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I.– GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı Sözcü Orhan Erdem’in, İç Tüzük’ün 35’inci maddesi
uyarınca Komisyonun Genel Kurul saatlerinde de çalışmalarına devam
edebileceğine ilişkin açıklaması
2.- Oturum Başkanı Sözcü Orhan Erdem’in, boşalan Komisyon
Başkanlığına ve Komisyon üyeliklerine ilişkin açıklaması
3.- Komisyon Başkanı Emrullah İşler’in, Başkan seçilmesi dolayısıyla
herkese teşekkür ettiğine ve öz geçmişine ilişkin açıklaması
4.- Komisyon Başkanı Emrullah İşler’in, Komisyonun gelecek günlerde
Millî Eğitim Bakanlığına ve diğer kurumlara yapacağı ziyarete ilişkin
açıklaması
III.- KARARLAR
A)ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- İç Tüzük’ün 33’üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam
tutanak tutulmasına ilişkin karar
IV.- AÇIKLAMALAR
1.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Komisyonun, 24 Kasımdan
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önce öğretmenlerin sorunlarının konuşulabileceği, yasa tekliflerinin
hazırlanabileceği bir toplantı yapması gerektiğine ilişkin açıklaması
2.- Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
3.- İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’ın, öz geçmişine ilişkin
açıklaması
4.- Siirt Milletvekili Osman Ören’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
5.- Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’in, öz geçmişine ilişkin
açıklaması
6.- İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan’ın, öz geçmişine ilişkin
açıklaması
7.- Amasya Milletvekili Hasan Çilez’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
8.- Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun, öz geçmişine ilişkin
açıklaması
9.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
10.- Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’in, öz geçmişine ilişkin
açıklaması
11.- Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
12.- Yozgat Milletvekili Ali Keven’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
13.- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, öz geçmişine ilişkin
açıklaması
14.- Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
15.- Yalova Milletvekili Özcan Özel’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
16.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, öz geçmişine ilişkin
açıklaması
17.- Ankara Milletvekili Şenol Bal’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
18.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un, öz geçmişine ilişkin açıklaması
19.- Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
20.- Konya Milletvekili Orhan Erdem’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
V.- SEÇİMLER
1.- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı seçimi
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I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
TBMM Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu saat 15.37’de açıldı.
Oturum Başkanı Sözcü Orhan Erdem,
İç Tüzük’ün 35’inci maddesi uyarınca Komisyonun Genel Kurul saatlerinde de çalışmalarına
devam edebileceğine,
Boşalan Komisyon Başkanlığına ve Komisyon üyeliklerine;
Komisyon Başkanı Emrullah İşler,
Başkan seçilmesi dolayısıyla herkese teşekkür ettiğine ve öz geçmişine,
Komisyonun gelecek günlerde Millî Eğitim Bakanlığına ve diğer kurumlara yapacağı ziyarete;
Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya,
Komisyonun, 24 Kasımdan önce öğretmenlerin sorunlarının konuşulabileceği, yasa tekliflerinin
hazırlanabileceği bir toplantı yapması gerektiğine;
Sinop Milletvekili Nazım Maviş,
İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç
Siirt Milletvekili Osman Ören,
Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler,
İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan
Amasya Milletvekili Hasan Çilez,
Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu,
Hatay Milletvekili Serkan Topal,
Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir,
Bitlis Milletvekili Cemal Taşar,
Yozgat Milletvekili Ali Keven,
Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel,
Muğla Milletvekili Suat Özcan,
Yalova Milletvekili Özcan Özel,
Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya,
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Ankara Milletvekili Şenol Bal,
Adana Milletvekili İsmail Koncuk,
Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ,
Konya Milletvekili Orhan Erdem,
Öz geçmişlerine ilişkin birer açıklamada bulundular.
İstanbul Milletvekili Numan Kurtulmuş’un istifası nedeniyle boşalan Komisyon Başkanlığına
Ankara Milletvekili Emrullah İşler seçildi.
İç Tüzük’ün 33’üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulması kabul
edildi.
Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından saat 16.32’de toplantıya son
verildi.
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BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati : 15.37
BAŞKAN VEKİLİ: Kamil AYDIN (Erzurum)
SÖZCÜ : Orhan ERDEM (Konya)
KÂTİP : Nazım MAVİŞ (Sinop)
(Oturum Sözcü Orhan Erdem tarafından açıldı)

