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23 Aralık 2015 Çarşamba
Bİ Rİ NCİ OTURUM
Açılma Saati: 12.11
BAŞKAN: Beşir ATALAY (Van)
BAŞKAN VEKİ Lİ : Burhanettin UYSAL (Karabük)
SÖZCÜ: Ertan AYDI N (Ankara)
KÂTİ P: M ehmet Akif Yılmaz (Kocaeli)

BAġKAN – Evet, değerli arkadaĢlar, toplantımızı baĢlatmak istiyoruz. Katılacak arkadaĢlarımız artık, diğerleri -2 kiĢinin
mazereti var- geldikleri zaman dâhil olacaklar.
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun değerli üyeleri, değerli katılımcılar, basınımızın değerli mensupları;
toplantı yeter sayımız vardır, Komisyonun 26’ncı Dönem Ġkinci Toplantısını açıyorum.
Bugünkü gündemimizde Komisyon görüĢmelerinde tam tutanak tutulmasına dair karar alınması ile Komisyon çalıĢma usul ve
esaslarının değerlendirilmesi yer almaktadır.
Aslında bugünkü çalıĢmamızı birazcık, hani, Komisyon üyelerinin birbirini daha yakın tanıması anlamında da değerlendirmek
istiyoruz. Yani, bir karar alacağız bu ve bundan sonraki toplantılarımızın tam tutanağını içerecek.
Ġkincisi: ArkadaĢlarımızın birbirini daha fazla tanıması yönünde bir çabamız olacak. Esasen sizlere küçük bir albümüz de
dağıtıldı, Komisyon üyelerimizin kendi verdikleri öz geçmiĢlerini aynen alarak öyle küçük bir albüm de yapılmıĢ oldu. Ama onun
dıĢında rahat bir konuĢma içinde birbirimizi biraz daha tanımaya imkân verecek bir kısmımız olsun.
Bir de Komisyon uzmanımız var, Engin Bey; burada, bizim Meclisin Kanunlar Kararlar kısmının hukukçu uzmanıdır. Geçen
dönem de bu Komisyonun uzmanı olarak görev yapmıĢ, Ģimdi de yine devam ediyor. Komisyon uzmanımızın da, Engin Bey’ in de bize
Komisyon çalıĢmalarıyla ilgili biraz bilgilendirmesi olacak. YaklaĢık bir saat içinde de bitirmek istiyoruz. Bugün hem Genel Kurul var
hem sizlerin öğle yemeği saatini de Ģey yapmayalım diye böyle bir toplantımız olacak. Aslında bunu geçen hafta düĢündük ama geçen
hafta bütçe görüĢmeleri de olduğu için Ģey yapmadık, yani, o biraz da gece falan da sürüyordu, onun için bu haftaya bırakmıĢ olduk.
I I .- KARARLAR
A) ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- İç Tüzük’ ün 33’üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına ilişkin karar
BAġKAN - ġimdi, öncelikle Komisyon toplantılarımızın kayda alınması bakımından önem arz eden ve diğer tüm komisyonlar
tarafından da benimsenen tam tutanak tutulmasını oylarınıza sunacağım. Bu çerçevede, Ġç Tüzük’ ün 33’ üncü maddesi uyarınca 26’ ncı
Yasama Dönemi ilk devresi için Komisyon toplantılarımızda tam tutanak tutulmasını oylarınıza sunacağım.
Değerli arkadaĢlar, Ģimdi, bütün komisyonlarımızın alması gereken bir karar Ġç Tüzük’ ümüz gereği; buradaki konuĢmaların,
değerlendirmelerin tam tutanağının tutulması. Bununla ilgili, isterseniz, oylamadan önce Ģöyle bir bilgiyi de vereyim: Türkiye Büyük
Millet Meclisi Tutanak Hizmetleri BaĢkanlığınca komisyon toplantıları en geç bir gün sonra Ġnternet’ e açılmakta, ayrıca konuĢma
yapan milletvekillerinin konuĢmaları deĢifre edildikten hemen sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi uzantılı e-postalarına
gönderilmektedir. Bu konuĢmalar aynı zamanda Türkiye Büyük Millet Meclisi Ġnternet sayfasında sayın milletvekillerinin öz
geçmiĢlerinin altında “ Komisyon KonuĢmaları” sekmesi altında yer almakta, ayrıca her yasama yılı sonunda taĢınabilir belleklerde
kendilerine verilmektedir. Yani, bugünkü oylamanın sonucunda bu uygulamayı bir anlamda karara bağlamıĢ olacağız.
ġimdi, tam tutanakla ilgili oylarınıza sunuyorum değerli komisyon üyeleri: Olumlu bulanlar, kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Oy birliğiyle kabul edilmiĢtir.
Bundan sonra, biraz önce okuduğum Ģekilde, hem tam tutanak tutulacak hem de o süreç biraz önce okuduğum Ģekilde sizlere ve
Ġnternet sitemize de ulaĢacaktır.
ġimdi, gündemin “ Komisyon çalıĢma usul ve esaslarının değerlendirilmesi” kısmına geçeceğim ama ondan önce bir tanıĢma
faslı, biraz daha arkadaĢlarımızın kendilerini tanıtması faslı.
Burada basın mensubu arkadaĢlar da bulunsun istiyorum, bu tanıtma kısmında. Özellikle Komisyonumuzla ilgilenecek,
Komisyonumuzu takip edecek basın mensupları da Komisyon üyelerimizi tanısınlar istiyorum.
HoĢ geldiniz. Toplantımıza yeni baĢladık. Ġç Tüzük’ ümüz gereği toplantı tutanaklarının tam tutanak Ģeklinde tutulmasını karara
bağlamıĢ olduk. ġimdi de bir tanıtma, biraz daha yakın tanıĢma faslındayız. Sizlere kendi el yazınızla veya kendinizin verdiği öz
geçmiĢlerinizi aynen koruyarak bir küçük albüm takdim ettik. Orada herkes birbirini, tabii, tanıyacak bilgilere sahip ama burada herkes
kendisini biraz daha tanıtırsa, özellikle Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu açısından, tanıĢmamız açısından faydalı
olacak diye düĢünüyoruz.
Ġsterseniz ben kendimden baĢlayayım. Ben bir üniversite hocasıyım. Lisansım hukuktur; lisansüstü eğitimim sosyolojidir,
hukuk, sosyoloji ve sosyal değiĢme ağırlıklıdır. Üniversite rektörlüğü yaptım; Kırıkkale Üniversitesinin kurucu rektörüyüm, beĢ yıl
rektörlüğünü yaptım yani eğitim alanından geliyorum. AK PARTĠ’ yle siyasi hayata girdim; kuruluĢundan itibaren AK PARTĠ içinde ve
kurulduğu günden beri de, kısa süren 25’ inci Dönem hariç, hem Parlamentoda oldum hem değiĢik kabine içi görevlerde bulundum. Ġlk
2 dönem Ankara Milletvekiliydim, 2’ nci bölge; 3’üncü dönemim kendi ilim olan Kırıkkale Milletvekilliği; bu dönem de partim beni

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Millî Eğitim Tarih : 23/12/15 Saat : Kayıt: Millî Eğitim Stenograf:

Uzman :

Sayfa: 3

Van’dan aday yaptı, Ģimdi Van Milletvekili olarak görev yapıyorum ve Komisyonun BaĢkanlığını yürütüyorum. Kendimle ilgili
söyleyeceğim bunlar.
Söz alarak mı olsun, yoksa sırayla mı gidelim? Ġsterseniz sırayla gidelim Komisyon BaĢkan Vekilinden baĢlayarak.
Evet, buyurun Hocam.
BURHANETTĠN UYSAL (Karabük) – 1967 Konya Ereğli doğumluyum. AK PARTĠ Milletvekiliyim. Ben de Sayın BaĢkanım
gibi, değerli hocalarım gibi öğretim üyesiyim. Karabük Üniversitesinin kurucu rektörüyüm, sekiz yıl rektörlük yaptık. Aynı zamanda
uzun süre Kredi Yurtlar Yönetim Kurulu BaĢkanlığını yürüttüm.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – Alanınız neydi Hocam?
BURHANETTĠN UYSAL (Karabük) – Ben teknik eğitim kökenliyim ama doktoramı ve profesörlüğümü endüstri
mühendisliğinde aldım.
BAġKAN – Sağ olun.
Evet, buyurun.
MEHMET AKĠF YILMAZ (Kocaeli) - Değerli BaĢkanım, değerli Komisyon üyelerimiz; öncelikle hepinizi saygıyla
selamlıyorum. Komisyonumuzun çalıĢmalarında hepimize baĢarılar diliyorum.
Kocaeli Milletvekili olarak 7 Haziranda baĢladık. Ġlk dönemim. 1975 Ankara doğumluyum. Ġlahiyat fakültesi mezunuyum.
Lisansüstü eğitimimi, yine, Sakarya Üniversitesinde Dinler Tarihi Bölümünde tamamladım. Doktora eğitimine de Marmara
Üniversitesinde devam etmekteyim. Eğitimciyim; Sakarya ve Kocaeli illerinde öğretmenlik yapmaktaydım, yaptım, siyasete baĢlayana
kadar. Aynı zamanda, yine, Kocaeli ilinde anaokullarından üniversite çağına kadar genç neslimize hizmet eden bir vakfımızın Yönetim
Kurulu BaĢkanlığını yürüttüm ve eğitim çalıĢmalarında Kocaeli ilinde faaliyetlerde bulundum. Bugünden, bu dönemden itibaren de
inĢallah Mecliste, yine, eğitim, gençlik ve spor çalıĢmaları baĢta olmak üzere bu sahada gayret etmeye sizlerle birlikte çalıĢacağım.
Hepinize saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Buyurun Sayın Aydınlıoğlu.
ALĠ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – Edebiyat öğretmeniyim, yirmi yıl öğretmenliğim var. BeĢ yıl Erzincan’ da Kemah Lisesinde
çalıĢtıktan sonra on beĢ sene de Balıkesir’ in çeĢitli ortaokullarında müdürlük görevini yürüttüm. 22’nci Dönemde Parlamentoya girdim,
o dönemde de Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonumuzun Kâtip Üyesi olarak beĢ yıl görev yaptım. 22, 24, 25 ve 26’ncı
dönemlerde Parlamentomuzda görev yapıyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Buyurun.
