinden daha genç yaşta 500 tane
öğrencinin zayi olması bugüne yansıması bakımından şöyle mütalaa edilebilir: Belki de dünyada İslam rönesansını
yapabilecek kadro bu ekip içinden çıkma imkân ve ihtimalini taşıyordu. Ama, tarih her zaman değil, bazen insanların önüne
fırsatlar koyar, buna bir kader ve takdir deyip geçmek gerekiyor.
Sevgili arkadaşlar, şimdi, Cumhuriyet Halk Partisinin geçmişe ilişkin, mevcut arkadaşlarımızın da yer yer gerek
Genel Kurulda gerek komisyonlarda -o konjonktürlerde yapılan hataların bugün tarafımızdan savunulması da mümkün
değildir, o bir süreçtir, konjonktürdür- dediklerinden sonra fazla bu konulara girilmesini doğrusu çok sağlıklı bulmam. Bizim
işimiz devri sabık yaratmak, potansiyel suçlu oluşturmak değildir. Kur’an bu konuda bize çok önemli bir yöntem
öğretmektedir. “Onlar geçmiş bir topluluktu, onların yapıp ettikleri onlara, sizin yapıp ettikleriniz size.” Şimdi, mesela,
sevgili arkadaşlarımız çıkıyor, diyorlar ki: “Hayır, öyle değil.” Örneğin, sevgili Nur Hocam -ben Komisyonda bulunmaktan
da çok mutluyum- bugün aynı durumlar olsa herhâlde ikna konularına kendisi de müsaade etmez, bunda hiç kuşku yok. O
hâlde, biz…
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Ama, İsmet Bey, öyle bir konu açıyorsunuz ki sussam bir türlü, konuşsam bir
türlü.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Bunu şunun için söylüyorum…
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Şahitsiniz, biri oradan tahrik ediyor, biri oradan tahrik ediyor.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Tahrik olmayın siz.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Değil efendim, ben onun için söylemedim.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – “Tatlılıkla bitirelim.” diyoruz, olmuyor.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Şöyle: Dinleyemediğiniz için Hocam…
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Bana derseniz ben de cevap vermek durumunda kalırım.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Hayır. Öncesini Engin Bey’e falan sorarsanız…
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Örneği benden verirseniz bana söz hakkı doğar, geri alın.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Sevgili Hocam, bakınız, yalnız, bu bir süreci değerlendirme ve üstelik kendi
arkadaşlarıma bir şeyler söylemiş oldum.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Peki, ben dinlemedim, doğru.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Evet. O itibarla bunu ifade etmeme hakikaten izin verin lütfen çünkü bizim büyümeye,
çoğalmaya, yükselmeye ihtiyacımız var. Yani, birbirimizin kabullenmediği kimi olayları ikide bir temcit pilavı gibi önlerine
koymaya, karşılıklı önümüze koymaya ihtiyaç yok.
Sevgili arkadaşlar, çok doğru tespitleri var hem Nur Hocamın hem diğer arkadaşlarımızın. Özellikle, Ahmet Bey’in ki Kadına Şiddet Komisyonunda da beraberiz- çok değerli katkıları oldu, sağ olsun. Cemal Bey’e, hakikaten Orhan Bey’e,
Hacı Bayram Bey’e çok teşekkür ediyorum, katkı veren herkese çok teşekkür ediyorum. Yerindelik, sürdürülebilirlik,
yürütülebilirlik hususlarında biz bir komisyon oluşturabiliriz, mesela bir kısım üyelerimiz mevcut Komisyon üyeleri
içerisinden olmak üzere. Ama, şunu ifade etmek lazım, bu bilinçli yapıldı falan demiyorum ama bakın arkadaşlar, tarihî süreç
içerisinde sadece ve sadece İstanbul ve Ankara hem eğitim öğretimin -İzmir’i de buna ilave edebilirsiniz- hem ekonomik
olguların, olayların, şehirleşmenin dönüp dolaştığı yerdi. Şimdi, şunun için destek verilmesi gerekiyor… Eksiklikleri,
aksaklıkları kuşkusuz ki herkesin ifade ettiği gibi var ve olacaktır, işte onu takip etmek gerekiyor belki. Şimdi, bu şehirleşme,
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bilgi, birikim, sosyal hayatın güzelleşmesi ve ekonomi bütün şehirlere, beldelere, köylere kadar yayılıyor. Buna çok destek
vermek lazım. Önce total olarak buna destek vermek, sonra gerekirse tek tek yani total ormanı gördükten sonra mümkünse
tek tek ağaç dibine gitmek.
Sevgili arkadaşlar, iki hususun daha altını çizmek istiyorum. Üniversite şehirleşme demektir, medeniyet demektir.