BAŞKAN – Komisyonumuzun değerli üyeleri, toplantı yeter sayımız vardır.
Komisyonumuzun Başkanlık seçimi gündemli 27’nci Dönem ikinci toplantısını açıyorum.
Gündemimiz seçim.
Bugünkü toplantımızın asıl gündemini Komisyonumuzun Başkanlık seçimi oluşturmaktadır.
Gündemimize geçmeden önce ilk olarak “Başkanlık Sunuşları” kısmı kapsamında bilgi vermek
istiyorum.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI
1.- Oturum Başkanı Sözcü Orhan Erdem’in, İç Tüzük’ün 35’inci maddesi uyarınca Komisyonun
Genel Kurul saatlerinde de çalışmalarına devam edebileceğine ilişkin açıklaması
BAŞKAN - İç Tüzük’ün 35’inci maddesi gereğince Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor
Komisyonunun Genel Kurul çalışma saatleri içinde toplanıp çalışabilmesi için Türkiye Büyük Millet
Meclisi Başkanlık Divanından izin talebinde bulunduk Komisyon olarak. Bu izin talebimize ilişkin
gerekli prosedür tamamlandı ve talebimiz uygun görüldü. Buna göre, Komisyonumuzun toplantılarında
bulunacak sayın üyelerimiz Genel Kurul çalışmalarında var görünecek, yok sayılmayacaklar.
III.- KARARLAR
A)ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN
1.- İç Tüzük’ün 33’üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulmasına
ilişkin karar
BAŞKAN - Diğer bir husus, tüm ihtisas komisyonlarının dönem başında görüşüp karara bağladığı
İç Tüzük’ün 33’üncü maddesi uyarınca Komisyon toplantılarında tam tutanak tutulması hususudur.
Komisyonumuzun değerli üyelerinin görüşlerine bunu arz edeceğim. Komisyonumuzun değerli üyeleri
kabul ederlerse bundan sonra Komisyon görüşmelerimizin tamamı tam tutanak altına alınacaktır.
Komisyon görüşmelerinin tam tutanak altına alınmasını oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler…
Etmeyenler… Kabul edilmiştir.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI(Devam)
2.- Oturum Başkanı Sözcü Orhan Erdem’in, boşalan Komisyon Başkanlığına ve Komisyon
üyeliklerine ilişkin açıklaması
BAŞKAN - Değerli üyelerimiz, şimdi toplantımızın asıl gündemine geçiyoruz.
Biliyorsunuz, Komisyon Başkanımız, İstanbul Milletvekili Sayın Numan Kurtulmuş 3 Ekim 2018
tarihi itibarıyla Komisyonumuzdan istifasını Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunmuş ve bu
konu hakkında Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığınca Genel Kurula bilgi sunulmuştur.
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Ayrıca, İstanbul Milletvekili Sayın Fatih Mehmet Şeker ile Hatay Milletvekili Sayın Barış Atay
Mengüllüoğlu’nun partilerinden istifa etmeleri nedeniyle İç Tüzük’ün 22’nci maddesine göre Komisyon
üyelikleri kendiliğinden sona ermiştir.
Belirtilen nedenlerle Komisyonumuz üyeliklerinde meydana gelen boşalmanın giderilmesi için
İç Tüzük’ün 22’nci maddesine göre Ankara Milletvekili Sayın Emrullah İşler ve Ankara Milletvekili
Sayın Şenol Bal Komisyonumuza üye olarak 3 Ekim 2018 tarihinde Genel Kurulca seçilmiştir.
Sayın İşler’i ve Sayın Bal’ı tebrik ediyor, Komisyonumuza hoş geldiniz diyorum.
Daha önce de belirttiğim üzere Komisyon Başkanımızın Komisyon üyeliğinden ayrılması
nedeniyle Komisyon Başkanını belirleme ihtiyacı hasıl olmuştur.
Şimdi seçim işlemine geçmek istiyoruz…
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Başkanım, seçim gündemine geçmeden önce bir söz alabilir miyim?
BAŞKAN – Buyurun.
IV.- AÇIKLAMALAR
1.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, Komisyonun, 24 Kasımdan önce öğretmenlerin
sorunlarının konuşulabileceği, yasa tekliflerinin hazırlanabileceği bir toplantı yapması gerektiğine
ilişkin açıklaması
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Öncelikle hepinize saygılar ve sevgiler sunuyorum.
Biliyorsunuz, Komisyonumuzun Parlamento çalışmaya başladıktan sonra ilk toplantısı, ne yazık
ki yine bir seçim gündemiyle toplandık. Daha önce seçimli bir toplantı yapmıştık, sadece seçim esaslı
bir toplantı. Eğitim öğretimin çok ciddi sorunları var, öğretmenlerin ciddi sorunları var. Bu sorunların
bütününe dair Komisyonca kararlaştırılacak bir tarihte ayrıntılı bir toplantı yapmamızda fayda var.
Çünkü öğretmen ihtiyacının, Sayıştay denetim raporunda da 151.566 öğretmen açığının olduğu tespit
ediliyor. Dolayısıyla bunların tümünü konuşabileceğimiz, öğretmenlerin meslek kanunu üzerinde bir
tartışma yapabileceğimiz, 24 Kasımdan önce bir toplantının yapılmasını ve bu toplantıyla eğitimin temel
sorunlarına dair yasa teklifleri hazırlanması için Komisyonun bir gündem oluşturmasını öneriyorum.
Eğer bunu hayata geçirebilirsek Komisyonumuz işlevli bir iş yapmış olacak diye düşünüyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Müsaade ederseniz, Komisyon başkanlık seçimlerinde söz taleplerinin sonda olması
uygun oluyor. Başkanımızı seçelim, yeni Başkanımızın kararıyla, inşallah… Hem bizim ilk seçimli
toplantımız da yine hızlı bir toplantı oldu, tanışma imkânı da bulmadık. Her birimiz birbirimizi,
geçmişimizi, tecrübelerimizi kısaca birbirimize anlatarak bu dostluğu, bu tanışmayı güçlendirmemiz
lazım. Müsaade ederseniz gündeme devam edelim, bittikten sonra hem bu talepleri hem de bir tanışmayı
gerçekleştirelim.
V.- SEÇİMLER
1.- Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı seçimi
BAŞKAN – Gündemin “Seçim” kısmına geçiyoruz.
Değerli üyelerimiz, İç Tüzük’ün 24’üncü maddesi gereğince seçimi gizli oylama şeklinde
yapacağız. Şimdi bu esaslar çerçevesinde seçimin nasıl yapılacağı konusunda kısaca bilgi vermek
istiyorum.
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Önce, Komisyonumuzun en genç iki üyesini Tasnif Komisyonu olarak görevlendireceğiz.
Ardından, Komisyon görevlileri sizlere mühürlü oy pusulaları ve zarfları dağıtacaklar. Daha sonra,
Başkan adaylarını belirleyeceğiz. Üyelerimizin kendilerini veya diğer Komisyon üyelerini bu görev
için aday gösterebilmeleri mümkündür. Başkanlık görevi için belirlenen adayları ben sizlere tekrar ilan
edeceğim. Sonra, dağıtılan oy pusulalarında Başkanlık görevi için istenilen adayın adı ilgili bölümün
karşısına yazılarak pusula zarfa konulacak ve Komisyonumuzun görevlileri tarafından toplanacaktır.
Tasnif Komisyonumuz oyları tasnif edecek ve adayların aldıkları oyları bir tutanak hâlinde Komisyon
Başkanlığına iletecektir. Ben de Komisyon Sözcüsü olarak sonucu sizlere ilan edeceğim ve Komisyonun
bu kararını da Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına bir yazıyla da ileteceğim.
Değerli üyelerimiz, önce Tasnif Komisyonu olarak görev yapacak iki üyeyi buraya rica ediyoruz:
Ahmet Mücahit Arınç, Kenan Sofuoğlu.
Şimdi adayları belirleyeceğiz, lütfen önergelerinizi bize ulaştırın.
Şu ana kadar bir önergemiz var, okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan üyeliği için Ankara Milletvekili Sayın
Emrullah İşler’i aday olarak gösteriyorum.
Arz ederim.
Hasan Çilez
Amasya
		