HACI AHMET ÖZDEMĠR (Konya) – Ben de akademisyenim. 1961 Konya doğumluyum. Ankara Ġlahiyat Fakültesini bitirdim,
daha sonra tarih alanında yüksek lisans, doktora, doçentlik ve profesörlük aĢamalarını geçtim. Karadeniz Teknik Üniversitesinde, Rize
Üniversitesinde, Selçuk Üniversitesinde ve nihayet Necmettin Erbakan Üniversitesinde çeĢitli yönetim kademelerinde bulundum. ġu
anda da huzurlarınızda Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu üyesi olarak bulunuyorum. BaĢarılı bir dönem geçirmeyi
temenni ediyorum. Biz iki dönemlik milletvekiliyiz diyebiliriz herhâlde, değil mi Hocam? 25, 26; bir kısa dönem, bir de inĢal lah
önümüzdeki uzun dönem var.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Buyurun Nazım Bey.
NAZIM MAVĠġ (Sinop) – Sayın BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; herkese hayırlı sabahlar, öğlen oldu gerçi ama.
1971 Sinop Boyabat doğumluyum. Lisans eğitimimi Gazi Üniversitesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi
Bölümünde tamamladım. Yüksek lisans eğitimim yine aynı üniversitede Siyaset Bilimi anabilim dalında tamamlandı. Hâlen Hacettepe
Üniversitesi Siyaset Bilimi anabilim dalında doktora eğitimim tamamlanmak üzere. 1999 yılından bu yana özel sektörde Türkiye’ nin
birçok iline yaygınlaĢmıĢ olan bir özel eğitim kurumunun ortağı, yönetim kurulu üyesi olarak bugüne kadar görev yaptım. Aynı
zamanda, yine, eğitim yayıncılığı yapan bir özel sektör firmasının ortağı ve yönetim kurulu üyesi olarak görev yaptım. ġu anda da yine
bir özel okullar zincirinin ortağı ve yönetim kurulu üyesiydim seçimlere kadar. 7 Haziran seçimlerinde AK PARTĠ Sinop milletvekili
adayıydım, 1 Kasım seçimlerinde Sinop’ tan tekrar seçilerek gelmiĢ oldum. Gençlik yıllarımda da Türkiye’ nin önemli bir gençli k
örgütünün Ankara il baĢkanlığını ve genel baĢkan yardımcılığını yürüttüm. Bütün arkadaĢlarımıza bu yeni dönemin hayırlı uğurlu
olmasını temenni ediyorum.
Sayın BaĢkanımıza ve değerli ekibine de baĢarılar diliyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Buyurun.
BÜLENT YENER BEKTAġOĞLU (Giresun) – Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; sizleri saygıyla
selamlıyorum.
Millî Eğitim önemli bir komisyon. Burada yapacağımız görevlerin, çalıĢmaların ülkemize ve milletimize yararlar getirmesi
hepimizin içten dileği. Çok güzel insanlarla, sizlerle çalıĢmanın mutluluğunu yaĢayacağımı tahmin ediyorum.
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Ben 63 yaĢındayım. Mesleğim eczacılık ama üçüncü okulum eczacılık. 1970’ li yıllarda üniversitede puanınız iyiyse her yere
girebiliyordunuz. Önce tıptan baĢladım, orman fakültesinde devam ettim, sonra eczacılıkta karar kıldım. Ġstanbul Üniversitesi Eczacılık
Fakültesinin 1975 mezunuyum. Siyasete de o yıllardan baĢladım ama iĢ adamlığım eczacılıktan, siyasetten daha ağır bastı. Ġlimde
entegre bir orman tesisi, parke tesisinin kurucu üyesiyim, sahibiyim, yine, bir tıp merkezinin sahibiyim. Zaman zaman sayılarını
unuttuğum, bilemediğim 20’ ye yakın sivil toplum kuruluĢunda üyelik, yöneticilik, baĢkanlık yaptım. Öyle zamanlar oldu ki beni sırf
ismim bulunsun diye baĢkan seçtikleri kurumun yerini bulamadım kongre günü, o tip olaylar da yaĢadık. Eğitimci bir aileden
geliyorum; babam köy enstitüsünün ilk mezunlarından, 1946-1947 mezunlarından. Ben de 1975-1977’ li yıllarda -o zaman ilimizde pek
öğretim görevlisi, öğretmen yoktu- hem Giresun’ da mezun olduğum lisede hem de meslek yüksek okulunda ve eğitim fakültesinde
gerçek öğretmenlerden, öğretim görevlilerinden daha çok ders aldım. Yani mesleğimizi bıraktık, oradan dolayı da eğitimle bir
yakınlaĢmamız var.
Ben Komisyonumuza baĢarılar diliyorum. ĠnĢallah çalıĢmalarımız yararlı ve hayırlı olur.
TeĢekkür ederim. Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – Biz teĢekkür ederiz.
Buyurun.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlar; ben de 63 yaĢındayım Bülent Bey gibi. Tıp doktoruyum,
Hacettepe Üniversitesi mezunuyum. Ġhtisas alanım genel cerrahi, özellikle damar cerrahisi, organ nakli cerrahisi ve meme cerrahisi
konuları da özel uğraĢ alanlarımdı. Akdeniz Üniversitesinin kuruluĢunda emeklerim geçmiĢtir, iki dönem rektör yardımcılığım, bir
dönem rektörlüğüm, bir dönem de –hasbelkader diyeceğim- üniversitelerarası kurul baĢkanlığım var 2007-2008 yıllarında. Ġkinci
dönemimde 1’ inci sırada seçilmem ve YÖK’ ten de tercih edilmeme rağmen Sayın Abdullah Gül tarafından atanamayınca hasbelkader
gene siyasete atıldım. Antalya BüyükĢehir Belediye BaĢkanı seçildim, Ģimdi de aranızda Antalya Milletvekili olarak bulunuyorum ama
soy köküm Çorumludur, bunu da ifade edeyim.
Sizlerle beraber çok önem verdiğim bir komisyonda bulunduğum için ben de mutluyum. ĠnĢallah ülkemizin millî eğitimine -çok
önemli sorunlar içerdiğine inandığım bir konu- önemli katkılarımız olur bu dönemde.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkürler.
Buyurun Gaye Hanım.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Sayın BaĢkan, değerli üyeler; hepinizi saygıyla selamlıyorum.
Ben tıp doktoruyum. Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi mezunuyum. EskiĢehir Anadolu Üniversitesi Tıp Fakültesinde
enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanlık eğitimi aldım. Biliyorsunuz, 1994 yılında üniversite ikiye bölündü. Ondan
sonraki süreçte EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi olarak devam etti. 1993 yılında doçent, 1998 yılında profesör unvanını
aldım. Gerek üniversitemde, fakültemde gerekse sivil toplum örgütlerindeki görevlerden bahsetmeyeceğim çünkü hepimizin oldukça
uzun özgeçmiĢleri var, biliyorum. Ancak benim için siyasete atılmamda da siyasi arenaya girmemde de önemli bir baĢlangıcı da burada
anmadan edemeyeceğim. 2007 yılında üniversitemde rektör adayı oldum, 1’ inci oldum ve 5 Eylül 2007’ de Sayın Abdullah Gül’ ün ilk
atamadığı –sonrasında çok oldu ama- 1’ inci sırada seçilen rektördüm aslında. Buradan Sayın CumhurbaĢkanımıza bir kez daha
teĢekkürlerimi ve saygılarımı iletmek istiyorum çünkü o olmasaydı bugün burada olmayacaktım. Onun için, teĢekkür ederim çünkü bu
da ülkeye hizmette gerçekten önemli bir yer, Parlamentoda olmak, gazi Mecliste yer bulmak ama hayatım hep akademi için bir Ģeyler
yapmak, yükseköğrenim için iyi Ģeyler yapmak üzerineyken bugün geldiğimiz noktada inĢallah bu Komisyonda hep birlikte i yiliklere
imza atacağımızı düĢünüyorum.
Hâlen, bir yandan da öğrencilik yapıyorum. Siyasal Bilgiler Fakültesinde Siyaset Bilimi master öğrencisiyim, bitirmek
üzereyim. ĠnĢallah önümüzdeki dönem bitecek ve kep atacağız hep birlikte.
Ben huzurlu bir süreç diliyorum hepimiz için, demokratik bir süreç diliyorum. Bu Komisyonda alacığımız kararlar ülkenin
geleceği için, gençlerimiz için her aĢamada son derece önemli, el birliğiyle, huzur içinde ve demokratik kurallar çerçevesinde bir süreci
birlikte yönetebileceğimiz inancıyla bir kez daha hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz Gaye Hanım.
Ceyhun Bey, buyurun.
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Sayın BaĢkan, değerli üyeler; ben de hepinizi selamlıyorum. Gerçi özgeçmiĢler dağıtıldığı için biraz
zaman kaybı gibi, zaten okuyoruz, okuyabiliyoruz. O yüzden ben uzunca bir Ģeyden bahsetmeyeceğim.
50 yaĢındayım. Eğitim ve kültür alanında birçok yerde çalıĢtım, özgeçmiĢte de görebilirsiniz. Ben de diğer hocalarım gibi tıp
doktoruyum ve özellikle kanser cerrahisi alanında ve genel cerrahi alanında çalıĢıyorum, çalıĢtım. Ama daha çok ağırlıklı alanım kültür
alanlarıydı. Birçok sivil toplum örgütünde çalıĢtığımız gibi, bizim buradaki olma nedenimiz, eğitimin çok önemli olduğunu ve kültür
hayatının toplumu gelecekte de etkileyeceğini düĢünüyoruz. Biz de bu Komisyondan o ağırlıkta, o olgunlukta bir sonuç ve çalıĢma
bekliyoruz ve onun umuduyla, hayaliyle geldik. Gördüğüm kadarıyla zaten çoğu insan üniversiteden. Bizim de eğitimle olan bağımız
da… Ben de üniversitede öğretim görevlisi olarak görev yapmıĢtım, bulunmuĢtum. Çoğu arkadaĢımız da rektörlük yapmıĢlar. Eğer
akılla, mantıkla, izanla çalıĢılırsa memleket için iyi Ģeyler çıkacaktır diye umuyorum.