“Biz büyüğüz.” demekle büyük olunmamaktadır. İnsanlar, yeryüzünde medeniyet bileşkesinde ağırlık teşkil edebilmeniz için
üretiminize, bilgi birikiminize, teknolojinize, iletişiminize, icatlarınıza, Nobellerinize bakmaktadır. Kuru kuru öğünmenin,
“büyük” demenin… Her millet kendisine aziz der, büyük der ya. Şimdi, Alman milleti “Ben aziz değilim, küçüğüm.” falan
der mi ya da İngiliz milleti? Dolayısıyla, bizim övünmemiz gereken, asıl yapmamız gereken alanlar medeniyet bileşkesinde
ağırlık teşkil edecek hususlarda varlık gösterebilmek ve ülkemizi, Mustafa Kemal’in de ifade ettiği gibi, çağdaş muasır
medeniyetler seviyesinin ötesine hep birlikte taşıyabilmektir.
Bu itibarla, ben bu yeni üniversitelerimizin tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Daha nicelerinin eklenmesini
ama hakikaten takibinin yapılmasını, YÖK'ün bir tasallutu varsa bundan kurtarılmasını -bizim bu kadim meselemizdir- bütün
bunları takibe almamız gerektiğini, siyasiler olarak takip etmemiz gerektiğini ifade ediyorum. Arkadaşlarımızın kadro
eksikliğine yaptıkları vurguya ben de iştirak ediyorum. Öyle zannediyorum ki Nur Hocam, herhâlde konu o kadar tebeyyün
etmiş ki -üzerinde de çok çalışmışlar hem Cemal Bey hem Ahmet Bey- yani bunu Nur Hanım, İsmet Bey, zaten arkadaşlar
hallederler.
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – Zaten katkı veriyorlardı.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Katkı veriyorlardı, zaten gelmeden önce de katkı verilmiş.
Efendim, hayırlı uğurlu olsun.
Çok teşekkür ediyorum, sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Uçma.
Şimdi, iki söz daha var, onları da veriyorum. Böylece geneli üzerindeki görüşmeyi tamamlıyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Üç tane oldu.
BAŞKAN – Sayın Bozkurt, buyurun.
NEBİ BOZKURT (Mersin) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Bütün arkadaşları hürmetle selamlıyorum, hayırlı uğurlu olsun diyorum.
18 Mart dolayısıyla, ben de bütün şehitlerimize Cenabıhak’tan rahmet diliyorum , gazilerimize aynı şekilde çünkü
herhâlde sağ olan gazimiz kalmadı 1915’ten buyana.
Değerli arkadaşlar, ben kadrolardaki, özellikle Alanya Üniversitesinin kadrolarında, ihdası uygun görülen kadroların
ve tabii Bandırma Üniversitesi kadroları arasında büyük bir uçurum farkı vardı, onunla ilgili söz almıştım. Fakat, bununla
alakalı verilen bilgi düzeltiliyor. İsmet Bey’in özellikle “Her millet mutlaka kendisiyle övünür.” ifadesi üzerine bir şey
söyleyeyim. Sevgili Peygamberimizin bir sözü vardır: “Ameli kendisini geride bırakanı nesebi ileri götüremez.” buyuruyor,
bunu unutmayalım. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi nesebi ileri götüremez. Yani, milletler övünürler ama… Soyu,
sopu yani.
Ahmet Bey’i de kutluyorum. Bir muhalefet milletvekili olarak Cemal Bey’in hizmetlerini takdiri sebebiyle.
Hepinize hürmet ediyorum. Hayırlı olmasını diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Hocam.
Şimdi söz sırası Sayın Coşkun’da.
Buyurun Sayın Coşkun.
TEMEL COŞKUN (Yalova) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.
Engin Bey, bugün Komisyon üyelerinin ben aslında teker teker konuşmasının doğru olduğunu düşünüyorum. Bir,
Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünü yaşıyoruz tarih, an itibarıyla, bir de tahmin ediyorum Komisyonumuzun son toplantısı
olabilir, bir veda anlamına da geliyor.
Öncelikle, ben de 18 Mart Çanakkale Zaferi’nin yıl dönümünde bütün şehitlerimizi rahmetle, minnetle ve şükranla
anıyorum.
Kabuğuna sığmayan 3 ilçemize üniversite kurulmasına, tahmin ediyorum, bütün muhalefetiyle, iktidarıyla destek
veriyoruz. Teknik konularda özellikle üniversiteden gelen hocalarımızın bazı eleştirilerini de doğru buluyorum, normal
buluyorum ama bir başka güzel tarafı da bilhassa Bandırma Üniversitemizin altyapısının güçlü olması. Ahmet Bey de
gönülden bir destekle görüşlerini açıkladı, onu çok önemli buluyorum. Ben, ilimde biraz bunun sıkıntısını yaşıyorum yani
altyapıların yetersiz olması biraz da işte o çalışma temposu eğer ileriye gidemiyorsa o sıkıntıları biraz çekiyoruz ama
Bandırma’da her şey hazırlanmış, sadece tabelası kalmış. İskenderun aynı şekilde, Alanya aynı şekilde. İnşallah hayırlı olsun
diyorum, ülkemizin bu yeni adımlara ihtiyacı olduğunu düşünüyorum.