Fehmi Alpay Özalan

Kenan Sofuoğlu

İzmir

Sakarya

Ceyda Çetin Erenler		

		

Kütahya

BAŞKAN – Başka önerge olmadığına göre şimdi oylama işlemine geçiyoruz.
(Oylar toplandı)
BAŞKAN – Oy pusulalarını zarflara koyup görevlilere teslim ettik.
Şimdi Tasnif Komisyonumuz oyların sayım ve tasnifini yapacaklar.
(Oyların ayrımı yapıldı)
BAŞKAN – Değerli üyelerimiz, Tasnif Komisyonumuz oyların sayım ve tasnifini bitirmişlerdir.
Oylama sonuçlarına ait tutanağı okutuyorum:
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan seçimi için 9/10/2018 Salı günü saat
15.30’da toplanmış ve kullanılan 20 adet oy pusulasının tasnifi sonucu aşağıda adı yazılı üye karşısında
gösterilen oyu almıştır.
Tasnif Komisyonu:
Kenan Sofuoğlu
Sakarya
Emrullah İşler

Ahmet Mücahit Arınç
İstanbul
Ankara Milletvekili

Boş oy:			
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Böylece Ankara Milletvekili Sayın Profesör Doktor Emrullah İşler Komisyon Başkanlığına
seçilmiştir.
Sayın Komisyon üyeleri, seçilen üyemizi kutluyorum ve görevinde başarılar diliyorum.
Daha önce de bu Komisyona Başkanlık yaptı Bakanımız, birçok tecrübesi var. İnşallah daha güzel
hizmetleri Komisyonumuzda yürütecek.
Şimdi teşekkür konuşmalarını yapmak üzere -müsaade ederseniz hem Sayın Kaya’nın da bahsettiği
birkaç öneri hem de birbirimizi daha iyi tanımak adına tanışmayı da yapmak üzere- hem Başkanımızı
makamına alayım buradan konuşmasını yapsın hem de bundan sonraki kararlarımızı birlikte alalım.
Tekrar teşekkür ediyorum, Geçici Başkanlığımızı bitiriyorum.
(Oturum Başkanlığına Başkan Emrullah İşler geçti)
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI(Devam)
3.- Komisyon Başkanı Emrullah İşler’in, Başkan seçilmesi dolayısıyla herkese teşekkür ettiğine ve
öz geçmişine ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri; öncelikle hepinizi saygıyla sevgiyle
selamlıyorum, göstermiş olduğunuz teveccühten dolayı hepinize ayrı ayrı teşekkürlerimi iletiyorum.
Az önce Geçici Başkanımızın, Sözcümüzün de ifade ettiği gibi bir tanışma toplantısı yapacağız
ama ondan önce bir iki hususun altını da çizmekte fayda görüyorum.
Daha önce de 2 defa Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun Başkanlığını yaptım
24’üncü Dönemde ve 26’ncı Dönemde, dolayısıyla bu benim 3’üncü defa bu Komisyon Başkanlığına
seçilmem oldu. Ayrıca, Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanlığı da yaptım. 24’üncü Dönemden
beri Türkiye Büyük Millet Meclisinde Ankara Milletvekili olarak bulunuyorum. 61’nci Hükûmette
de Başbakan Yardımcısı olarak görev yaptım. Dolayısıyla kendimi de böylece tanıtmış oldum.
Akademisyen kökenliyim, Gazi Üniversitesinde Şenol Hocamla da uzun yıllar beraber görev yaptık.
Eğitimin içinden gelen birisi olarak bu Komisyonun Başkanlığını yapmak benim için ayrıca bir gurur
kaynağı.
Ben sizlere de sözü bırakmadan önce biraz önce değerli üyemizin de ifade ettiği gibi bir iki hususun
altını çizmekte fayda görüyorum.
Tabii, Komisyonumuzun üç ayrı Bakanlıkla ilgisi var, millî eğitim ayağı var, kültür ayağı var,
bir de gençlik ayağı var. Dolayısıyla özellikle 26’ncı Dönem Üçüncü Yasama Yılı’nda Komisyon
Başkanlığına geldikten sonra o zamanki Komisyon üyelerimizin de talepleri doğrultusunda YÖK’ü
ziyaret ederek çok verimli toplantılar ve görüş alışverişlerinde bulunduk. O zaman değerli üyelerimiz
bu ziyaretlerden memnun kaldıklarını ifade etmişlerdi.
Ayrıca, Millî Eğitim Bakanlığında bir kahvaltılı toplantıda yine millî eğitim politikalarını
Komisyon üyelerimizin katılmasıyla Bakanımızın, Bakanlık yetkililerimizin o zaman Komisyonumuzu