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Ben atanmamıĢ bir üye değilim, direkt, doğrudan ön seçimden çıkıp geldim. O yüzden bundan sonra da rektörlerin, birinci
sıradakilerin hiç olmazsa atanmasını öneriyorum. Yoksa hepsi böyle Millî Eğitim Komisyonuna, gördüğünüz gibi, bir Ģekilde
geliyorlar.
O yüzden bütün Komisyona baĢarılar diliyorum, kolay gelsin.
BAġKAN – Yani belki bir katkı olur. “ AtanmamıĢlar” denilince ben, tabii, ayrıntıya girmedim. Ben de rektörken görevden
alınanlardan biriyim, 28 ġubat sürecinin görevden aldığı.
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Tabii, tabii, yararı yok yani. Yani antidemokratik uygulamaların bir faydası yok, eninde sonunda
gene geliyorlar.
BAġKAN – Evet, Metin Bey, buyurun.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım; ben Aydın Milletvekiliyim, tıp
doktoruyum. 2004 yılında Sayın Ahmet Necdet Sezer tarafından atandım. 2008 yılında da Sayın Abdullah Gül tarafından ikinci kez
atandım üniversitede birinci çıktıktan sonra, onu da ifade edeyim. Burada Mustafa Ġsen Beyefendi de o dönemde çok yakın tanıdığımız,
beraber çalıĢtığımız değerli bir arkadaĢımız. Onlarla beraber güzel Ģeyler yapacağımıza olan inancım da tamdır.
Millî Eğitim Komisyonunu da entelektüel bir nirvana olarak görüyorum. Yani, insanlar entelektüel kapasitelerini sağdan, soldan,
inanç bazlı eğitimden, yani milliyetçilik üzerinden yapabilirler ama bunu bir birikimle bir yere taĢırlar. Entelektüel nirvana da yani bu
bulunan Komisyonu eğer bu Ģekilde değerlendirebilirsek birçok ortak kararı alabileceğimiz inancındayım.
BeĢir Bey’ in eski bir rektör, eski bir Bakan ve özellikle sosyoloji eğitimi yapmıĢ olmasını bu açıdan önemsiyorum. Bu tip ortak
kararlarda birtakım çalıĢmalar yapmamız gerektiğine inanıyorum. Sadece siyasi parti saikleri dıĢında da temel sorunları kendi içimizde
değerlendirerek bunu kendi partilerimize aktarma konusunda da bir çalıĢma yapmamızın gerektiğine inanıyorum.
Türkiye’ deki eğitimle ilgili en önemli sorunun kalite konusu olduğuna inanıyorum. Kalite konusunda herkesin ortak bir
konsensüsü olacağına ve Türkiye’ de eğitim kalitesini özellikle ilkokuldan, okul öncesinden baĢlayarak lisede ve özellikle
üniversitelerde arttırmamıza yönelik neler yapabileceğimizi ortak olarak düĢünmemizi çok önemli ve anlamlı sayıyorum. Eğer bunları
baĢarabilirsek ve bunlar konusunda birbirimizi anlayabilme, birbirimize ihtiyacımız olduğunun bilincinde olarak davranabilme modunu
yakalayabilirsek çok güzel Ģeyler yapabiliriz diye düĢünüyorum. Çünkü herkesin mutlaka bir siyasi parti saiki, bağlantısı olacaktır ama
önemli olan Türkiye’ de eğitim kalitesinin artırılması olduğu zaman buna yönelik ortak kararlar alarak bundan sonraki dönemlere de
örnek olacağımıza inanıyorum.
24’üncü Dönemde çok kavga ettik -burada Ġsmet Bey de var daha önceki dönemden- çok uzlaĢmaz alanlarımız oldu ama ben
uzlaĢmaz alanlardan ziyade uzlaĢılabilecek konuları önceleyerek, özellikle eğitimin kalitesi konusunu önceleyerek bunlar üzerinde
çalıĢmamızın daha sonuç alıcı olacağına inanıyorum.
Kendimle ilgili fazla bir Ģey söylemek istemiyorum, zaten yazıyor Ceyhun’ un da söylediği gibi. Ama bu görüĢte olduğumuzu,
Cumhuriyet Halk Partisi olarak da burada bulunan birçok arkadaĢımızın temel görüĢünün bu olduğunu, taze bir baĢlangıç yapmamızı
ifade ediyorum. Elimizi uzatıyoruz. Bu elimizin karĢılıksız kalmaması konusunda, belirli temel konularda iĢ birliğinin olması
gerektiğine inanıyorum.
Ben teĢekkür ediyorum. Komisyonumuzun hayırlı çalıĢmalar yapmasını… Mevlit Kandili’ nin arifesinde toplanmasını da
anlamlı buluyorum. Hepinizin de geçmiĢ Mevlit Kandili’ni kutluyorum.
Ġyi çalıĢmalar diliyorum.
BAġKAN – Çok teĢekkür ederiz.
Yusuf Bey, buyurun.
YUSUF HALAÇOĞLU (Kayseri) – TeĢekkür ederim BaĢkanım.
Değerli arkadaĢlar, hepinizi saygıyla selamlıyorum.
ĠnĢallah bu dönem ülkemiz için iyi hizmetler verdiğimiz bir dönem olacaktır. Çünkü entelektüel, eğitimci kökenli çoğu
üyelerden meydana gelen bir kurulumuz var. ĠnĢallah burada siyasi nitelikte değil, geçlerimizin geleceğine yönelik kararlar alacağımız
düĢüncesindeyim. ĠnĢallah öyle olacaktır.
Biyografimde yer almayan bir iki husus söyleyeyim: Evet, 67 yaĢını mayısta dolduracağım Allah izin verirse. BeĢir Bey’ le de
epey zaman önceden tanıĢıyoruz. Ben Ġstanbul Üniversitesi mezunuyum, tarih bölümü mezunuyum, 1970-1971 dönemi mezunuyum.
Sonra 1986’da Marmara Üniversitesine geçtim.
Osmanlı ArĢivi Daire BaĢkanlığında Genel Müdür Vekilliği ve Genel Müdür Yardımcılığı yaptım. Rektör Yardımcılığı yaptım
Marmara Üniversitesinde. Diyanet Ġslam Ansiklopedisi’ nde redaktör olarak 1986’ dan 1993 yılına kadar çalıĢtım. Daha önce
öğretmenlik yaptım iki yıl, Kültür Kolejinde, 1972 ile 1974 yılları arasında.
Doktora tezim, Osmanlı Ġmparatorluğu’nda iskân politikası ve aĢiretlerin yerleĢtirilmesiydi. Doçentlik tezim de -biz tez
hazırlayarak doçent olmuĢlardanız- Osmanlılarda haberleĢme ve yol sistemi üzerineydi. 1989 yılında profesör oldum. Balkan Ģehirleri
üzerine bir takdim tezim vardı.
Osmanlı devlet teĢkilatı üzerine çalıĢmalarım daha çok ama Türk Tarih Kurumu BaĢkanı olduktan sonra da 1993 yılından
itibaren Ermeni konusunda çalıĢmalarımızı ağırlaĢtırmıĢtık, yoğunlaĢtırmıĢtık.
Ermenilerle ilgili kitaplarımdan 4 tanesi 4 ayrı dile çevrildi. Yani Türkiye’ de basılmadı, dıĢarıda basıldı bunlar. Farsça, Arapça,
Ġngilizce ve Almanca’ ya çevrildi.
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Bunun dıĢında, BeĢir Bey’ le de Marmara Üniversitesinde Rektör Yardımcılığım döneminden tanıĢıyoruz. Oradan beri bir
muhabbetimiz vardır.
Tabii ki, Ģunu ifade edeyim: 24’ üncü Dönemde Kayseri Milletvekili oldum, sonraki dönemlerde de yine Kayseri Milletvekili
olarak görev yaptım Millet Meclisinde. Gazi Üniversitesinde bulundum. On beĢ yıllık bir arada, Tarih Kurum BaĢkanlığından sonra
Stratejik AraĢtırmalar Merkezi Müdürlüğüyle rektör danıĢmanlığı yaptım, sonra da Meclise girdim.
Dediğim gibi, burada eğitime gönül vermiĢ, eğitim içerisinden çıkmıĢ çok değerli arkadaĢlarımız var ve eğitimimizin temel
sorunlarını birlikte, inĢallah, burada çözeceğiz diye düĢünüyorum.
Hepinize, tekrar, saygılar sunuyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz.
Ġbrahim Bey, buyurun
ĠBRAHĠM AYHAN (ġanlıurfa) – Ben de siz değerli arkadaĢları saygıyla selamlıyorum.
Urfa Milletvekiliyim, 24, 25, 26’ncı Dönem milletvekilliği yaptım. Van Yüzüncü Yıl mezunuyum. On yıla yakın öğretmenlik
yaptım. Öğretmenlik yaptığım süre içerisinde sendikal faaliyetlerde aktif bir Ģekilde yer aldım, yöneticilik ve Ģube baĢkanlığı yaptım.
Sendikal faaliyetleri yürütmemden kaynaklı olarak da çeĢitli soruĢturmalar geçirdik, sürgün olduk, tutuklandık da. Daha sonra, 2005
yılında sendikal faaliyetleri bıraktım, parti çalıĢmalarına baĢladım. 2010 yılında parti baĢkanıyken tutuklandım ve 24’ üncü Dönemde 8
tutuklu vekilden biriyim, o dönem içeride epey kaldık. Geçen yıl -2014 yılında- Anayasa Mahkemesinin kararı gereği de tahliye edildik.
Geçen dönem de Millî Eğitim Komisyonu üyesiydim, çok fazla çalıĢmalara katılamadım. Bu dönem de bu çalıĢmaları daha iyi,
daha verimli, daha etkin bir Ģekilde yapma düĢüncesi ve gayreti içerisindeyim.