Bir başka yönüyle de, bu Komisyonda dört yıldır güzel şeyler oldu. Zaman zaman belki birbirimizi birazcık farklı
yorumlasak da, sert tartışmalar geçmiş olsa da inanıyorum ki hepimizin niyeti, bu ülkenin geleceğini, yarınlarını, daha emin
adımlarla, daha güvenli bir şekilde yürüme noktasında çalışma ve gayretti. Tabii iktidarın belki dedikleri olmuştur ama
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muhalefetin söyledikleri elbette ki kayıtlara geçmiştir. İnşallah, ben inanıyorum ki kazanan ülkemiz olmuştur ve geleceğimiz
olmuştur.
Bu vesileyle, bu düşünce ve duygularla bu 3 üniversitemizin de hayırlı olmasını diliyor, herkese teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum Sayın Coşkun.
Şimdi söz sırası Sayın Özkoç’ta.
Buyurun.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Sayın Başkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
Bundan önce de birçok komisyonda bulundum, belediye meclislerinde bulundum. Böyle son toplantılarda elbette
komisyon üyelerine söz verilir ve komisyon üyeleri geçen bir bütün dönemi acısıyla tatlısıyla anarlar ve birbirlerine güzel
şeyler söylerler. Son maddelerde eğer mümkünse teknik konular varsa teknik konular konuşulur ve o teknik konular
konusunda insanlar kendi fikirlerini ifade ederler.
Nur Hocamla zaman zaman uyuşmayan benim fikirlerim de olabilir ama Nur Hocama duyduğum saygı ve sevgi
olağanüstüdür, hem bu Komisyonda hem de Mecliste. Biz, birbirimizi kırmadan, üzmeden birbirimize hitap etmeyi,
birbirimizle ilgili söz sarfetmeyi öğreniyor olabilmemiz gerekir. Bu Komisyonda, özellikle eğer bu son toplantıysa -bunu
bilmiyoruz ve üniversite kuruluyor, üniversite açılıyor üç tane- en azından bu Komisyona saygı gereği, Nur Hocamın da
ifade ettiği gibi, Sayın Millî Eğitim Bakanımızın bulunduğu bir toplantı olması çok önem taşıyordu. Keşke olsaydı, keşke
olsaydı. Hatta, keşke, kendisi burada “Bu, sadece bir toplantıyla son bulmayacak, hepinizin bulunduğu bir ortam
hazırlanacak, hepimiz orada birlikte olacağız diyebilseydi.”
MEHMET CEMAL ÖZTAYLAN (Balıkesir) – İnşallah kanun çıkarken gelir, onun temennisi…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Müsteşarımız burada olsaydı, YÖK Başkanımız burada olsaydı. Bu kurum, Türkiye
Büyük Millet Meclisinin önemli kurumlarından bir tanesidir.
Değerli Komisyon arkadaşlarımız, Değerli Başkanım; bu Millî Eğitim Komisyonuyla ilgili her konuda, sizin
şahsınızda dahi hata yapmamaya çalışıyoruz ama konu Cumhuriyet Halk Partisi olunca, biz bir siyasi partinin temsilcisiyiz,
gözümüzün içine baka baka bize siyaset dersi verenlere karşı da söyleyecek lafımızın olduğunu da herkesin bilmesini isteriz.
Şunu önce ifade edeyim Cemal Bey’e, dinlerken ben de memnun oldum, bir belediye geçmişi olan bir insan olarak dinlerken
ben de memnun oldum. Evet, siyaset yapılması gerekiyorsa, bir üniversiteye hazırlık yapılması gerekiyorsa böyle yapılmalı,
böyle ifade edilmeliydi. Ancak, bir yalanla başlayan, “Irak’ta nükleer silah vardır.” yalanıyla başlayan ve o dönemlerde
Türkiye’den yükselen ses “Ben bu Orta Doğu Projesi’nin Eş Başkanıyım.” diye yükselen sesin siyasi mensupları olarak, bir
buçuk milyon Müslüman’ın katledildiği, ezan sesleri okunurken minarelerin bombalandığı, çocukların yolda parçalandığı,
insanların öldürüldüğü, çırılçıplak Müslüman kadınların üst üste konulup köpeklere kirletilip resimlerin dağıtıldığı bir siyasi
partinin mensubu olarak İslam konusunda lütfen, bizim daha fazla üzerimize gelmeyin. Size söyleyecek çok sözümüz vardır.
Libya konusunda size söyleyecek çok sözlerimiz vardır. O konuda, lütfen, bize ahkam kesecek, bize tepeden bakacak,
cumhuriyet tarihinde ezanın okunmasını sağlayan bir siyasi partinin temsilcileri olarak, bize tebessüm ederek, sanki bu dinin
bir tek sahipleri sizlermiş gibi ve bizi bunun karşısında olan insanlarmış gibi gösteren bir tavırla yaptığınız konuşmalardan
vazgeçmenizi tavsiye ederiz.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Bana mı söylüyorsunuz?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Size ve sizin partinizin temsilcilerine söylüyorum.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Bütün söyledikleriniz yanlış.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hiçbirisi yanlış değildir. Sayın Hocam, eğer “yalan” derseniz, size hiç yalan demedim,
“yalan” derseniz, beni yalancılıkla suçlarsanız size daha ağır suçlamalarda bulunurum.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Yalan ve iftira ediyorsunuz.