bilgilendirmesi neticesinde -Orhan Bey de o zaman Bakan Yardımcımızdı- verimli toplantılar yaptık. O
toplantıdan da değerli üyelerimiz o zaman memnun kaldıklarını ifade etmişlerdi.
Diğer taraftan, Ankara Palas’ta yine bir toplantıda Kültür Bakanımızla beraber olduk, o zaman
Numan Bey Kültür Bakanımızdı. O da Komisyonumuza kültür politikalarıyla ilgili bir bilgilendirme
yaptı ve aynı zamanda sorulara da cevap vermiş oldu.
Tabii, bir de fırsat olmadı, erken seçim gelince o toplantının gençlik ayağını yapamadık ama eğer
siz değerli üyelerimiz uygun görürlerse öncelikle Komisyonumuzun görev alanına giren kurumlarla
bir yüz yüze oturma, bilgilendirme, karşılıklı soru alışverişinde bulunarak... Yani Hükûmetimizin,
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kurumlarımızın ne yaptığını bir görelim, bilelim, birinci elden o bilgileri alalım ve ona göre Komisyon
üyeleri, özellikle Genel Kurulda olsun veya başka yerde yapacakları konuşmalarda da doğru bilgiyle,
en doğru bilgiyle, birinci elden bilgiyle hareket etme fırsatını yakalamış olurlar.
Bu hususların altını çizdikten sonra biraz önce Değerli Orhan Bey’in de ifade ettiği gibi, daha önce
herhangi bir tanışma olmadığı için ben sözü sağdan Nazım Bey’e bırakarak bir kısa tanışma yapalım,
sonra toplantımıza son verelim.
IV.- AÇIKLAMALAR(Devam)
2.- Sinop Milletvekili Nazım Maviş’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
NAZIM MAVİŞ (Sinop) – Nazım Maviş, 1971 Sinop Boyabat doğumluyum. 26’ncı Dönemde
milletvekili seçildim. Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum.
Yine aynı üniversitede yüksek lisans, Hacettepe Üniversitesi Siyaset Bilimi Kamu Yönetimi Ana Bilim
Dalında da doktora eğitimimi tamamladım. Özel öğretim sektöründe Meclisten önceki süreçte ticari
hayatımızı sürdürüyor idik.
Ben bütün arkadaşlara yeni dönemin hayırlı uğurlu olmasını diliyor, Başkanımı da tekrar bu göreve
seçilmesinden dolayı kutluyorum, tebrik ediyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Maviş.
Şimdi sözü Sayın Arınç’a bırakıyorum.
Buyurun.
3.- İstanbul Milletvekili Ahmet Mücahit Arınç’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
AHMET MÜCAHİT ARINÇ (İstanbul) – Sayın Başkanım, değerli hazırun, üyeler; öncelikle
Başkanlığınızı tebrik ediyorum, hayırlara vesile olur inşallah.
1986 Manisa doğumluyum. İstanbul 3’üncü bölge milletvekiliyim. 27’nci Dönem ilk defa
milletvekili seçildim. Enerji sektöründe faaliyette bulunan Turkish Petroleum International Company
şirketinde sekiz yıl görev aldım çeşitli kademelerinde. Daha öncesinde Türkiye Odalar ve Borsalar
Birliğinde bir dönem görev yaptım. Önemli bir Komisyonda önemli görevlere, memleketimizin hayrına
güzel işlere hep beraber vesile oluruz umuduyla saygılar sunarım.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Arınç.
Sayın Ören, buyurun.
4.- Siirt Milletvekili Osman Ören’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
OSMAN ÖREN (Siirt) – Sayın Başkanım, hayırlı olsun diyoruz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
OSMAN ÖREN (Siirt) – Ben de Siirt Milletvekiliyim, 1966 Siirt doğumluyum. Hacettepe
Üniversitesi tarih bölümü mezunuyum. Eğitimciyim, öğretmenlik yaptım. Yirmi beş yıldan sonra
2011’de 24’üncü Dönemde milletvekili oldum. Üç yıl ara verdikten sonra tekrar nasip oldu, 27’nci
Dönemde geldik.
Hayırlı ve uğurlu olsun inşallah hepimize.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sayın Erenler, buyurun.
5.- Kütahya Milletvekili Ceyda Çetin Erenler’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
CEYDA ÇETİN ERENLER (Kütahya) – Teşekkür ediyorum Başkanım.

