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T U T A N A K D E R G Ġ SĠ
4’üncü Toplantı
2 Haziran 2016 PerĢembe

(TBMM Tutanak Hizmetleri Başkanlığı tarafından hazırlanan bu Tutanak Dergisi’ nde okunmuş
bulunan her tür belge ile konuşmacılar tarafından ifade edilmiş ve tırnak içinde belirtilmiş alıntı
sözler aslına uygun olarak yazılmıştır.)

Ġ ÇĠ NDEKĠ LER

I .- GÖRÜġÜLEN KONULAR
I I .- KARARLAR
A) ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- (1/693), (1/716), (1/721) esas numaralı Kanun Tasarıları ile (2/365), (2/511),
(2/546), (2/666), (2/1060), (2/1094) esas numaralı Kanun Tekliflerinin İç Tüzük’ ün 35’ inci
maddesi çerçevesinde birleştirilmesi ve görüşmelerin (1/721) esas numaralı Kanun Tasarısı
üzerinden yürütülmesine ilişkin karar
I I I .- ALT KOM Ġ SYON
A) ALT KOMİSYONA SEVKLER
1.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı’ nın (1/721)alt komisyona sevk edilmesi

I V.- KONU
A) GÖRÜŞMELER
1.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına
Dair Kanun Tasarısı’ nın (1/721) görüşüleceği alt komisyonun çalışma süresine ilişkin
görüşmeler
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2 Haziran 2016 PerĢembe
BĠ RĠ NCĠ OTURUM
Açılma Saati: 14.43
BAġKAN: BeĢir ATALAY (Van)
BAġKAN VEKĠ LĠ : Burhanettin UYSAL (Karabük)
SÖZCÜ: Ertan AYDI N (Ankara)
KÂTĠ P: M ehmet Akif YI LM AZ (Kocaeli)

BAġKAN – Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun değerli üyeleri, Bakanlığımızın değerli MüsteĢarı ve
temsilcileri, YÖK ve ÖSYM’ nin değerli temsilcileri, basınımızın değerli mensupları; toplantı yeter sayımız vardır, Komisyonun 26’ ncı
Dönem Dördüncü toplantısını açıyorum.
I I .- KARARLAR
A) ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- (1/693), (1/716), (1/721) esas numaralı Kanun Tasarıları ile (2/365), (2/511), (2/546), (2/666), (2/1060), (2/1094) esas
numaralı Kanun Tekliflerinin İç Tüzük’ ün 35’ inci maddesi çerçevesinde birleştirilmesi ve görüşmelerin (1/721) esas numaralı Kanun
Tasarısı üzerinden yürütülmesine ilişkin karar
BAġKAN - Bugünkü gündemimizde (1/693), (1/716), (1/721) esas numaralı kanun tasarıları ile (2/365), (2/511), (2/546),
(2/666), (2/1060), (2/1094) esas numaralı kanun teklifleri yer almaktadır.
Söz konusu tasarı ve tekliflerin benzer mahiyette konuları içermesi (1/721) esas numaralı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve
Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair
Kanun Tasarısı’ nın diğer tasarı ve teklifleri kapsaması nedeniyle Ġç Tüzük’ ün 35’ inci maddesi çerçevesinde, gündemde yer alan tasarı
ve tekliflerin birleĢtirilerek görüĢülmesini ve (1/721) esas numaralı Kanun Tasarısı üzerinden görüĢmelerin yürütülmesi hususunu Ģimdi
oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir.
I I I .- ALT KOM ĠSYON
A) ALT KOMİSYONA SEVKLER
1.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’ nın (1/721)alt komisyona sevk edilmesi
BAġKAN - ġimdi, Komisyon üyelerimizden alt komisyon kurulmasına dair bir adet önerge gelmiĢtir, okutup oylarınıza
sunacağım:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu BaĢkanlığına
GörüĢülmekte olan (1/721) esas numaralı Kanun Tasarısı’ nın detaylı bir Ģekilde incelenebilmesi için 9 üyeden oluĢan alt
komisyon kurulması, bu alt komisyonun aĢağıda isimleri yazılı üyelerden oluĢmasını arz ve teklif ederiz.
Burhanettin Uysal
Karabük
Üyeler:
Burhanettin Uysal
(Karabük)
Ertan Aydın
(Ankara)
Mehmet Akif Yılmaz
(Kocaeli)
Mustafa Ġsen
(Sakarya)
Nazım MaviĢ
(Sinop)
Mustafa Balbay
(Ġzmir)
Gaye Usluer
(EskiĢehir)
Kadri Yıldırım
(Siirt)
Yusuf Halaçoğlu
(Kayseri)
BAġKAN – Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiĢtir. Hayırlı olsun.