BAŞKAN – Lütfen sayın üyeler, konumuza dönelim…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Müsaade edin, ben sizi nasıl dinlediysem siz de beni öyle dinleyin.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Devrisabık yaratmayın dedim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben sizi nasıl dinlediysem siz de bizi öyle dinleyin.
BAŞKAN – Sayın Özkoç, lütfen…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben size söylüyorum, Sayın Nur Hocamı itham ederek, ikna odalarından bahsettiniz.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Nasıl bahsettim?
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Arkadaşlar, ben bunun tartışılmasını istemiyorum. Enginciğim…
İSMET UÇMA (İstanbul) – Oldu mu olmadı mı ikna odaları?
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – O zaman ben de size söylüyorum: “…Eş Başkanıyım.” diyerek Irak’a, katlettiniz mi
katletmediniz mi?
İSMET UÇMA (İstanbul) – Eş başkanlık konusunu yanlış biliyorsunuz.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ettiniz mi, etmediniz mi?
İSMET UÇMA (İstanbul) – Yanlış biliyorsunuz.
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ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Nasıl yanlış biliyoruz? O zaman siz de bunu yanlış biliyorsunuz. Bunu buraya getiren
sizsiniz. Bunun, ikna odalarıyla bu Komisyonun ne alakası vardı?
BAŞKAN – Sayın Uçma, lütfen karşılıklı konuşmayalım.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Nur Hanımın sözleri üzerine, CHP’li arkadaşların geldiği noktada, geçmişte,
konjonktürel olan hataları kabul etmiyorlar, bunlar üzerinden gidilmemelidir derken iyi şeyler söyledim.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hayır, hiç de iyi şeyler değil.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Tencere dibin kara, seninki benden kara. İkiniz de yanlışsınız, şu işi bitirelim.
BAŞKAN – Sayın Özkoç, lütfen…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Şimdi, biz böyle yaklaşırsak vereceğimiz cevaplar çok sert olur. (Karşılıklı
konuşmalar)
Ama siz yapacaksınız, biz yapmayacağız; siz saldıracaksınız, biz saldırmayacağız; siz her türlü ortama gireceksiniz,
biz cevap vermeyeceğiz. Böyle olmaz, böyle olmaz.
BAŞKAN – Evet, hayırlı olsun diyelim. İsterseniz toparlayalım.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Onun için, ben sizin haricinizde ve Orhan Bey’in haricinde bütün Komisyon üyelerine
bu konuda bu oturumda gösterdiği saygıya, teveccühe teşekkür ediyorum.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Ben siz de dâhil teşekkür ediyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben sizin haricinizde. Hiç gerek yoktu Hocam. Size olan saygımı ve sevgimi bugün
itibarıyla zedelediğinizi ifade ediyorum.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Engin Bey, bizim ne konuşacağımızı önce sizden mi…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Bence sizin konuşmanız kadar benim cevap verme hakkım var Orhan Bey.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Doğru.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben de cevap veriyorum.
BAŞKAN – Tamam. Arkadaşlar, lütfen sataşmayalım.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Selam…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Evet, ona da hakkım var, sizi selamlamak zorunda mıyım?
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Hayır, ihtiyacımız yok.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Ben de vermiyorum saygımı, ben de size saygımı vermiyorum. Hiç önemli değil ben de
sana saygımı vermiyorum.
BAŞKAN – Orhan Bey, lütfen…
Bakın Genel Kurula hepimiz yetişeceğiz, lütfen.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – O zaman mesele yok, mesele yok.
BAŞKAN – Şimdi, Sayın Çakar…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Senin Cumhuriyet Halk Partisine gösterecek olduğun hiçbir tavrın ve hiçbir sözün
olamaz.
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Kardeşim, üniversite açıyoruz, “Bunu seçim hatırına yapıyorsunuz.” diyorsunuz…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hayır, sen kalkıp da… Senin Cumhuriyet Halk Partisine söyleyecek sözün kadar
Cumhuriyet Halk Partisinin sana söyleyecek elli tane sözü vardır. Onun için sen bu konuyu buraya getiremezsin. Yaptığın
şey yanlıştır.
BAŞKAN – Engin Bey, tamam… Orhan Bey, tamam…
Sayın Çakar, buyurun lütfen, size söz veriyorum.
MUZAFFER ÇAKAR (Muş) – Sayın Başkanım, değerli Komisyon üyeleri, kıymetli Müsteşarım; hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Rica ederim, ben bitireyim. Kırmızı ışığım yanıyor, müsaade edin.
MUZAFFER ÇAKAR (Muş) – Bana söz verildiği için…
ENGİN ÖZKOÇ (Sakarya) – Hepinize teşekkür ediyorum ve saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Tamam, sağ olun.
Buyurun Sayın Çakar.