9

9.10.2018

Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu
T: 1

O: 1

Öncelikle hayırlı olmasını temenni ediyorum Başkanlığınızın ve yeni dönem Komisyonumuzun.
İsmim Ceyda Çetin Erenler. 1975 Kütahya doğumluyum. Makine mühendisiyim. Eşimle birlikte
bir aile şirketimizde plan, proje, taahhüt hizmetlerinde bulunuyoruz Kütahya’da. 2 çocuk annesiyim.
Siyasi hayatım 2012 yılında başladı. Şu anda da hem bu dönem ilk dönemim, Kütahya’da da cumhuriyet
tarihinden beri hiç olmamış ilk kadın milletvekiliyim Kütahya’nın. İnşallah Rabb’im hayırlı hizmetler
nasip eder. AK PARTİ Genel Merkezde de Sivil Toplum ve Halkla İlişkiler Birim Başkanı olarak bu
dönemde kongremizde görev aldım.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Erenler.
Sayın Özalan, buyurun.
6.- İzmir Milletvekili Fehmi Alpay Özalan’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Sayın Başkanım, tekrar hayırlı uğurlu olsun inşallah.
İsmim Alpay Özalan, 29/5/1973 İzmir doğumluyum. AK PARTİ İzmir Milletvekiliyim. Uzun
yıllar millî formalar altında milletime faydalı olabilmek için mücadele ettim. Buraya gelmeden önce de
Ümit Millî Takımı teknik direktörlüğü yapma görevindeydim. Şu anda da ilk defa milletvekili seçilmiş
durumdayım. Sizlerin tecrübesi, bizlerin heyecanı ve çok çalışmasıyla çok iyi işler yapacağımıza
inanıyorum.
Tekrar hepimize hayırlı uğurlu olsun diyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özalan.
Sayın Çilez, buyurun.
7.- Amasya Milletvekili Hasan Çilez’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
HASAN ÇİLEZ (Amasya) – Sayın Başkanım, öncelikle sizleri tebrik ediyorum.
Hasan Çilez, Amasya Milletvekiliyim. 1974 Merzifon doğumluyum. Erzurum Atatürk Üniversitesi
İktisat Bölümü mezunuyum. Ticari hayatta faaliyet gösterirken 2001 yılından beri de ilçemde siyasetin
içerisinde aktif olarak bulunmaktayım. 27’nci Dönem Amasya Milletvekili olarak seçildim. Burada
ülkemizin en önemli komisyonlarından olan Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonuna
seçilmenin aslında bir de gururunu yaşıyorum. Tüm üyelerimizle birlikte Rabb’im hepimize hayırlı
hizmetler yapmayı nasip etsin. Yeni seçilen arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Buyurun.
8.- Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu’nun, öz geçmişine ilişkin açıklaması
KENAN SOFUOĞLU (Sakarya) – Sayın Başkanım, öncelikle hayırlı olmasını diliyorum.
Ben Sakarya Milletvekili olarak görevlendirildim ve Meclise geldiğimde de tabii bu Komisyonu
seçmemin asıl sebebi, tahmininiz üzere, spor oldu. Ben yirmi yılımı spor hayatına verdim ve bu
Komisyona geldiğimde ilk gün bir şey yaşadım, onu sizlere anlatmak isterim, ilk gün de söyleyecektim
onu. Millî eğitim gerçekten Türkiye’nin en önemli konularından biri ama tabii, ben bu Komisyona
geldiğimde, inşallah, spora faydalı işleri de bu Komisyonda yapmak umuduyla geldim. Sizlerin,
buradaki arkadaşların hepsinin millî eğitimde çok tecrübeli olduğunu özellikle gördüm, hissettim.
İnşallah burada, bu Komisyonumuzda özellikle de spor konusunda ben de şahsen bir sporcunun yıllarca
yaşadığı sıkıntıları yaşamış biri olarak bu sıkıntıları dile getirmek ve buradan güzel kanunlar çıkmasına
vesile olmak için çalışacağım, elimden geleni yapacağım. İnşallah iyi bir beraberlik olur. Çünkü ilk
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Komisyon toplantımızda burada bir atışma olunca ben çok tedirgin oldum. “Bu Komisyonda inşallah
biz güzel işler yaparız.” dedim. Ama hepiniz çok tecrübelisiniz, bunu görüyorum. İnşallah hayırlı olur.
Çok memnun oldum sizlerin arasında olmaktan.
Çok teşekkür ederim.
BAŞKAN - Teşekkür ediyorum Sayın Sofuoğlu.
Sayın Topal, buyurun.
9.- Hatay Milletvekili Serkan Topal’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
SERKAN TOPAL (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.
Öncelikle size hayırlı olsun diliyorum.
Serkan Topal. 25, 26, 27’nci Dönem Hatay Milletvekiliyim. Sınıf öğretmenliği esas branş,
bunun yanında felsefe, felsefe tarihi, sosyoloji, psikoloji, kütüphanecilik derslerinde lisede geçici
görevlendirmeyle görev yaptım. Aynı zamanda ilçe belediye başkan yardımcılığı, büyükşehir belediye
meclis üyeliği, akabinde buradayız. Sizlere başarılar diliyorum. Benim de birkaç cümlem olacak.
Sayın Başkanım, eğitim konusunda hepimizin gördüğü gibi ciddi anlamda sıkıntılar var. Bunları
Komisyon olarak umarım sizin ve bütün üye arkadaşlarımızın göstereceği hassasiyetle çözeriz. Sizlere
bir daha söz almamak adına iki cümleyle de bir sıkıntıyı ve eleştiriyi dile getirmek istiyorum.
Biri: Millî Eğitim Komisyonu üyesi olarak Sayın Bakanı dört defa, beş defa aradım, ulaşamadım;
özel kalemine not bıraktım, maalesef yine dönüş olmadı. Hatay’la ilgili ciddi sıkıntılar vardı, onu
mutlaka görüşmemiz gerekiyordu. Daha önceki sayın bakanlar, çok ciddi eleştiri yapmamıza rağmen
nezaketen telefonlarımıza cevap veriyorlardı. Sayın Bakana buradan şunu söylemek istiyorum, sizler
de bu konuyu, bu eleştiriyi bir Komisyon Başkanı olarak dile getirirseniz çok sevineceğim: Millî Eğitim