ġüphesiz, arkadaĢların da belirttiği gibi profil çok iyi. Özellikle eğitimden yana, eğitim kökenli arkadaĢların olması Türkiye'nin
en can alıcı sorununun çözümüne dair de umut veriyor.
Ben de, buradaki Komisyon faaliyetlerinin daha demokratik, daha katılımcı bir çerçevede sürdürülmesini temenni ediyorum yani
bir siyasal ağırlığın sayısal çoğunluğunu burada siyasal saiklerle çoğunlukçu bir Ģekilde tahkim etmesinden ziyade, katılımcılığı esas
alan, ortaklaĢmayı, diyaloğu ve uzlaĢmayı esas alan bir komisyon faaliyetinin yürütülmesini arzuluyorum. Bu konuda tüm arkadaĢlara
çalıĢmalarında baĢarılar diliyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAġKAN – Ġbrahim Beye teĢekkür ediyoruz.
ġimdi Ġsmet Bey’ e söz veriyorum.
ĠSMET UÇMA (Ġstanbul) – Sayın BaĢkanım, değerli Komisyon üyelerimiz... Sayın BaĢkanım, yeni görevinizi ilk Komisyon
toplantısı vesilesiyle tekrar tebrik etmek istiyorum, size üstün baĢarılar diliyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisinin diğer bütün
komisyonları çok önemli ve değerli ama belki de en baĢat değeri haiz olanı içinde bulunduğumuz Komisyon. Birikimlere de
baktığımızda, hakikaten takdirle karĢılıyorum ki, yine Meclisimizin önemli birikimleri bu Komisyonda görev alıyor.
Sevgili Metin Bey’ le güzel çalıĢmalar yaptık, her Ģeye rağmen çok güzeldi, çok tatlı anılarımız oldu. Zaman zaman siyasetin
doğasında bulunan olgularla karĢılaĢtık elbette ama gerçekten de büyük bir dostluk, kardeĢlik içerisinde geçen dönem birlikte
komisyonlarda görevler üstlendik, görevler yaptık.
Ben de Komisyonumuzun çalıĢmalarının baĢta çocuklarımıza, ülkemize, milletimize ve geleceğimize, medeniyetimize özellikle
çok büyük katkılar vermesini ve hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Ünlü düĢünür Muhammed Esed’ in bir sözünü hatırlatmak
istiyorum: “ Batı eğitimi ile Doğu eğitimi arasındaki fark Ģudur ki, Batı eğitimi nasıl düĢüneceğini öğretirken Doğu ve Doğulu eğitim
neyi düĢüneceğini öğretir.” Bu ikisi birbirinden çok uzak iki olgudur. Biz nasıl düĢünme yöntemleri için gayret gösterir ve
ideolojilerden arınık bir süreç izleyebilirsek, öyle zannediyorum, çocuklarımıza çok büyük bir katkı vermiĢ olacağız.
Efendim, rektörlerimizin uğradıkları haklılık ya da haksızlık diyelim... Çünkü daha güzel görevlerde bulundular ama sevgili
Metin de bunun istisnası gördüğünüz gibi. Efendim, makamlar siyasi makamlar olunca bu tür tasarruflar olur ama mesela, hiç kimse
ötekini farklı bir siyasi kanada mensup diye doktorluk görevinden almaz ama bu ülkede hep birlikte sıkıntılar çektik, hep birlikte
yaĢadık bu süreçleri yani o süreçlerin geride kalmasını diliyorum. Eğer ideolojilerden arınık bir çalıĢma yapabilirsek, öyle
zannediyorum, çocuklarımıza, medeniyetimize, ülkemize -eğitimle geleceğimizi inĢa edeceğiz- büyük katkı sağlamıĢ oluruz diye
düĢünüyorum. Bunun asla maniple edilmesini doğru bulmam -basın için söylüyorum tabii- ama millîlik dâhil, ideolojiye çağrıĢım
yapabilecek her Ģeyi konuĢabilmeliyiz çünkü eğitim ve öğretimi geliĢmiĢ ülkelerde ve savunma sanayilerinde... Ki “ savunma
sanayileri” deyince çok da hoĢlanmadığımı ifade etmek istiyorum, oraların adı “ Eğitim Bakanlığı” dır, “ Savunma Bakanlığı” dır; baĢka
sıfatlar giydirme ihtiyacını özgüvenli ve geliĢmiĢ topluluklar hissetmemektedirler.
Ben, bu doğrultuda, büyük bir özgüvenle Komisyonumuzun gerçekten anılmaya değer ve tarihe not düĢecek güzel çalıĢmalar
yapacağına yürekten inanıyor, bu vesileyle, bu fırsatı verdiğiniz için BaĢkanım baĢta zatıaliniz olmak üzere bütün arkadaĢlarımı sevgi
ve muhabbetle selamlıyorum. Hepinizi kucaklıyorum. Ġyi ki varsınız, iyi ki birlikte bu Komisyondayız.
Çok teĢekkür ediyorum, sağ olun.
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Rektörlük siyasi bir makam değil tabii.
BAġKAN – Sayın Çamlı, buyurun.
AHMET HAMDĠ ÇAMLI (Ġstanbul) – Değerli BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; ben de Komisyonumuzun hayırlı iĢlere damga
vurmasını, imza atmasını, hayırlı iĢlere vesile olmasını diliyorum.
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Ġsmim Ahmet Hamdi Çamlı. 1965, Ġstanbul Fatih, medeniyet merkezimizde doğdum. Komisyonumuz da Millî Eğitim, Kültür,
Gençlik... Asırlar boyu eğitimi, kültürü ve dolayısıyla gençliği ĢekillendirmiĢ eğitimin merkezi Fatih’ ten, Ġstanbul’dan milletvekili
olarak seçildim. Tabii, buradaki biyografinin dıĢında, doğduğumdan beri siyasi hareketlerin içerisindeyim, öyle bir ailede buldum
kendimi. Bugüne kadar, iĢte, siyasi partide çeĢitli kademelerde görev aldım belediye meclis üyelikleri, il genel meclisi üyelikleri gibi ve
dünyanın en büyük spor kulübünün baĢkanıydım buraya gelmeden önce. “ Nereden çıkarıyorsunuz?” derseniz, 22 branĢta 40 bin lisanslı
sporcuya sahip Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Spor Kulübü. ġu anda, Türkiye'de, futbolun dıĢında bir olimpiyatta, uluslararası bir
platformda madalya almıĢ ne kadar sporcu hatırlıyorsanız yüzde 70’ i bizim belediye spor kulübümüzün sporcusudur. Böyle, Türkiye'ye,
milletimize çok önemli hizmetler eden, bayrağımızı göndere çeken, milletimizin göğsünü kabartan, belki de Yemen’ den, taa
Filistin’den, Bosna Hersek’ e kadar büyük bir medeniyet coğrafyamızda, insanlarımızın kültür coğrafyasında, insanlarımızın göğsünü
kabartan bir spor kulübünden, Ģimdi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde benzer görevleri, daha iyi görevleri ifa etmek üzere buradayız.
Allah hayırlı etsin inĢallah.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Sayın Etyemez, buyurun.
HALĠL ETYEMEZ (Konya) – Halil Etyemez, 25 ve 26’ncı Dönem Konya Milletvekiliyim.
Sayın BaĢkanım, değerli Komisyon üyeleri; ben de sizleri muhabbetle selamlıyorum.
Ben, 1965 Yusufeli doğumlu, Konya Ereğli nüfusuna kayıtlıyım ve orada ailemiz, çevremiz ikamet ediyor. Ben de Amasya
Eğitim Yüksekokulu sınıf öğretmenliği ve eğitim yönetimi ve denetçilik bölümü lisans mezunuyum. Aynı zamanda, eğitim yönetimi ve
denetçilik bölümünde yüksek lisansımı tamamladım. ÇeĢitli illerimizde öğretmenlik ve maarif müfettiĢliği yaptım; Konya ve
Ġstanbul’da maarif müfettiĢliği, Tunceli, Malatya ve Konya’ da sınıf öğretmenliği yaptım. On yılın üzerinde, EĞĠTĠM-BĠR-SEN’ in
Genel Sekreteri olarak görev yaptım. Geçen dönem ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı olarak görevimizi tamamladık. 25
ve 26’ ncı Dönem milletvekili olarak da Ģimdi buradayız, Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapacağız. ĠnĢallah,
Komisyonumuzun eğitimimize, toplumumuza, milletimize ve geleceğimize güzel hizmetler yapacağına inanıyorum. ĠnĢallah temennide
kalmaz, hep beraber bu güzel hizmetleri yaparız.
Ben teĢekkür ediyorum, baĢarılar diliyorum.
BAġKAN – Sayın Kılıç, buyurun.
ĠMRAN KILIÇ (KahramanmaraĢ) – Sayın BaĢkan, değerli Komisyon üyeleri; hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum.
Dönemimizin ve Komisyon çalıĢmalarımızın hayırlara vesile olmasını Yüce Allah’ tan niyaz ediyorum.
Ġl müftüsü, eğitimciyim, aynı zamanda Ģair ve yazarım. Atatürk Üniversitesi Ġslami Ġlimler Fakültesini bitirdim, yüksek lisansımı
da aynı üniversitede tamamladım. DeğiĢik illerde görevimle beraber eğitimciliğimi de sürdürdüm. Görevi mle, sahamla ilgili olarak
Hollanda, Almanya ve Suudi Arabistan’ da bulundum.
Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.
BAġKAN – Sayın Ġsen, buyurun.
MUSTAFA ĠSEN (Sakarya) – Sayın BaĢkanım, değerli arkadaĢlar; ben de saygılar sunuyorum.
Akademisyen kökenliyim ben de, edebiyat profesörüyüm. Kültür ve Turizm Bakanlığı MüsteĢarlığı ve -burada adı bugün çokça
geçti- Abdullah Gül Bey’ in yedi yıl Genel Sekreterliğini yaptım, CumhurbaĢkanlığı BaĢdanıĢmanlığı görevlerinde bulundum.