MUZAFFER ÇAKAR (Muş) – Sayın Başkan, değerli üyeler, kıymetli Müsteşarım; ben de hepinizi saygıyla
selamlıyorum.
Yine, Çanakkale Zaferi için, başta 15’liler olmak üzere, genç yaşta, çocuk yaşta 250 bin şehidimizi rahmetle,
minnetle anıyorum.
Aslında, burada maksat, hepimizin hiç üzerinde muhalefet edemeyeceğimiz, stratejik olarak, doğal olarak, güzellik
olarak çok güzel üç ilçemizde üniversite kuruluyor olması. Hepimizin hissiyatı aynıdır. Burada, bence sadece Nur Hocamın o
girişte yapmış olduğu konuşma hepimizin hissiyatına yetecek kadar, geneli üzerine yetecek kadar bir konuşmaydı. Fazla
teferruata girmeden, burada bir sataşmaya da gerek yok.

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Millî Eğitim

Giriş :

Tarih : 18/03/2014

Stenograf :

Kayıt: Millî Eğitim

Sayfa: 16

Hepinize saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çakar.
Hükûmet adına Sayın Açıkgöz’e söz veriyorum.
Buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ – Sayın Başkanım, sayın
Komisyon üyeleri; öncelikle, Sayın Milletvekilimiz Nur Serter Hanımefendinin sorduğu soruya cevap vermek istiyorum.
Şimdi, Yüksek Öğretim Kurumunun bize vermiş olduğu bilgiye göre, şu anda Akdeniz Üniversitesinde iki tane tıp
fakültesi var. Birisi Alanya’da, birisi Antalya’da. Dolayısıyla, aktarılacak olan Alanya Tıp Fakültesi. Dolayısıyla, Alanya’yla
ilgili yapılacak olan kanun teklifinde Alanya Tıp Fakültesi Akdeniz Üniversitesinden aktarılacak, Alanya Mühendislik
Fakültesi Akdeniz Üniversitesinden aktarılacak, Alanya Eğitim Fakültesi Akdeniz Üniversitesinden aktarılacak. Bu arada
Sayın Orhan Bey’in sormuş olduğu soruya da cevap vermiş olalım. Orada şu anda mevcut eğitim fakültesi var dolayısıyla
yeni bir eğitim fakültesi kurmuyoruz, Alanya’daki Eğitim Fakültesine aktarmış oluyoruz. Alanya İşletme Fakültesi yine
Akdeniz Üniversitesinden aktarılacak. Akseki Meslek Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesinden aktarılacak. Alanya Ticaret ve
Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesinden aktarılacak ve Gazipaşa Mustafa Rahmi Büyükballı Meslek
Yüksekokulu Akdeniz Üniversitesinden aktarılmış olacak.
Balıkesir’den aktarılacak olan, Bandırma’da bulunan, Kanun Teklifi’nde, özellikle İktisadi İdari Bilimler
Fakültesinin -başına- “Bandırma İktisadi İdari Bilimler Fakültesi” diye anılmasında yarar var çünkü orada iki tane yine
iktisadi idari bilimler fakültesi var, teknik açıdan bir sorun oluşturmasın diye. Aynı şekilde, “Bandırma Denizcilik Fakültesi”,
“Bandırma Sağlık Yüksek Okulu” şeklinde düzeltilmenin yapılmasında yarar var.
İskenderun’la ilgili ise özellikle ihdas edilen kadrolarla ilgili; Genel Sekreter, Genel Sekreter Yardımcısı, Strateji
Geliştirme Dairesi Başkanı, Yapı İşleri ve Teknik Dairesi Başkanı, Personel Dairesi Başkanı, Bilgi İşlem Dairesi Başkanı,
Hukuk Müşaviri, Öğrenci İşleri Dairesi Başkanı, Sağlık, Kültür ve Spor Dairesi Başkanı, Kütüphane ve Dokümantasyon
Dairesi Başkanı, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı, fakülte sekreteri fakülte sayısına göre, yüksekokul sekreteri ve
yüksekokul sekreteri yine bunların sayılarına göre kadro ihdasının yapılmasında yarar var. Zannediyorum, kanun teklifi
esnasında bunlar atlanmış durumda.
Affedersiniz Bandırma…
BAŞKAN –Kadro ihdasıyla ilgili zaten önerge var, gelecek, hepsine aşağı yukarı aynı miktarda kadro ihdası konusu
gündeme gelecek.
Başka var mı temas etmek istediğiniz husus?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ – İskenderun
Üniversitesiyle ilgili Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının bir teklifi var. Özellikle, devlet kaynaklarının verimli
kullanılmasıyla ilgili teklif edilen fakülteler: İnşaat fakültesi, makine fakültesi, elektrik-elektronik fakültesi şeklinde değil de
bunların mühendislik fakültesi -yeni kurulacak- dolayısıyla onların bölüm olarak bunun altında toplanmasına dair teklifi var
Yükseköğretim Kurulunun.
İkincisi: Mimarlık fakültesi.
Üçüncüsü: İktisadi ve idari bilimler fakültesi, yine yeni kurulacak.