ġimdi, toplantıyla ilgili, değerli arkadaĢlar, alt Komisyon tabii, kendi arasında toplanacak, baĢkanını seçecek.
I V.- KONU
A) GÖRÜŞMELER
1.- Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun
Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı’nın (1/721) görüşüleceği alt komisyonun çalışma süresine
ilişkin görüşmeler
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BAġKAN - ġimdi, tabii, alt Komisyon çalıĢmalarıyla ilgili yine onu birlikte Ģey yapalım yani Ģu iki günlük mesaimizde pek çok
konu zaten tartıĢıldı doğrusu. Yani, tabii, yine, katılıp katılanamayacak konular olabilir ama konular epeyce bir açıklığa kavuĢtu. Onun
için, yani, müsaade edersiniz bunu çok geciktirmeyelim yani bir haftalık bir süre içinde alt Komisyon çalıĢmasını yapsın. Bugün
perĢembe, gelecek perĢembeye.
Muhalefet Ģerhi için de birkaç gün verilmesi gerekirse o da öbür pazartesine kadar Ģey yapılabilir.
Biz mümkünse, arkadaĢlar, öbür haftaya bu Komisyonumuzu toplayıp alt Komisyonun bize getirdiği tasarıyı görüĢmek
istiyoruz.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – O sürenin kısa olduğunu düĢünüyoruz çünkü…
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Alt Komisyon karar verir ona zaten.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Ama alt Komisyonun çalıĢma süresini kısıtladı Sayın BaĢkan.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Hayır ama o, alt Komisyonun kendi kararı, BaĢkanımızın böyle bir Ģey söylemesi…
BAġKAN – Burada, Komisyona bir süre belirleme Ģeyinde değil ama kendi aramızda bir değerlendirme yapıyoruz. Yani, bizim,
tabii, Bakanlığın da bize YÖK’ ün de Ģeyleri var yani bu disiplinle ilgili hususlarda zorlukları var; Bakanlığın, özellikle FA TĠH Projesi
gibi konularda zorlukları var. Hani, mümkün olabildiğince bu yasama yılında bu çıkarsa onlar “ Memnun olacağız.” diyorlar.
Düzeltmelerimizle birlikte, yani önümüzdeki hafta iyi bir zaman. Kaldı ki bu hafta sonu da zaten Meclis çalıĢıyor, hepimiz burada
olacağız, alt Komisyon kendisi çalıĢabilir. Dolayısıyla, perĢembe gününe kadar, bir hafta, iyi bir zaman. Sonra da Ģerhler için birkaç
gün konulabilir.
Buyurun.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, eğer böyle sıkıĢtıracaksanız bu alt Komisyonu hiç kurmayalım. Sizin oylarınızla da
nasıl olsa maddeler geçecek, böylece iĢi bitirmiĢ olalım. Ben buna kesinlikle karĢı çıkıyorum.
BAġKAN – Tamam.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Alt Komisyon kurulsundaki kastımız, konunun uzmanlarıyla birlikte inceleyelim. Elbette ki
bürokratlar bize anlattılar ama bürokratlar, neticede sizin bürokratlarınız ve sizin bakıĢ açınızla bize anlattılar. Biz istiyoruz ki konunun
uzmanı olan bitaraf kiĢilerle de değerlendirelim.
BAġKAN – Siz nasıl düĢünüyorsunuz, mesela teklifiniz ne Gaye Hanım?
GAYE USLUER (EskiĢehir) – SıkıĢtırılmamayı düĢünüyoruz efendim.
BAġKAN – Mesela, zaman olarak ne düĢünüyorsunuz?
GAYE USLUER (EskiĢehir) – ġimdi, efendim, alt Komisyona bir…
BAġKAN – Yok, bir teklif söyleyin.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Hayır, efendim, Ģunu söylemek istiyorum: Önce bir alt Komisyon toplansın. O alt Komisyon
kimlerle birlikte çalıĢması gerektiği konusunda mutabakata varsın, ondan sonra bir çalıĢma düzeni oluĢturalım.
BAġKAN – Ama biz Komisyon olarak alt Komisyona bir sınır koyabiliriz.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, o zaman kurmayalım.