Komisyonu üyesi olarak kendilerine ulaşamıyorsak halk nasıl ulaşacak? Bir. İkincisi: O koltuk milletin
koltuğudur, o telefon da milletin telefonudur. Milletin vekili olarak milletin sorunlarını bizden dinlemek
zorundadır. Eğer dinlemeyecekse, telefonlara cevap vermeyecekse, bize de randevu vermeyecekse o
koltuğu lütfen bıraksın. Bu büyük bir nezaketsizliktir. Cumhuriyet tarihinde ilk defa bir Millî Eğitim
Komisyonu üyesine Millî Eğitim Bakanı dönmüyor. Büyük bir nezaketsizliktir bu. Bu benim birinci
eleştirim. Umarım ileriki süreçte hem eğitimin sorunlarını -yanımızda da değerli bir sporcumuz varhem sporun da sorunlarını birlikte el ele vererek Komisyon olarak çözebilecek hassasiyette bulunuruz.
Tekrardan sizlere başarılar diliyorum, saygılarımı sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Topal.
Sayın Özdemir, buyurun.
10.- Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
HACI AHMET ÖZDEMİR (Konya) – Hacı Ahmet Özdemir, Konya Milletvekiliyim. 1960
doğumluyum ama 1961 yazılıdır nüfus cüzdanımda. O, babamın bana bir ikramı. Şöyle: 23 Kasım
doğumlu olduğum için çocuk bir yıl erken gider diye öyle bir tedbir almış ama şöyle oldu, evde okumayı
yazmayı, dört işlemi öğrendiğim için 6 yaşında okula kaydolduğumda beni 1’inci sınıftan muaf tuttular,
2’nci sınıftan devam ettim, böyle de bir başka avantaj teşkil etmiş oldu. Ankara İlahiyat mezunuyum
1983. Daha sonra beş yıl kadar dergicilik, yayıncılık faaliyetlerinde bulundum. Onun arkasından
memuriyete başladım. Memuriyetle birlikte yüksek lisans ve doktorayı tamamladım. Tamamladıktan
sonra Karadeniz Teknik Üniversitesi İlahiyat Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültesi; Rize Üniversitesi
İlahiyat Fakültesi, buralarda öğretim üyesi olarak görev yaptım, çeşitli yönetim kademelerinde
bulundum. Arkasından Konya’ya, memlekete dönmek kısmet oldu otuz bir yılın üzerine. Konya’da da
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Selçuk Üniversitesinde, daha sonra Konya Üniversitesinde, daha sonra da Konya Üniversitesinin adının
değiştirilmesiyle Necmettin Erbakan Üniversitesinde Eğitim Fakültesinde Sosyal Bilimler Ana Bilim
Dalında öğretim üyeliği yaptım. Orta Çağ tarihi çalıştım. Özellikle Moğol istilaları ilgi alanıma giriyor.
Öğretmen yetiştiren değişik fakültelerde eğitimin her kademesinde bulundum. 25, 26 ve 27’nci Dönem
Konya Milletvekili olarak seçildim, aranızda bulunuyorum. 25’inci Dönemden itibaren de Millî Eğitim
Komisyonunun, tam adıyla söyleyecek olursak, Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun
üyesi olarak faaliyet gösteriyorum, şimdi de huzurlarınızdayım.
BAŞKAN – Sayın Özdemir, teşekkür ediyorum.
Geçen dönemden ve 25’inci Dönemden Komisyonumuza üyeliğini devam ettiren ender
şahsiyetlerden birisiniz. Ayrıca, 26’ncı Dönemden Nazım Bey ve Akif Bey var ama Akif Bey ayrılmak
durumunda kaldılar.
Sayın Taşar, buyurun, sözü size bırakıyorum.
11.- Bitlis Milletvekili Cemal Taşar’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
CEMAL TAŞAR (Bitlis) – Sayın Başkan, yeni görevinizi tebrik ediyorum, değerli Komisyon
üyelerine saygılarımı sunuyorum.
İsmim Cemal Taşar, Bitlis Milletvekiliyim. Asıl branşım öğretmenliktir, sınıf öğretmenliği. Yirmi
dört yıl Millî Eğitimde bilfiil çalıştım; okul müdür yardımcılığı, okul müdürlüğü, Millî Eğitim şube
müdürlüğü, daha sonra Ankara Gazi Eğitim Yönetimi, Denetimi ve Planlama Ekonomisini bitirerek
maarif müfettişi oldum. Uzun süre maarif müfettişi olarak illerde çalıştım. Daha sonra, Millî Eğitim
Bakanlığı merkez teşkilatında daire başkanı, Personel Genel Müdür Yardımcısı, Özel Öğretim
Kurumları Genel Müdürü ve Müsteşar Yardımcısıyken 2007 yılında AK PARTİ’den Bitlis Milletvekili
olarak 23’üncü dönemde Meclise geldim, dört yıl boyunca Millî Eğitim Komisyonunda çalıştım. Yedi
yıl aradan sonra yine bu yıl Bitlis’ten milletvekili olarak geldim.
Başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Hayırlı hizmetlere vesile olur inşallah Komisyonumuz.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Taşar.
Sayın Keven, buyurun.
12.- Yozgat Milletvekili Ali Keven’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
ALİ KEVEN (Yozgat) – Sayın Başkan, sevgili Komisyon üyesi arkadaşlarım; hepinize 27’nci
Dönemde başarılar diliyorum.
İsmim Ali Keven, Yozgat Milletvekiliyim.
1979-1980 Ankara Gazi Eğitim Enstitüsü Beden Eğitimi Bölümü mezunuyum. Uzun yıllar
öğretmenlik yaptım, uzun yıllarda da basketbol antrenörlüğü ve futbol hakemliği yaptım. Umarım bu
Komisyonda ülkemize faydalı olurum.
Hepinize başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Keven.
Sayın Adıgüzel, buyurun.
13.- Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – 29 Ekim 1968 doğumlu olmakla beraber tıpkı Hacı Bey gibi 5
yaşında ilkokula başlayıp, 13 yaşında liseye gitmek durumunda kalınca yaşımı büyütüp gitmek zorunda
kaldım. O yüzden 1967 yazıldım, ben de 1 yaş büyük olarak kaydoldum.
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Tıp doktoruyum, dahiliye uzmanıyım, Ordu Milletvekiliyim. Tabii, hep derler “Tıp fakültelerinden