Dördüncüsü: Barbaros Hayrettin Gemi İnşaatı ve Denizcilik Fakültesi Mustafa Kemal Üniversitesinden aktarılacak.
Beşincisi: Sivil Havacılık Yüksekokulu Mustafa Kemal Üniversitesinden aktarılacak. Yabancı Diller Yüksekokulu
yeni kurulacak. Turizm İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulu Mustafa Kemal Üniversitesinden aktarılacak. Mustafa Yazıcı
Devlet Konservatuarı da Mustafa Kemal Üniversitesinden aktarılacak. Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu yeni
kurulacak.
BAŞKAN – Tamam, bunlar zaten bildiğimiz şeyler, tekrar etmeye gerek yok.
Teşekkür ediyorum Sayın Açıkgöz.
Böylece, değerli üyelerimiz, teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Başkanlığımıza bir önerge sunulmuştur.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ –
Sayın Başkanım, özellikle, enstitülerle ilgili, Yükseköğretim Kurulunun bir teklifi var. Yükseköğretim Kurulu burada
“Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü” adı altında ve “Sosyal Bilimler Enstitüsü” adı altına iki enstitünün kurulmasını,
diğerlerinin ise o demir çelik enstitüsü, taşımacılık, lojistik vesaire bunların “merkez” adı altında kurulmasını teklif
etmektedir.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Teklifin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır.
Şimdi, Başkanlığımıza bir önerge sunulmuştur, onu okutup işleme alıyorum.
Buyurun.
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
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Komisyonumuza havale edilen (2/2765) esas numaralı Kanun Teklifi’nin ilgisi nedeniyle (2/2743) esas numaralı
Kanun Teklifi’yle birleştirilerek görüşülmesini arz ve teklif ederim.
Ahmet Duran Bulut
Balıkesir
BAŞKAN – Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Şimdi maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifin 1’inci maddesini okutuyorum:
YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI TEŞKİLATI KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE
KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN TEKLİFİ
MADDE 1 - 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununa aşağıdaki ek madde
eklenmiştir.
"Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
EK MADDE 158- Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma Üniversitesi adıyla bir üniversite kurulmuştur. Bu
Üniversite, rektörlüğe bağlı;
a)Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile
bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Uygulamalı
Bilimler Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,
b) Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bandırma Meslek Yüksekokulu,
Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni
kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c)Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gönen Jeotermal Enstitüsü ile
Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur."
BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ – İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesinin önüne Bandırma İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi…
ORHAN ATALAY (Ardahan) – Gerek yok ya. (Gürültüler)
BAŞKAN – Değerli arkadaşlar, isim değişikliğiyle ilgili bir önerge var, önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2/2743 Esas numaralı Kanun Teklifinin 1 inci maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenmek istenen
ek 158 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Avni Erdemir
Osman Çakır
Amasya
Düzce
"MADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilâtı Kanununa aşağıdaki madde
eklenmiştir.
Bandırma 17 Eylül Üniversitesi,
EK MADDE 158- Balıkesir ili Bandırma ilçesinde Bandırma 17 Eylül Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuştur.
Bu üniversite;
a)Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan İktisadi ve İdari Bilimler
Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ile Balıkesir Üniversitesine bağlı Sağlık Yüksekokulunun fakülteye dönüştürülmesi ve adı ile
bağlantısının değiştirilmesi ile oluşturulan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Uygulamalı
Bilimler Fakültesi ile Ziraat Fakültesinden,
b)
Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Bandırma Meslek
Yüksekokulu, Gönen Meslek Yüksekokulu, Erdek Meslek Yüksekokulu, Manyas Meslek Yüksekokulu ile Rektörlüğe bağlı
olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulundan,
c)Balıkesir Üniversitesine bağlı iken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Gönen Jeotermal Enstitüsü ile
Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Fen Bilimleri Enstitüsü ile Sağlık Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
BAŞKAN – Önerge okundu arkadaşlar. Önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yani, önergeyle üniversiteye “17
Eylül”ü ilave yapıyoruz, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi oluyor. Dolayısıyla, Bandırma 17 Eylül Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi oluyor zaten. Dolayısıyla, bunun başına tekrar Bandırma getirmenin bir anlamı da yok.
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MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ – Sayın Başkanım,
Balıkesir Üniversitesine bağlı Bandırma’da bulunan “İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Denizcilik Fakültesi ve Sağlık
Bilimleri Fakültesi” dersek daha doğru olur diye düşünüyoruz.
FATMA NUR SERTER (İstanbul) – Ayırt etmek için yani şu anda bağlananın adının Bandırma İktisadi ve İdari
Bilimler olduğunu ayırt etmek için yoksa adı öyle olsun diye değil.
BAŞKAN – Onu düzeltelim o zaman, tamam.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
1’inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Toplantının başında yapılan birleştirme doğrultusunda verilmiş iki adet önerge bulunmaktadır, sırasıyla okutup
işleme alacağım.