Metin Bey’ in söylediği bir hususa vurgu yapmak istiyorum: Eğitim, bugün de bütün toplumlarda hâlâ -herhâlde gelecekte de
öyle olacak- toplumların geliĢim ve dönüĢümünde en önemli enstrüman. Türk eğitim sisteminin geldiği Ģu aĢamada ben nicelik
açısından çok fazla sorun görmüyorum yani ana sınıfları hariç öbür alanlarda bir normalleĢmeye ulaĢtığımızı söyleyebiliriz ama ciddi
manada bir nitelik sorunumuz var. Ben de bu Komisyonun illa kendisine gelebilecek bilgilerle değil de buradan yönlendirebilecek bir
yapılanma çerçevesi içinde doğrusu eğitim sisteminin niteliksel çalıĢmalarına yön vermesi gerektiğini kanaatini taĢıyorum.
ĠnĢallah bunları gerçekleĢtiririz. Saygılar sunuyorum tekrar.
BAġKAN – Sayın Usta, buyurun.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Saygıdeğer BaĢkanım, saygıdeğer komisyon üyelerimiz; ben de herkesi selamlayarak
baĢlıyorum.
Tıp doktoruyum. Benim burada bulunmam oldukça ilginç aslında, bugün biraz maziye bir geçiĢ yaptım. Ben biraz belki
CHP’nin sayesinde bugün burada olduğumu ifade edebilirim. 28 ġubat darbe döneminde üniversiteden atılmıĢ bir tıp fakültesi
öğrencisiyken, bu süreç içerisinde biraz sivil toplum kuruluĢlarıyla irtibata girerek kendi kurduğumuz dernekler ve kadın hakları
üzerinde yürüttüğümüz çalıĢmalar sayesinde tıp ve fen bölümü dıĢında biraz daha sosyal yönümü geliĢtirme imkânı buldum. Viyana
Üniversitesi Tıp Fakültesinden 10’uncu yılımda mezun olabildim. Elhamdülillah bugün buradayım. Belki bir dönem yasakları
uygulayan rektör olmuĢ veya olamamıĢ kiĢilerle aynı statüdeyim Ģu anda. Bu açıdan Türkiye'nin de insan hakları konusunda gelmiĢ
olduğu noktayı da vurgulamayı önemli buluyorum. Aynı zamanda Ġnsan Hakları Komisyonunda da görevliyim. Komisyonumuz sadece
millî eğitim değil aslında, kültür var, gençlik de var.
BAġKAN – Spor da var.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Spor da var. Eğitim ve gençliği birleĢtirerek aslında gençliğimizi biraz daha farklı yönleriyle
de geliĢtirecek bir eğitim sistemine ihtiyacımızın olduğunu düĢünüyorum. Ezberci bir eğitimden, tek tip adam yetiĢtiren bir eğitim
metodundan daha ziyade kendine özgüveni yüksek, sorgulayabilen, eleĢtirebilen gençliğe ihtiyacımız var; bunun temelini de
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atabileceğimiz yer elbette ki millî eğitimdir. ĠnĢallah iyi çalıĢmalara hep birlikte imza atabilmemiz dileğiyle, iyi bir Komi syon dönemi
iyi bir çalıĢma dönemi diliyorum.
TeĢekkür ederim.
BAġKAN – Tabii ilk toplantımızda, farklı isim olarak çok fazla Ģey olsun istemem. Bugünkü…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Ben düzeltme yapmak istiyorum.
BAġKAN – Ben düzeltiyorum onu, düzeltiyorum.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Düzeltmeyi yapalım lütfen. 28 ġubatın Cumhuriyet Halk Partisiyle bir alakası yok, onun için o
düzeltmeyi…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Biz iktidarda değildik.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Koalisyondaydınız.
BAġKAN – Yok değildi, değildi. 28 ġubat süreci…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – O dönemin okumalarını tamamlayıp gelirseniz daha sağlıklı tartıĢma ortamı olur.
BAġKAN – 28 ġubat süreci tabii çok farklı bir dönemdir. O manada suçlamanın ötesinde…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Hatta bir Ģey söyleyebilir miyim?
BAġKAN – Müsaade ederseniz bugün bu Ģeylere çok…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Ama bir dakika bu konuyu… Çünkü ben Leyla Hanım’ ı tanıyorum, onun okuldan atılmaması
mücadelesinde Uludağ Üniversitesinde ben ve eĢim oradaydık; o yüzden…
BAġKAN – Bir dakika… Bir dakika sizinkini…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Üstelik Cumhuriyet Halk Partili olarak sizin atılmamanız için ve baĢ örtüsüyle okuyabilmeniz
için…
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Belki Ģöyle bir yanlıĢ ifade kullandım, Nur Serter Hanımefendi…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Beni ilgilendirmez, biz tanımıyoruz, biz kendimizi biliriz.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – CHP’ ye oradan bir atıf yapmak istedim.
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Yok, bizi ilgilen… Bakın, kiĢilerle yapamazsınız. Siz nasıl bütün bir duyguyu temsil etmiyorsanız…
BAġKAN – Mikrofonunuzu açtım Ģimdi, isterseniz kısaca onu bir düzeltme anlamında ifade edin.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Sayın BaĢkan…
BAġKAN – Bugün müsaade ederseniz, burada bitirelim.
Leyla Hanım bir dakika…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Peki, ben orada bir düzeltme yapmak istiyorum.
Ben onu tabii Leyla Hanım’ ın heyecanına, meslektaĢımız, ayrıca gençliğine…
BAġKAN – Söylediğiniz kayıtlara girsin diye…
Buyurun.
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Leyla Hanım’ ın gençliği ve heyecanını tabii takdirle karĢılıyoruz, teĢekkür ediyoruz. Ayrıca burada
olmasından onur duyduk, mutluluk duyduk, böyle bir öğrencimizin… Bizim öğrencimizdir Uludağ Üniversitesinden. Ben kendisini
çalıĢkanlığıyla da çok iyi biliyorum, tanıyorum. Fakat özellikle “ 28 ġubat Cumhuriyet Halk Partisi darbesi” ifadesini mutlaka
düzeltmesini öneriyorum kendisine; orada bir yanlıĢ okuma var. O dönemde Cumhuriyet Halk Partisi iktidarda değildi, kaldı ki öyle bir
darbe içinde değil, üstelik baĢ örtüsü meselesinde tutumumuz bellidir Ģu anda, yani Genel BaĢkanımızın da. O yüzden o düzeltmeye
fırsat verdiğiniz için size de teĢekkür ederim.
Sağ olun.
BAġKAN – Peki.
AHMET HAMDĠ ÇAMLI (Ġstanbul) – Yani o kadar da değil Sayın BaĢkanım. Neticede Cumhuriyet Halk Partisi kurumsal
anlayıĢın…
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Ben bir cümle söyleyebilir miyim BaĢkanım?
BAġKAN – ArkadaĢlar, Komisyon BaĢkanı olarak…
AHMET HAMDĠ ÇAMLI (Ġstanbul) – Bunlara fazla girmeye gerek yok.
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Biz girmedik ama…
AHMET HAMDĠ ÇAMLI (Ġstanbul) – BaĢ örtüsü, zulüm, bilmem…
BAġKAN – Ahmet Hamdi Bey…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – BaĢkanım… Hocam biz girmedik.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – BaĢkanım bir Ģey…
NAZIM MAVĠġ (Sinop) – ArkadaĢlar, böyle açarsak konuĢmaları…
BAġKAN – Lütfen, ben bugün, Mustafa Bey de dâhil, diğer arkadaĢlar da beni bağıĢlarlarsa tanıĢma faslımızı sürdürelim.
Söylenecekler söylendi, maksat hasıl oldu, düzeltme de yapıldı ve o düzeltmeyi kendim zaten baĢta yaptım.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Ben bir ekleme yapmak istiyorum.
BAġKAN – Siz de ekleme yapmasanız da bugün bitirsek diye istirham ediyorum.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Çok kısa bir ekleme efendim…
BAġKAN – Peki.
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MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – ġimdi, anladığım kadarıyla Leyla Hanımefendi baĢ örtüsü mağduru olarak gözüküyor
karĢımızda.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Mağduru diyemeyiz buna, yok.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Peki, neyse, nasıl isterseniz öyle diyelim.
Öncelikle devlet yasalara bağlı olarak yönetilir. Dolayısıyla o zamanki rektörlere de… Cumhuriyet Halk Partisinden çıkardım
iĢi. Ben rektör yardımcısıydım o dönemde, üniversitede yaptıkları uygulamalar tamamen Anayasa Mahkemesinin, Avrupa Ġnsan
Hakları Mahkemesinin kararları doğrultusunda yapılan uygulamalar idi.
HALĠL ETYEMEZ (Konya) – Kararlardan önce…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Müsaadenizle… Müsaadenizle… KarĢılıklı konuĢmayalım, siz de söz alıp konuĢabilirsiniz.
Ve bu ta, 90’ lı yıllara, 87’ ye kadar giden Anayasa Mahkemesi içtihatları aynen geçerlidir, Ģu anda da. Yani iktidarda AKP
olmasına rağmen bu içtihatlar henüz kaldırılmamıĢtır.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Mustafa Bey, bakın, ben hukukçu değilim ama o dönemde yaĢadıklarımdan bildiğim…
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – YaĢadıklarınızdan üzüntülüyüm, onları savunmuyoruz.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Anayasa Mahkemesinin içtihatlarının hiçbir zaman kanunun önüne geçemeyeceğini çok iyi
biliyorum.
BAġKAN – Peki, peki.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Burada belki Ģunu yanlıĢ ifade ettim, ben o dönemde atılmıĢ bir öğrenci olarak CHP’ li
milletvekilleriyle görüĢmeye geldim.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Herkesi bağlar Anayasa Mahkemesi kararları.