BAġKAN – BaĢkanımıza diyoruz ki yani: “ Yarından baĢlayın, Parlamento çalıĢıyor.” Ġstirhamımız o, dileğimiz o ve bunu çok
geciktirmeden, yine bütün uzmanlar çağırılsın, bütün dinlenecek kiĢiler dinlensin, onda bir Ģey yok, sınırımız yok. Yani bir hafta,
doğrusu, alt Komisyonlar için iyi bir süre.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, bakın, iktidar partisi olmanın avantajını kullanarak kendi ajandanıza, kendi boĢ
zamanınıza ve olması gerekene göre bizi ayarlamak istiyorsunuz.
BAġKAN – Siz hep öyle söylüyorsunuz ama biz o niyette değiliz yani bakın.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, o niyette…
BAġKAN – Biz hep, böyle, sizi anlayarak, dinleyerek gitmek istiyoruz.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, bizi anlayarak dinlediğiniz noktada, bizim bu hafta için planlarımız var. Örneğin ben
Bilim Kültür Platformundayım ve bir panelimiz var. Yani siz diyorsunuz ki: “ Her Ģeyi iptal edin, biz ne diyorsak…” O zaman al t
Komisyon kurmaya hiç gerek yok, buyurun, sizin istediğiniz biçimde ve bizim de katılmamamızla gerçekleĢsin. Bu Ģekilde bir
mutabakat olamaz, bunun adı mutabakat değildir.
BAġKAN – Hayır, siz teklif getirin diyorum ben.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, müsaade edin…
BAġKAN – Buyurun.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – …alt Komisyon toplansın, ondan sonra teklifi getirelim. Oradaki çalıĢma prensiplerimizi bir
oluĢturalım, alt Komisyona kimleri alacağız, ona karar verelim.
BAġKAN – Peki, yani bu sürerse diyelim ki üç hafta, sürsün mü?
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, üç hafta mı sürer…
BAġKAN – Ya, Komisyon olarak konuĢalım arkadaĢlar.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Bakarsınız, belki de bir haftada biter. Yani kötüyü düĢünmeyin.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Sayın BaĢkanım, araya gireyim ben.
BAġKAN – Buyurun Mustafa Bey.
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MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Çok ciddi bir Ģey konuĢuyoruz.
BAġKAN – Çok ciddi, doğru.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Yani burada “ Ne kadar sürsün?” ü tartıĢmaktan ziyade alt Komisyon toplanır, uzmanlar eğer
hemen iĢlerini bitirirlerse üç günde bitsin ama üç hafta gerekiyorsa tabii geleceğiz Sayın BaĢkanım.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Ben de öyle düĢünüyorum.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Yani, kanun bu konuĢtuğumuz; yönerge, yönetmelik, tüzük değil ki.
BAġKAN – Nazım Bey, buyurun.
NAZIM MAVĠġ (Sinop) – Sayın BaĢkanım, tabii, alt Komisyonun kurulması, bu yasa üzerinde her türlü teklifin tartıĢılması
açısından önemli ama alt Komisyonun yasayı sürüncemede bırakmak ve süreyi uzatmak gibi bir enstrümana dönüĢmemesi lazım, bir.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – Kesinlikle dönüĢmez.
NAZIM MAVĠġ (Sinop) – Ġkincisi, aslında, burada, biz iki gündür yasayla ilgili, tasarıyla ilgili konuĢmalar yapıyoruz.
Öncesinde de burada bulunan arkadaĢlarımızın her birisi millî eğitimle ilgili ihtisas sahibi arkadaĢlarımız, eğitim konusuyla ilgili. Bu 76
maddelik tasarının içerisinde belki bizim üzerinde tartıĢacağımız 2-3 madde var. Dolayısıyla uzun uzun, günlerce bunları tartıĢmamızı
gerektirecek bir durum olduğunu düĢünmüyorum. Ġlgili arkadaĢlarımızı dinledikten sonra kifayetimüzakere olacağını düĢünüyor ve
karar aĢamasına geleceğimizi düĢünüyorum.
Kaldı ki Parlamentoda her birimizin farklı yükümlülükleri de var. Yani üç hafta, dört hafta sürecek bir alt Komisyon süreci,
açıkçası, bizim her birimizin baĢka çalıĢma alanları açısından da bir tıkanmaya yol açabilir. Ben bir hafta içerisinde rahatlıkla
tamamlanacağını…
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, üç dört haftayı siz söylüyorsunuz, biz zaten öyle bir Ģey söylemedik. Bizim
söylediğimiz, böyle bir süre tahdidinin doğru olmadığı. Belki de bir haftada bitecek.
BAġKAN – Peki.