İlk önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2/2743 Esas numaralı Kanun Teklifinin 1 inci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
Avni Erdemir
Osman Çakır
Amasya
Düzce
"MADDE 2- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. İskenderun Teknik Üniversitesi,
EK MADDE 159- Hatay ili İskenderun ilçesinde İskenderun Teknik Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuştur.
Bu üniversite,
a)Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan İnşaat Fakültesi, Makine Fakültesi, Elektrik-Elektronik Fakültesi, Mimarlık
Fakültesi, İşletme Fakültesi ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek
oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi, Teknoloji Fakültesi ile Barbaros Hayrettin Gemi
İnşaatı ve Denizcilik Fakültesinden,
b) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu ile Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne
bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Sivil Havacılık Yüksekokulu ile Turizm
İşletmeciliği ve Otelcilik Yüksekokulundan,
c)Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sarıseki Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile Mustafa Kemal
Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe bağlanan Dörtyol Meslek
Yüksekokulu, Erzin Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu, Denizcilik Meslek Yüksekokulu ile İskenderun Meslek
Yüksekokulundan,
ç) Mustafa Kemal Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve rektörlüğe
bağlanan Mustafa Yazıcı Devlet Konservatuvarından,
d) Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Mühendislik ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Bilişim
Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Demir-Çelik Enstitüsü ile Taşımacılık ve Lojistik Enstitüsünden,
oluşur.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Madde ihdasına yönelik diğer bir önerge var, onu okutuyorum…
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI DOÇ. DR. ÖMER AÇIKGÖZ – Sayın Başkanım,
maddenin içerisinde kamu kaynaklarının daha verimli kullanılması açısından şöyle bir teklifimiz var: “Orada inşaat fakültesi,
makine fakültesi, elektrik elektronik fakültesi” şeklinde bir yapılanmadan ziyade “mühendislik fakültesi” adı altında bir
fakültenin kurulması, bunların onlara bölüm olması.
İkincisi: “İşletme fakültesi” yerine “İktisadi ve idari bilimler” İsminin kullanılması.
Üçüncüsü de: İki tane enstitünün kurulması, özellikle demir çelik, lojistik ve benzeri olan enstitü tekliflerinin
araştırma merkezi şeklinde olmasını teklif ediyoruz.
BAŞKAN – Şimdi, arkadaşlar, burada eğer bir değişiklik yapılacaksa önerge önceden hazırlanır, ona göre verilir.
Bürokrat arkadaşların bu şekilde bir teklif yapması, bir defa, uygun değil prosedüre. Dolayısıyla, kanun teklifini sunanlar bu
şekilde öngörmüşler ve bu şekilde verilmiş. Onun için bu işin Genel Kurul aşaması da var, eğer bir değişiklik öngörülecekse
orada şey yapalım.
Ben diğer önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2/2743 Esas numaralı Kanun Teklifinin 2 nci maddesinden sonra gelmek üzere aşağıdaki
maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
Avni Erdemir
Osman Çakır
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Amasya
Düzce
MADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki madde eklenmiştir. Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi,
EK MADDE 160- Antalya ili Alanya ilçesinde Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi adıyla yeni bir üniversite
kurulmuştur.
Bu üniversite,
a)Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken adı ve bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe bağlanan
Eğitim Fakültesi, İşletme Fakültesi, Mühendislik Fakültesi ile Tıp Fakültesinden,
b)
Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı iken bağlantısı değiştirilerek oluşturulan ve Rektörlüğe
bağlanan Akseki Meslek Yüksekokulu, Alanya Ticaret ve Sanayi Odası Meslek Yüksekokulu ile Gazipaşa Mustafa Rahmi
Büyükballı Meslek Yüksekokulundan,
c)Rektörlüğe bağlı olarak yeni kurulan Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sağlık Bilimleri Enstitüsü ile Fen Bilimleri
Enstitüsünden,
oluşur.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz isteyen var mı arkadaşlar? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler... Kabul etmeyenler... Kabul edilmiştir.
Teklifinin 2’nci maddesini 4’üncü madde olarak okutuyorum:
MADDE 4- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 46-Bu Kanunla kurulan Bandırma Üniversitesine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı,
mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu kuruluşlarla ilgili yılı bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin
tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her
türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek kalmaksızın bağlandıkları üniversiteye devredilmiş sayılır.
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yüksek öğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya
çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte Balıkesir Üniversitesinde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet
belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına
bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak
ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir."
BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
Madde üzerinde bir önerge vardır, önergeyi okutup işleme alacağım:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2/2743 Esas numaralı Kanun Teklifinin 4 üncü maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Avni Erdemir Osman Çakır
Amasya Düzce
MADDE 4.- 2809 Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
GEÇİCİ MADDE 46- Bu Kanunla kurulan Bandırma 17 Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitelerine bağlanan yükseköğretim kurumlarının teşkilatı, mevcut kadroları ve pozisyonları ile birlikte personeli, bu
kuruluşlarla ilgili yılın bütçe ödenekleri, bütçedeki ödeneklerin tahakkuka bağlanma yetkisi, bina ve tesisleri, her türlü araç
ve gereci, malzeme, döşeme, demirbaş ve taşıtları ile birlikte her türlü taşınır ve taşınmaz malları başka bir işleme gerek
kalmaksızın bağlandıkları üniversitelere devredilmiş sayılır. Mülkiyeti Hazineye ait veya Devletin hüküm ve tasarrufu
altındaki taşınmazlardan Maliye Bakanlığınca adı geçen Üniversitelere bağlanan yükseköğretim kurumlarına tahsis edilmiş
olan veya fiilen bunların kullanımında bulunanlar hiçbir işleme gerek kalmaksızın ve tahsis amacında kullanılmak üzere
bağlandıkları Üniversitelere tahsis edilmiş sayılır."