BAġKAN – Tamam.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – CHP’ yle görüĢmeye geldim Mecliste ve direkt... YaĢadığım Ģey, olay olarak belki CHP’ yi
orada zikretmemin tek bir sebebi bu: Burada öğrenci olarak Meclise geldim görüĢmek için o dönemde. CHP’ li vekillerle de görüĢtük
yani sonuçta bu iĢin ortak bir akılla çözülebileceğini ve bunların yaĢanmaması gerektiğini söylemek ve anlatmak derdindeydim. Ama
çok acı tecrübeler yaĢayarak odalarından kovulduğum için biraz o konuda bir vurgu yapmak istedim.
BAġKAN – Yani o, kiĢisel Ģeylerdir.
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Bu da benim Ģahsi olarak yaĢadığım bir acıdır ve bir…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Hukukun Ģahsiliği diye bir Ģey var.
BAġKAN – Peki.
ġimdi arkadaĢlar, müsaadenizle bu konuyu…
LEYLA ġAHĠN USTA (Konya) – Kanunlar…
BAġKAN – Bitiriyorum Leyla Hanım, sağ olun.
BaĢka zaman böyle çok müdahalem olmaz, bundan emin olun ama bugün güzel bir atmosferle tanıĢma… Allah’ a Ģükür o günler
geçti gitti, o günlerin hepsini geçtik ve bugün daha farklı konularımız var.
ġimdi, Komisyonumuzun sözcüsü Ertan Aydın’ a son sözü veriyorum.
Buyurun.
ERTAN AYDIN (Ankara) – Değerli BaĢkanım, değerli Komisyon üyelerimiz; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
Ben de bu Komisyonun ülkemize, memleketimize büyük hizmetler yapacağı ümidi ve temennisi içindeyim.
1971 doğumluyum, aslen Ardahanlıyız ama ilkokul, ortaokul, lise için Ġstanbul’da eğitim gördüm, Küçükçekmece Lisesi
mezunuyum. Ortadoğu Teknik Üniversitesi Sosyoloji mezunuyum 1994, ardından Bilkent Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu
Yönetiminde master ve doktora çalıĢmalarına baĢladım. Doktora çalıĢmalarının bir kısmını Amerika’ da Harvard Üniversitesi ve
Dartmouth College’ da devam ettim. Doktora bittikten sonra Ankara’ da Çankaya Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası ĠliĢkiler
Bölümünde on yıl öğretim üyesi olarak devam ettim. Bu arada benim doktora tezim üzerinde Ģimdi CHP muhabbeti oldu. Cumhuriyet
Halk Fırkası parti içi çekiĢmeler, 1930’lu yıllar ideolojik ayrıĢmalar üzerinde çalıĢtım. CHP’ nin homojen bir parti olmadığını, ben de
yani bir zamansal farklılaĢmalar yaĢadığını doktora tezimde de yakinen görmüĢ biri olarak söyleyebilirim. Yani her parti için de
geçerlidir. Öyle bir totalleĢtirme hani Ġngilizlerin dediği gibi “ essentialize” etme çok mümkün olamayabiliyor, hakkını vermek, teslim
etmek lazım. Çankaya Üniversitesinde öğretim üyeliği sırasında aynı zamanda -Hocam da iyi bilir- kamuoyu araĢtırmalarıyla
uğraĢıyorduk, Pollmark AraĢtırma ġirketinin ortakları arasındayım. Yıllarca Türkiye’ deki kamuoyu kanaatleri üzerine çalıĢmalarda
bulundum. Bu süreçte 2011 yılında öğretim üyeliğine son verip daha sonra BaĢbakanlığa o dönem Sayın CumhurbaĢkanımız Recep
Tayyip Erdoğan’ ın BaĢdanıĢmanı olarak göreve baĢladım. Kendisiyle yaklaĢık üç yıl çalıĢtıktan sonra Ahmet Davutoğlu’ nun
BaĢbakanlığı döneminde Sayın Davutoğlu’ nun BaĢdanıĢmanlığı görevine devam ettim. 7 Haziran seçimlerinde aday olduk, seçildik,
iĢte kısa dönem vekillik, ardından bu dönemde de aday olma imkânımız ve ardından seçilme imkânımız oldu.
Ben Metin Bey’ in söylediklerine katılıyorum. Siyasi ihtirasların ve ideolojik doğmaların bireysel kalite ve geliĢimin önüne
geçmemesi gerektiğini, bizim bu Komisyonda öncelikli olarak Türkiye’ deki bireyin hayat kalitesini yükseltmeye dönük çalıĢmalar
içerisinde olmamız gerektiğini düĢünüyorum. Çünkü kimi zaman siyasi ihtiraslar bu anlamdaki yapılacak çalıĢmaların önüne
geçebiliyor. Kesinlikle biz teknik olarak, bütün siyasi düĢüncelerden belki arınmıĢ bir Ģekilde bireyin kalitesinin yükseltil mesi üzerine
uğraĢ vermeliyiz. Aristo’ nun siyaseti tanımlarken söylediği bir laf var: “ Siyasetin en önemli hedefi erdemli bir toplum yaratmaktır.”
diyor. Siyasete ahlaki bir hedef çiziyor. Biz de erdemli bir toplum için eğitimin çok önemli olduğunu düĢünüyoruz ve eğitimde
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yapılacak çalıĢmaları totalde Türkiye’ deki toplumun erdemli vasfının yükseltilmesi noktasında etkili olacağını düĢünüyoruz. Bu
anlamda gerçekten bu Komisyonun çok önemli çalıĢmalar yapacağı kanaatindeyim. Genel olarak profillere bakıldığı vakit de bu
noktada her Ģey yani altyapı çok iyi görünüyor. Dolayısıyla inĢallah biz de elimizden gelen tüm gayreti gösterir ve Türkiye’ ye bu
anlamda büyük katkılar yapmaya çalıĢırız diye ümit ediyorum.
Hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum.
TeĢekkür ediyorum.
BAġKAN – TeĢekkür ederiz.
Değerli üyelerimiz, değerli katılımcılar hepinize çok teĢekkür ediyorum. Biraz süremizi geçtik ama bundan sonrası kısa olacak.
Tabii çok güzel ifadeler kullanıldı, zengin bir üye portföyümüz var burada. Doğrusu entelektüel bir heyetimiz var. Umuyorum bu
dönem, 26’ ncı Dönem burada birlikte faydalı, hayırlı iĢler yaparız. Tabii Millî Eğitim Bakanlığımızla da irtibatlarımız olacak, Sayın
Bakanımızı da davet edeceğiz, kendisiyle bir gün burada görüĢeceğiz. Yani kalite vurgusu burada eğitimle ilgili, kültürle ilgili çok
önemli. Burası eğitim ve kültür gençlik, spor onu da hatırlatayım sadece eğitim değil. Tabii, siyasi bir ifade olarak sadece kullanıyor
değilim ama Hükûmetin programında, bizim de hazırladığımız seçim beyannamesinde de doğrusu eğitimle ilgili en önemli vurgumuz
bu dönem kalite. Yani diğer sayısal Ģeyler vesaire, nicel hususlar büyük oranda üzerinde çok duruldu ama kalite konusu üzerinde çok
emek vermek gerekiyor. Buna inĢallah katkı veririz.
Komisyon çalıĢlarının Ģöyle bir özelliği var: Yani ihtisas komisyonları yasama faaliyetinin bir parçası ama Genel Kuruldan bazı
farkları var. Bir defa esas mutfak görevini görüyor yani yasama çalıĢmalarında mutfak, olgunlaĢtırma yeri gibi. DeğiĢiklikler
komisyonlarda daha kolay yapılabiliyor yani gerek Hükûmetten gelen tasarılar gerek teklifler. Tabii resmî ve sivil paydaĢlar komisyona
katılabiliyor, söz alabiliyorlar, sivil toplum örgütleri yine ilgili paydaĢlar katılabiliyor, onu da burada önemli bir boyut olarak doğrusu
söylemek istiyorum, inĢallah çalıĢmalarımıza onu fazlasıyla katalım yani Parlamentoda yasama faaliyetine toplumun ilgili kesimlerinin
katıldığı en önemli mekanizma komisyon mekanizması olduğu için. Yani buradaki yürüyen iĢlerin inĢallah en fazla uzlaĢıyla,
hoĢgörüyle, anlayıĢla, demokratik bir ortamda geçeceğine inanıyorum. Ben kendi payıma bunu çok önemli görüyorum ve yani bu
konuda elimizden gelen çabayı göstereceğiz.
Çok teĢekkür ediyorum.
ġimdi, çok kısa burada Komisyon Uzmanımız -hep bizimle çalıĢacak- komisyon çalıĢmalarıyla ilgili yeni katılan arkadaĢların
daha çok faydalanabileceği kısa teknik bilgiler verecek.
Buyurun.
I I I .- SUNUM LAR
1.- Yasama Uzmanı Engin Kaya’nın, komisyonlarda kanun yapım süreci ve Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
hakkında sunumu
YASAMA UZMANI ENGĠN KAYA - Sayın BaĢkanım, değerli komisyon üyelerimiz; tabii 24’ üncü Dönemden 26’ncı Döneme
5 üyemiz geldiği için komisyonumuz yeni üyelerden oluĢuyor. Ġstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezunuyum. 24’ üncü Dönem
Ġkinci Yasama Yılından itibaren Komisyonda görev alıyorum.
ġimdi, size komisyonlarda yasama sürecini Millî, Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu uygulamalar üzerinden kısaca
anlatacağım çünkü zamanınızı da almak istemiyorum.
Komisyonlar uzmanlıkları dikkate alınarak seçilen belli sayıda milletvekilinden oluĢan ve Genel Kurulda görüĢülecek metinleri
olgunlaĢtıran kurullardır malumunuz olduğu üzere. Yasal dayanak açısından dörde ayrılmaktadırlar: Anayasa gereği kurulanlar, kanun
gereği kurulanlar, Ġç Tüzük gereği kurulanlar ve bunların dıĢında Parlamento teamülleri olarak kurulan komisyonlar bulunmaktadır.