her şey yetişir, arada bir doktor yetişir.” diye. O yüzden ben de daha çok Sağlık Komisyonunda yer
almaktansa tarih, kültür ve arkeoloji merakım, bir de tabii memleketin derin eğitim sorunları nedeniyle
bu Komisyonda olmayı tercih ettim. İnşallah güzel çalışmalar yaparız bundan sonrası için. Tabii, yeni
dönemle beraber Meclisin etkinliğini artırıp Komisyonlarda yapacağımız şeylerin çok daha fazla önemi
var.
Size de başarılar diliyorum Başkanlığınızda.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum, sağ olun.
Sayın Özcan, buyurun.
14.- Muğla Milletvekili Suat Özcan’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
SUAT ÖZCAN (Muğla) – Merhabalar.
1960 Muğla Milas doğumluyum. Yirmi beş yıl öğretmenlik yaptım. Öğretmenliğim süresince
müdür, müdür yardımcılığı, şube müdürlüğü görevlerinde bulundum. Yirmi beş yıl sonunda özel
rehabilitasyon merkezinde müdürlük, spor kulüplerinde yöneticilik derneklerde üyelik yaptım.
Yaşamım boyunca sporu bizzat aktif olarak yaptım antrenörlük yaptım ve 27’nci Dönemde de
Muğla’dan Milletvekili oldum.
Size ve tüm Komisyon üyelerine başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Özel, buyurun.
15.- Yalova Milletvekili Özcan Özel’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
ÖZCAN ÖZEL (Yalova) – Ben Yalova Milletvekili Özcan Özel.
1959, Yalova doğumluyum. 1979 yılında Bursa Eğitim Enstitüsü Matematik Bölümünü bitirdim.
Altı yıl devlette görev yaptıktan sonra istifa ettim, dershaneciliğe başladım. İki yıl sonrasında, çalıştığım
dershaneyi satın alıp yirmi dört yıl boyunca dershanecilik yaptım.
O dönemde öğrencilerimizi yetiştirirken her yıl sistemin değiştiğini, bunun öğrencilerimizi ne
kadar zor durumlara soktuğunu, değişik haksızlıklar yaşadıklarını gözlemledim. Bu süreç içerisinde
özel sektörde çalıştığım için siyaset yapma şansım da vardı. Sayın Muharrem İnce’nin arkasından
Yalova Milletvekili olmak da zor bir iş, inşallah bunu da başaracağız. Üç dönem il başkanlığı yaptıktan
sonra Muharrem İnce Cumhurbaşkanlığına aday olduğunda ben de milletvekili adayı oldum ve Yalova
Milletvekili olarak aranıza geldim.
Amacım, otuz yıl boyunca öğrenci yetiştirdik, bundan sonra hem öğrenci arkadaşlarımın hem de
öğretmen arkadaşlarımın sorunlarını dile getirip çözebilmek.
Hem Komisyona hem sizin Başkanlığınıza hayırlı olsun diyor, teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum Sayın Özel.
Sayın Kaya, buyurun.
16.- Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya’nın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Yeniden göreve seçilmenizden dolayı kutluyorum, tüm Komisyon
üyesi arkadaşlarımıza da başarılar diliyorum.
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Yıldırım Kaya, Ankara Milletvekili. 1958 doğumluyum. Otuz iki yıl öğretmenlik yaptım.
EĞİTİM-SEN’in ilk kurucu Genel Başkanıyım. Sporla yakın ilgilendim, futbol takımı ve satranç
takımı çalıştırdım. Atletizm yaptım, kendim de koşan bir insandım. Şu anda Cumhuriyet Halk Partisinin
Eğitim Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım. Aynı zamanda Cumhuriyet Halk Partisi
Spor Üst Kurulunun Başkanlığını yapmaktayım. Spor Üst Kurulunun Başkanlığı bu bizim Komisyonun
adının bu kadar zenginleşmesinden sonra yüküm azmış gibi bir de bu yüklendi bu Komisyonda olmam
nedeniyle.
Burada sporla ilgilenen arkadaşlarımız var. Türkiye’nin hem eğitime hem spora hem kültür
alanına çok ciddi ihtiyaçları var, gençliğin bizden beklentileri var, genç kuşağın bizden beklentileri var.
Deneyimli bir Komisyon Başkanısınız, Bakanlık da yaptınız. Umarım bunların tümünde onlara karşı
birlikte bir mücadele yürütürüz. Çünkü onlar artık Türkiye Büyük Millet Meclisinde görev yapmıyorlar
yani bakan olan arkadaşlarımız. Biz birlikte onlara karşı Komisyonumuzun sorunlarını, ülkemizin
sorunlarını Parlamento yoluyla çözmek üzere bir mücadele yürütürüz diye düşünüyorum.
Uzun uzun sorunlardan burada bahsetmek istemiyorum ama özellikle Komisyon Başkanı olarak
sizden kamu yararı olan bir konuda ilgilenmenizi istiyorum. Ben hem Ankara Valisi hem de ilgili
birimlerle gerekli yazışmaları yaptım ama 19 Mayıs Stadyumu yıkılıyor. 19 Mayıs Stadyumunun
girişinde 1936 yılında dönemin Başbakanı Sayın İsmet İnönü’nün bir kitabesi bir mermer sütun üzerinde
yazılı. Onun İnönü Vakfına devrini talep ettik. Çünkü ona belli ki dikkat edilmeyecek. Molozların
içerisinde kalsın istemiyoruz çünkü Türkiye’nin ilk Başbakanının sözleri ve 1936 yılı. Stadyumun
yıkılmasına yapabileceğimiz bir şey yok maalesef, yıkılıyor çünkü ama hiç olmazsa oradaki tarihî
değerleri koruyalım diyorum.
İkincisi de bizim gibi parlamenter olan Naci Ekşi hem belediye başkanlığı yapmış hem
milletvekilliği yapmış bir arkadaşımız, Bağcılar’da bir Anadolu lisesi, kendi adını taşıyan bir Anadolu
lisesini inşa etmiş. Bin öğrencisi var, şu anda 850 öğrenciyle devam ediyor. Bu Anadolu lisesinin öğrenci
kapasitesi de olmasına rağmen, ihtiyaç olmamasına rağmen Anadolu imam-hatip lisesine dönüştürülme
çabaları var. Ben Sayın Bakanımızla konuştum, konuyla ilgileneceğini söyledi, Naci Ekşi’yi de arayıp