Bu Kanunla yeni kurulan ve bağlantısı değiştirilen yükseköğretim kurumlarında uygulamayla ilgili olarak ortaya
çıkacak sorunlar Yükseköğretim Kurulu kararıyla çözümlenir.
Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte mevcut üniversitelerde kayıtlı bulunan öğrencilere verilecek mezuniyet
belgeleri ile diplomalar, öğrencilerin istemesi hâlinde fakülte veya yüksekokulların bağlandığı yeni üniversitelerin adına
bakılmaksızın kayıt tarihlerinde bağlı bulundukları üniversitelerin adıyla eski üniversitelerince verilir. Bu konuda çıkacak
ihtilafları sonuçlandırmaya Yükseköğretim Kurulu yetkilidir."
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
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MADDE 5- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununa ekli (II) sayılı cetvelin "A)
Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki ibare eklenmiştir.
"107) Bandırma Üniversitesi"
BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
Madde üzerinde önerge bulunmaktadır, önergeyi okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2/2743 Esas numaralı Kanun Teklifinin 5 inci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz
ve teklif ederiz.
Avni Erdemir Osman Çakır
Amasya Düzce
"MADDE 5- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (II) sayılı cetvelin
"Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri" bölümüne aşağıdaki üniversiteler eklenmiştir.
107) Bandırma 17 Eylül Üniversitesi
108) İskenderun Teknik Üniversitesi
109) Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi"
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 6- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumlarının Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 18- Bandırma Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına
ait kadrolar ihdas edilerek, bu Kanun Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere Bandırma Üniversitesi bölümü olarak
eklenmiştir."
BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen? Yok.
Madde üzerinde önerge bulunmaktadır, önergeyi okutup işleme alacağım:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2/2743 Esas numaralı Kanun Teklifinin 6 ncı maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Avni Erdemir Osman Çakır
Amasya Düzce
"MADDE 6- 2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki madde eklenmiştir.
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EK MADDE 18- Yeni kurulan Bandırma 17 Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (1) sayılı listede yer alan öğretim elemanlarına ait kadrolar ihdas edilerek bu Kanun
Hükmünde Kararnameye bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir."
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 7- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye aşağıdaki
ek madde eklenmiştir.
"EK MADDE 17- Bandırma Üniversitesinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek,
bu kanun hükmünde kararnameye bağlı cetvellere Bandırma Üniversitesi bölümü olarak eklenmiştir.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
Madde üzerinde bir adet önerge bulunmaktadır, önergeyi okutup işleme alacağım:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 2/2743 Esas numaralı Kanun Teklifinin 7 nci maddesinin aşağıdaki şekilde değiştirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Avni Erdemir Osman Çakır
Amasya Düzce
"MADDE 7- 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnameye
aşağıdaki madde eklenmiştir.
"EK MADDE 17- Yeni kurulan Bandırma17 Eylül, İskenderun Teknik ve Alanya Alaaddin Keykubat
Üniversitelerinde kullanılmak üzere ekli (2) sayılı listede yer alan kadrolar ihdas edilerek bu Kanun Hükmünde Kararnameye
bağlı cetvellere, ilgili üniversite bölümleri olarak eklenmiştir."
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 8- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen? Yok
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Diğer maddeyi okutuyorum:
MADDE 9- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen? Yok
Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Teklifin tümünün oylamasına geçmeden önce Komisyonumuza redaksiyon yetkisi verilmesini ve İç Tüzük’ün 45’inci
maddesine göre Manisa Milletvekili Sayın Selçuk Özdağ ve Mersin Milletvekili Sayın Nebi Bozkurt’un özel sözcüler olarak
seçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Teklifin tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
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Toplantıyı sona erdirmeden önce, 23 Mart Pazartesi günü saat 14.00’e kadar muhalefet şerhlerinin Komisyonumuza
iletilmesini rica ediyorum.
Değerli arkadaşlar, sanırım bu, bizim de Komisyon olarak son toplantımız olacak. Ben Başkan olduktan sonra iki
toplantı ancak yapabildik ama burada gösterilen hoşgörü, anlayış için hepinize huzurlarınızda teşekkür ediyorum. İnşallah,
Allah nasip ederse yeni dönemde yine birlikte olmayı temenni ediyorum.
Hepinize saygılar sunuyorum ve hepinize başarılar diliyorum.
Sağ olun.
Kapanma Saati:13.08