Anayasa gereği olarak kurulan komisyonlarımıza Plan ve Bütçe ve Meclis soruĢturması komisyonları, kanun gereği kurulan
komisyonlara Ġnsan Hakları Ġnceleme, KĠT, Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonları örnek olarak verilebilir. Diğer komisyonlar ise Ġç
Tüzük’ ün 20’nci maddesinde düzenlenen komisyonlardır. Bunların dıĢındaki komisyonlar geçen 24’ üncü Dönemde kurulan Anayasa ve
Ġç Tüzük UzlaĢma Komisyonlarında olduğu gibi Meclisin kendi içerisinde üretmiĢ olduğu teamüllere dayalı komisyonlar olarak örnek
verilebilir.
Komisyonlar süreklilik açısından dönemin baĢından sonuna kadar devam eden komisyonlar ve belli bir amaç için kurulan
komisyonlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Birinci kısımda olanları daimî veya sürekli, ikinci kısımda olanları ise geçici komisyonlar
olarak isimlendiriyoruz. 20’ nci maddede sayılan komisyonlar daimî komisyonlar, Meclis araĢtırması, Meclis soruĢturması gibi belli bir
iĢ için kurulup süresi bitince dağılan komisyonlarsa geçici komisyonlardır. ĠĢlevleri açısından komisyonlar ise yasama ve denetim
olarak ayrılmakta, kanun tasarısı ve tekliflerini görüĢen komisyonlar yasama komisyonu, bunun dıĢında denetim fonksiyonu eda eden
komisyonlara ise denetim komisyonu adı verilmektedir. Bunlar Meclis araĢtırması, Meclis soruĢturması, Ġnsan Hakları Ġnceleme
Komisyonu, Kadın Erkek Fırsat EĢitliği Komisyonu olarak sıralanabilir. Bizim komisyonumuz yasal dayanak açısından Ġç Tüzük
komisyonu, süreklilik açısından daimî komisyon, iĢlevi açısından ise bir yasama Komisyonudur. Ġç Tüzük’ ün 20’ nci maddesine göre
kurulmuĢ 18 ihtisas komisyonundan birisiyiz. 20’ nci maddenin gerekçesine baktığımızda Komisyonumuzun alanı eğitim, kültür, sanat,
gençlik ve spor konularıyla ilgili kanun tasarı ve teklifleri ile kanun hükmünde kararnameleri incelemek Ģeklinde belirtilmiĢtir.
Komisyonumuzun üye sayısı her dönem baĢında Meclis BaĢkanının tespiti, DanıĢma Kurulunun teklifi üzerine Genel Kurulca
belirlenmektedir. Bu dönem, geçen dönemde de olduğu gibi, 26 üyeden oluĢmaktadır. Bunun oransal karĢılığı AK PARTĠ 15,
Cumhuriyet Halk Partisi 6, Halkların Demokratik Partisi 3, Milliyetçi Hareket Partisi 2 Ģeklinde oluĢmuĢtur.
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24’üncü Dönemde toplam 31 toplantı yaptık. Bunun karĢılığı olarak da 120 saate yakın bir çalıĢma gerçekleĢtirdik. Bize esas ve
tali olarak toplamda 554 iĢ havalesi yapıldı ve bunların 49’unu sonuca bağladık. Geçen dönem sonuca bağlanıp rapor olarak gönderilen
iĢlerden kadük olan herhangi bir iĢimiz yani Genel Kurulda bekleyen bir iĢimiz kalmadı, bunların hepsi neticeye ulaĢtı ve kanunlaĢtı.
Tabloda tabii net olarak görülüyor mu bilmiyorum ama elinizdeki bilgi notlarında da bunlar detaylı bir Ģekilde sizinle paylaĢıldı.
Esas olarak gönderilenlerden havale edilenlerin, raporu verilenlerin, hükûmetçe veya teklif sahiplerince geri alınanların ve Komisyonda
kalanların hepsinin istatistik verileri elinizdeki bu tablolarda mevcut.
Komisyonun görev alanını Ġç Tüzük’ ün gerekçesi ve geçmiĢ dönemlerdeki havaleler baz alındığı zaman dörde ayırarak
inceleyebilmekteyiz. Birinci olarak, tabii, ismimizin karĢılığı olarak da kısaca kullanılan Millî Eğitim yani açık olarak değil, genel
olarak Millî Eğitim Komisyonu olarak bilindiğimiz için birincil ve en yoğun alanımız eğitim ve öğretim alanı. Bu alanda eğiti m ve
öğretimin bütün kademeleri, plan, program ve tedrisatıyla ilgili tüm programlar, özel eğitim ve rehberlik dalındaki mevzuat, özel
öğretim kurumlarının mevzuatı, YÖK mevzuatı, üniversitelerle ilgili, devlet vakıf üniversiteleriyle ilgili mevzuat ve Millî Eğitim
Bakanlığının teĢkilat ve görevleriyle ilgili mevzuat Komisyonumuza Meclis BaĢkanlığı tarafından havale edilmektedir.
Kültür ve Turizm Bakanlığına bakan yönümüz var, kültür sanat kısmı bize yönelik. Kültür Bakanlığına bağlı ve ilgili
kurumların, kuruluĢların teĢkilat ve görevleri hakkındaki mevzuat, opera, bale, tiyatro, sinema ve her türlü yayıncılıkla ilgili mevzuat
Komisyonumuza havale edilmektedir.
Bunun dıĢında üçüncü olarak Gençlik ve Spor Bakanlığının ilgili, bağlı kurum ve kuruluĢları, teĢkilat ve görevleriyle ilgili
mevzuat da Komisyonumuzun alanındadır.
Bunların dıĢında Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığı teĢkilatıyla ilgili mevzuat da Komisyonumuza Meclis BaĢkanlığı tarafından havale
edilmektedir. Tabii, geçen dönemki Meclis BaĢkanlığı havaleleri incelendiğinde sadece iki bakanlığın iĢlerinin Komisyonumuza havale
edildiği görülmekte. Bunlar Millî Eğitim Bakanlığını ilgilendirenler, hepimizin malumu, on iki yıllık zorunlu eğitim görüĢmel eri,
dershane tasarısı. Bunlar en tepe, çatı baĢları olduğu için bu Ģekilde söylüyorum. Devlet ve vakıf üniversitesi kurulmasına yönelik tasarı
ve teklifler, isim değiĢiklikleri aynı Ģekilde.
Kültür ve Turizm Bakanlığına yönelik olarak da ÇoğaltılmıĢ Fikir ve Sanat Eserlerini Derleme Kanunu, EskiĢehir 2013 Türk
Dünyası Kültür BaĢkenti Hakkında Kanun, Çanakkale SavaĢları Gelibolu Tarihi Alan BaĢkanlığı Kurulması Hakkında Kanun geçen
dönem Komisyonumuza havale edilmiĢ bulunmakta. Tabii, son dönemlerde, özellikle 23 ve 24’üncü Dönemlerde “ torba kanun” adı
altında bir kısım düzenlemeler var, hem tasarı hem teklif olarak Meclis BaĢkanlığına sunulmakta. Bunlar da hâliyle ihtisas komisyonu
seçiminde belli zorluklar getirmekte. Bu çerçevede bizim ihtisasımızda olan bir kısım iĢler baĢka komisyonlara gitmekte, baĢka
komisyonların ihtisasında olan iĢler de bizim Komisyonumuza gönderilmekte. Bunları örnek olarak verecek olursak son öğrenci affı
Sağlık Komisyonundan, ondan önceki öğrenci affı Plan ve Bütçe Komisyonundan ve ayrıca üniversite kurulması ve son dönem, geçen
yıl yapılan düzenlemeler ile akademisyenlere iliĢkin bir kısım düzenlemeler Plan ve Bütçe Komisyonundan çıkmıĢ bulunmakta. Bizden
de aynı Ģekilde, bakıldığı zaman, Siirt ili Aydınlar ilçesi ĠçiĢleri Komisyonunun görev alanına girmekteyken bizim Komisyonumuzdan
isim değiĢikliği çıkmıĢ bulunmakta.
Bunun dıĢında Komisyonun çalıĢma usulüne değinecek olursak kısaca, Komisyonumuza, tüm komisyonlara havale Meclis
BaĢkanlığı tarafından yapılmakta. Bu havale yapılırken gerekçe, amaç, konu, kapsam değerlendirmesi, geçmiĢ dönemdeki teamüller,
uygulamalar göz önünde bulundurularak komisyonlar seçilmekte. Bu seçim yapılırken esas ve tali komisyon ayrımı yapılmakta. Esas
komisyona baktığımız zaman raporu Genel Kurul görüĢmelerine esas alınacak olan komisyonu, tali komisyon ise esas komisyona görüĢ
bildiren komisyonu ifade etmektedir. Burada bilinmesi gereken husus, esas komisyon bir tane olmak zorunda, tali komisyon bir tane
veya daha fazla olabileceği gibi, tali komisyonun olmadığı zamanlar da bulunmakta. Önemli olan, esas komisyonun tespit edilmesi.
Tabii, bununla birlikte, havaleyle birlikte komisyonda bir inceleme süresine ihtiyaç bulunmakta. Ġnceleme süresi Ġç Tüzük’ ün
37’nci maddesinde düzenlenmiĢtir. Buna göre, esas komisyonların kendilerine havale edilen iĢleri kırk beĢ günlük süre içerisinde
bitirmeleri gerekir. Bu süre emredici değil, uyarıcı bir süredir. Bu çerçeveden bakıldığı zaman kırk beĢ günlük sürenin ilgili tasarı ve
teklif sahiplerine etkisi Ģu Ģekilde gerçekleĢmektedir: Kırk beĢ gün içerisinde komisyonda ilgili tasarı, teklif sonuçlandırılmamıĢ ise
sahipleri doğrudan Genel Kurul gündemine alınmasına dair Meclis BaĢkanlığına baĢvurabilirler. Bu önerilerini Genel Kurul eğer kabul
eder ise komisyon aĢaması atlanır, Genel Kuruldaki görüĢme sırasında ilgili yerini alır. Eğer Genel Kurulda reddedilecek ise ya da
reddedilmesi durumunda ilgili iĢ tekrar Komisyona havale edilir ve bu çerçevede yeni bir kırk beĢ günlük süre ilgili teklif veya tasarı
sahibine yeniden baĢlamıĢ olur.