Evet, Metin Bey, buyurun.
METĠN LÜTFĠ BAYDAR (Aydın) – Bakın, beyefendi, Ģimdi, Ģunu söylemek istiyorum: Biz, gerçekten, uzatma ya da ipe un
serme anlamında bir anlayıĢımız olsaydı dün Maarif Vakfıyla ilgili olan tartıĢmalarda buraya 100 tane milletvekili arkadaĢımızı
çağırırdık, her biri beĢer, onar dakikadan ta bugüne kadar iĢi uzatabilirdik. Biz de bu iĢin yeterince tartıĢılmasını ve özellikle meslek
sendikalarının bu konudaki görüĢlerinin alt Komisyon tarafından dinlenmesini ve ona göre yani olayın, kanunun olgunlaĢmasını ve
bunun sivil toplum örgütü tarafından da yeterince tartıĢıldıktan sonra olgunlaĢarak Komisyonun gündemine gelmesinin kanunun kabulü
açısından daha uygun olacağını düĢünüyoruz.
Bu, arkadaĢlarımın söylediği gibi, üç gün içerisinde de bitebilir, biraz daha uzayabilir ama bir süre tahdidinde bulunmanın…
Yine, baĢtan söylediğim lafı tekrar söylüyorum: Özgürlükler konusundaki çıkıĢlarıyla tanıdığımız Sayın BaĢkanımızın, eski Kırıkkale
Üniversitesi Rektörümüzün bu Ģekildeki bir anlayıĢla bu alt Komisyonu kısıtlamasından hicap duyduğumu ifade ederek sözlerimi
noktalamak istiyorum.
BAġKAN – Peki.
Mustafa Bey, buyurun.
MUSTAFA ĠSEN (Sakarya) – ġimdi, efendim, eğitim konusunda eğer biz paydaĢlarımızı dinlemeye kalkıĢacak olursak, sadece
sendikaları buraya davet etsek en az 10 ayrı sendika var.
ALĠ AYDINLIOĞLU (Balıkesir) – 30…
MUSTAFA ĠSEN (Sakarya) – Yani ben en az dedim, arkadaĢım 30 tane diyor.
Yani, burada eğer akademik bir kadro davet edecek olursak, sayın vekilimizin söylediği gibi, değerli arkadaĢlar, buradaki bu 76
maddenin, ben de katılıyorum, yani tartıĢacağımız 2 veya 3 maddesidir tartıĢmalı. Öbürleri, arkadaĢlar sundular, son derece teknik ve
son derece meselenin güncelleĢtirilmesini sağlayacak nitelikte maddeler.
Yani eğer alt Komisyonda da bütün paydaĢlarımızı çağıralım gibi bir skalayla bu iĢe baĢlayacak olursak bu iĢin içinden
çıkamayız.
GAYE USLUER (EskiĢehir) – Efendim, elbette ki öyle bir Ģey yok. Çok sayıda eğitim sendikası olduğunu biliyoruz ama
bunların bir kısmının kayda değer sayıda üyesi olmadığını da biliyoruz. Sonuçta, biz “ Eğitim sendikalarını çağıralım.” dediğimizde 3 ya
da 4 tane en fazla sendikadan bahsettiğimizi, sizin de algıladığınızı düĢünüyorum açıkçası.
Akademisyenlerden elbette ki görüĢ alacağız, sadece sendikalar değil. Orada da bütün akademisyenleri buraya toplayalım dersek
o da tabii ki ütopik bir Ģey, öyle bir Ģey kastetmediğimiz bellidir. Komisyonun üzerinde anlaĢacağı 2 ya da 3 akademisyen gelir neticede
veya konuyla ilgili.
BAġKAN – Müsaade eder misiniz.
Siz de söz istiyorsunuz, siz de istiyorsunuz ama Ģöyle bir bağlamak istiyorum ben yani Ģimdi bunu çok fazla tartıĢmayalım.
Komisyon BaĢkanı olarak ben kendi dileğimi ifade ettim. Komisyona bırakıyoruz. Komisyon toplansın kendi arasında ve bu
çalıĢma takvimi dileğimi ben kendim -Ģahsi bir Ģey- Komisyon BaĢkanı olarak ifade ediyorum. Komisyona bırakıyoruz.
MUSTAFA AKAYDIN (Antalya) – TeĢekkür ederiz.
BAġKAN – Böylece toplantıyı da kapatıyoruz arkadaĢlar.
Ġyi günler diliyoruz, sağ olun.
Kapanma Saati: 14.56