Toplantı yeri ve zamanına iliĢkin olarak toplantı yeri ve zamanı Meclis BaĢkanlığı tarafından belirtilmiĢ salonlar… ġu anda bu
salon bize tahsis edildi. Bunun önemi Ģudur: Biz, belli bir planlamayla toplantılarımızı yapmaktayız. ġu anda dar kapsamlı bi r toplantı
yapacağımız için küçük bir salonu tercih ettik. GeniĢ katılımlı bir toplantı olacağı zaman bunu Meclis BaĢkanlığına bildiriyoruz, Meclis
BaĢkanlığı da bize bir salon tahsisi yapıyor. Bu salonun özelliği Ģu: Ġlgili tahsis edilen yerde çalıĢma yapılmazsa ilgili iĢin hükümsüz
sayılma ihtimali var. Bu, geçmiĢ dönemde Adalet Komisyonunda gerçekleĢti. Türk Ticaret Kanunu veya Türk Ceza Kanunu’nun
değiĢmesi durumunda Hâkim Evi’ nde bir toplantı yapıldı, oy birliğiyle gidilen bir yerdi ancak daha sonrasında itiraz edilme durumu söz
konusu olunca yeniden bir toplantı planlaması yapılarak Meclisin, Meclis BaĢkanlığının tahsis ettiği salonda toplantıyı gerçekleĢtirdiler.
Hâkim Evi’ nde gerçekleĢtirilen toplantıda kabul edilen maddeler ilgili komisyon salonunda tekrardan kabul edildi. Bu anlamda
komisyon yeri çok çok önemli.

TBMM
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı
Komisyon : Millî Eğitim Tarih : 23/12/15 Saat : Kayıt: Millî Eğitim Stenograf:

Uzman :

Sayfa: 12

Komisyon toplantı zamanı… Burada toplantı zamanına iliĢkin olarak iki husus var. Komisyona havale edilen iĢler kırk sekiz
saatlik süre geçmeden görüĢülemez. Ġkinci husus ise size gönderdiğimiz üzere -pazartesi günü gündemi gönderdik- gündemin ilgili
üyelere en az iki gün öncesinden eğer bir zorunluluk yok ise gönderilmesi gerekir.
Burada bir de kısıttan bahsetmek gerekir. Genel Kurulun çalıĢma saatlerinde -Ģu anda biz de o saate yaklaĢıyoruz, o yüzden kısa
tutmamız gerekir- komisyonların çalıĢma yasağı bulunmakta. Biz, Komisyon BaĢkanlığı olarak Divana yazımızı yazdık. Divan eğer
izin vermez ise komisyonlar Genel Kurulun çalıĢma saatlerinde toplantı yapamazlar. Büyük ihtimalle biz yazımıza olumlu cevabı
alacağız. Divan olumlu cevap verir ise Genel Kurulun çalıĢma saatlerinde çalıĢmalarımızı yapabiliriz.
Toplantılarımız 26 üyeyle oluĢan Komisyonda üçte 1’ le toplanırlar. Bunun karĢılığı 9 üyedir ve toplanan üyelerin salt
çoğunluğuyla kararlarını alırlar. 9 üyeyle toplanan bir Komisyon 5 kiĢilik bir kabulle istediği kararı o çerçevede alabilir. Komisyonlarda
söz alma, söz sırası genel olarak istem sırasına göredir ancak bir kısım üyelerimiz tabii… ġu anda sadece Metin Bey’ i görüyorum ben.
Bir kısım yoğun iĢlerimizde Ģöyle bir düzenlemeye de gidilebiliyor: Önceliği hükûmete, teklif sahibine, daha sonrasında komisyon
üyelerimize, daha sonrasında ilgili milletvekillerimize komisyonumuza gelen, en sonunda da STK’ lardan, dıĢarıdan uzmanlarımıza
verilecek Ģekilde bir düzenlemeye de gidilebiliyor ama genel olarak kural istem sırasına göre verilmesi Ģeklinde.
TartıĢma konusu olan hususlara değinerek geçeceğim. Komisyonlar kendilerine havale edilen iĢlerde öncelikle tümü üzerinde
görüĢme açarlar, bu görüĢme içerisinde de Ģu kararı aynı zamanda almıĢ bulunurlar: Anayasa’ ya uygunluk kısmında -sadece Anayasa
Komisyonu değil tüm Komisyonların burada yetkinliği vardır- kendisine gönderilen iĢin Anayasa’ nın metin ve ruhuna uygun olup
olmadığına bir karar verirler aslında. Tümü üzerindeki görüĢmelerden maddelerine geçilmesi kısmında eğer geçilmesine karar verilirse,
bu, Anayasa’ ya uygunluğunun genel bir kabulüdür Komisyonumuz açısından.
Bunun dıĢında ise maddelerin tümü üzerinde görüĢme tamamlandıktan sonra maddelerine geçilmesi kararı alınır. Maddelerine
geçildikten sonrasında madde üzerinde görüĢme, ondan sonrasında -elinize önerge örneklerini verdim; usul önergeleri var, değiĢiklik
önergeleri var- önerge iĢlemleri yapılır, sonrasında bu Ģekilde usul tamamlanır, en son tümü oylanarak ilgili iĢ bitirilir ve bir rapor
yazılır. Bu raporda, muhalif üye olan üyelerimiz muhalefet Ģerhlerini Komisyon BaĢkanının belirleyeceği belli bir sürede Komisyona
iletmek durumundalar.
Muhalefet Ģerhinin özelliği Ģudur: Eğer muhalif olduğunu ilgili üyemiz belirtmezler ise veya belli kısımlarını belirtmiĢler i se bu
durumda sadece belirttiği kısımlardan muhalefet yapabilirler veya oy birliği çıkmıĢ ise ya da muhalif olduğunu belirtmemiĢ ise Genel
Kurul görüĢmelerinde ilgili tasarı veya teklife yani Komisyon raporuna muhalefetlerini yapamazlar ve gösteremezler.
Genel Kurulda bunun dıĢında söyleyebileceğim, Komisyonun temsili açısından baĢkan, baĢkan vekili doğal temsilcidir. Bunun
dıĢında ise 45’ inci maddeye göre Komisyonun son toplantısında, son oylamasından önce sözcü seçimine dair karar alınır, özel sözcüdür
bu. Özel sözcüye, ilgili iĢin Genel Kurul görüĢmelerinde Komisyonu temsil yetkisi verilir. Komisyon tarafından verilecek bir yetkidir.
Benim bu kısa süre içerisinde yapabileceğim sunum bu.
Sorusu olan…
BAġKAN – Buyurun.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Mesela bugünkü Komisyon toplantımız aslında geçersiz. Komisyon toplantısının
yapılabilmesi için mutlaka bakan ya da ıslak imzayla görevlendirdiği bir yetkilinin olması gerekiyor. Bakan olmadan veya ıslak imzayla
görevlendirdiği bir yetkili olmadan Komisyonda karar alınamaz. Bunu da ifade etmek istedim.
YASAMA UZMANI ENGĠN KAYA - Ġç Tüzük’ ün 30’uncu maddesi Ģöyledir: “ Komisyon toplantılarına BaĢbakan veya bir
bakan katılabilir. BaĢbakan veya bakan, gerekli görürse, kendi yerine, yüksek dereceli bir kamu görevlisine yazılı temsil yetkisi
verebilir.” Ancak Komisyon eğer bir iĢ görüĢüyor ise –ki buradaki Komisyon toplantısı iç iĢleyiĢe yönelik bir toplantıydı; biz burada
sadece tutanak tutulmasına dair bir karar aldık- eğer bir tasarı, teklif görüĢmesi olacak ise Komisyon, Hükûmetin yokluğunda, sadece
gerekli görürse bir sefere mahsus olarak erteleme yapabilir ancak bu bir zorunluluk değil, Hükûmetin yokluğunda da Komisyonun
kendi iĢini görme yetisi ve yetkisi bulunmaktadır.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Ama biz geçen dönemde -yani iki farklı baĢkanın da, mutlaka Hükûmet yetkilisi olmadan
bu temel tartıĢma konularında onların da cevaplayacağı konular oluyor- böyle bir Ģey yaptık. Bu teamülün devam etmesinin,
Komisyonun sağlıklı karar alması açısından önemli olduğunu düĢünüyorum. Yani hem sayın bakanın ya da ıslak imzayla yetki vereceği
bir kiĢinin yani bakanlık muhatabı olarak bulunmasının…
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Hatta 3 bakanlık…
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Yok, 3’ü değil de 1 tanesinin, hangi konu görüĢülüyorsa…
BAġKAN – Peki, bitirelim.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) - …eğitimse eğitim, kültürse kültür, gençlik sporsa gençlik spor…
YASAMA UZMANI ENGĠN KAYA - ġu var efendim: Buradaki benim söylediğim bir kural ancak tabii ki Komisyonumuzun
teamülleri ve uygulamaları, Hükûmeti karĢısında görerek iĢlerini gerçekleĢtirmesidir.
CEYHUN ĠRGĠL (Bursa) – Bu konuda da karar alalım mesela…
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Teamül böyle zaten.
BAġKAN - Zaten bir tasarı veya teklif görüĢeceğimizde mutlaka o olması lazım. Yani bugünkü birazcık danıĢma ve kendi iç
çalıĢmamız. Bundan sonraki toplantılar da zaten gündemimize bir teklif, tasarı geldiğinde, daha çok onlar için. Belki özel, kendi
aramızda, resmî toplantı Ģeklinde olmayan, Millî Eğitim Bakanımızı dinleme yahut ziyaret, baĢka Ģeyler olabilir. Ama genelde herhâlde
öyle olur ama yani kural odur, ilke odur, Metin Bey’ in söylediğidir. Yani neticede idarenin bulunması lazım.
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Genel Kurul var; bu hafta da herhâlde çarĢamba, perĢembe 14.00 bildiğimiz kadarıyla.
Onun için, bugün çok teĢekkür ediyoruz; burada müsaadenizle bitiriyoruz, hayırlı günler diliyoruz.
Sağ olun.
Kapanma Saati: 13.25
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