kendisiyle de görüşeceğini söyledi. Tabii ki ihtiyaç olan imam-hatip liselerinin açılmasını el birliğiyle
yapalım, bu konuda hiçbir itirazımız yok ancak ihtiyaç olmayan yere, hele hele bir yurttaşın gönüllü
olarak yaptığı bir yere onun izni de olmadan bir iş yaptığımızda imam-hatibe de haksızlık etmiş oluruz,
imam-hatibe gidenlere de haksızlık etmiş oluruz. Dolayısıyla bu haksızlıkların önüne geçmek için çaba
sarf edelim.
Başkan olarak önerdiğiniz, çok önemsediğim bir konu var: Bizim Komisyonumuzun ilgili
alanına giren kurumlarla toplantılar gerçekten acil ihtiyaç. Bilgiye dayalı önermeler yapmak bizim
istediğimizdir, bilgiye dayalı muhalefet yapmak da bizim temennimizdir ama bu bilgi kaynakları
açılırsa… Sayın Serkan Vekilimin söylediği konu da önemli, diğer vekil arkadaşlarımız da, sizler de
yaşayacaksınız, şöyle düşünmeyelim: Bugün CHP’li vekilin telefonuna çıkmaz bir bakan çünkü bir
bağlılığı yok, yarın AK PARTİ’li bir arkadaşımızın telefonuna çıkmaz, daha sonra İYİ PARTİ’den bir
arkadaşımızın telefonuna çıkmaz. Biz bütünlüklü olarak bu komisyonu ve bu Meclisi koruyan bir ilişki
tarzını işletiriz.
Deneyiminiz var, birikiminiz var. Bu konuda sayın vekilim de kaygılanmasın. Biz yaşlılar
birbirimizle tartışırız, tartışırız daha sonra kol kola çıkarız. Burada tartışmaların tümü bu salonun
içerisinde kalır ama bir dostluk, bir kardeşlik duygusuyla bu ülkeye sahip çıkma irademiz var. Hiçbir
arkadaşımız bu kaygılara kapılmasın. Komisyon Başkanımızın da bu hassasiyeti göstereceğine inanıyor.
Tekrar başarılar diliyorum.
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BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum Sayın Kaya, görüşleriniz için de ayrıca.
Tabii, burada hepimiz bu ülke için görev yapıyoruz. Elbette ki tartışmalar olacak. Burada esas
olan tartışmalarda karşıya saygı içerisinde, birbirimize saygı, sevgi içerisinde her türlü eleştiride
bulunabiliriz.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Alpay’ın futbol sahasında olduğu gibi olmayacak.
BAŞKAN – Alpay defansımızı iyi yapıyordu.
YILDIRIM KAYA (Ankara) – Kaleyi koruyacak.
FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Yok, hücumdayım artık.
BAŞKAN – Sayın Topal’ın dile getirdiği hususta doğrusu muhtemelen bir iletişim eksikliği bir
şey vardır. Sayın Bakanımız çok kibar bir insandır. Bir sıkıntı olmuştur, onu gideririz. Bir sıkıntı olmaz
inşallah.
Sayın Bal’a ben sözü bırakıyorum.
Buyurun.
17.- Ankara Milletvekili Şenol Bal’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
ŞENOL BAL (Ankara) – Çok teşekkür ediyorum Sayın Başkan; hayırlı olsun göreviniz.
Bütün komisyon üyelerine yeniden hepinize hayırlı olsun diyorum. Ben, tabii, aranıza bugün
katıldım. Zaten herhâlde ikinci toplantıydı bu da.
1956 Bursa doğumluyum. Aslen Manisa Somalıyım ama otuz beş kırk yıla yakındır Ankara’dayım.
Gazi Eğitim Fakültesinde yirmi yıla yakın hem biyoloji hem de fen bilgisi öğretmeni yetiştiren bir
kardeşinizim. 23’üncü Dönem İzmir Milletvekiliydim. Bu dönem de Ankara’dan milletvekili olarak
seçildim ve aynı zamanda İYİ PARTİ araştırma ve geliştirmeden sorumlu Genel Başkan Yardımcısıyım.
Tabii, bu komisyon çok önemli. Millî eğitim çok önemli, en büyük aksaklıklardan biri. Bugüne
kadar aksayan ve gerçekten birçok neslin arada kaybolduğu bir sistem. Oturtulmamış, oturmamış bir
sistemle karşı karşıya olduğumuz için benim bu komisyonun çok önemli bir işlev yapacağına inancım
sonsuz.
Şunu gördüm tanıtımlardan: Birçok arkadaşımız eğitimin içinden geliyor. Sporla ilgili olan
arkadaşlarımız var. Yani komisyon üyelerimiz alanında uzman kişiler. Burada iktidar ve muhalefet
demeden gerçekten millî eğitimin sorunlarına çareler üretebilecek bir yol izlemenin çok önemli
olduğunu hatırlatmak istiyorum.
Ve teşekkür ediyorum.
Sağ olun.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Bal; size de hayırlı olsun komisyon üyeliğiniz.
Sayın Koncuk, buyurun.
18.- Adana Milletvekili İsmail Koncuk’un, öz geçmişine ilişkin açıklaması
İSMAİL KONCUK (Adana) – Sayın Başkanım, öncelikle göreviniz hayırlı uğurlu olsun.
Söyleyeceğim yanlış anlaşılmasın ama bu komisyonda klasik siyasetçi tipi dışında böyle işin
içinden gelen, mutfağından gelen arkadaşlarımızın olması da inşallah daha doğru, samimi kararların
çıkması sonucunu doğurur diye diliyorum.
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Ben yıllarca öğretmenlik yaptım. Eskişehir Eğitim Enstitüsü mezunuyum, 1980 yılında. Yirmi iki
yıl fiilen öğretmenlik yaptıktan sonra profesyonel sendikacılık yapmaya başladım. TÜRK EĞİTİMSEN Genel Başkanlığı yaptım, daha sonra TÜRKİYE KAMU-SEN Konfederasyonunun uzun yıllar
Genel Başkanlığını yürüttüm. Bu geçtiğimiz mart ayında da Konfederasyon Genel Başkanlığından
istifa ederek İYİ PARTİ’den siyaset yapma kararı aldım.
Hayırlı çalışmalar diliyorum. İnşallah el birliğiyle burada gerçekten… Ben sendikacılığımda da
aslında millî eğitimin problemlerine hiç siyasi yaklaşmadım. Elbette bir siyasi görüşümüz var bizim
ama millî eğitimin meseleleri aslında siyasetüstü problemlerdir. Aslında böyle bakmak lazım. Maalesef
böyle bakamadığımız için problemler sürekli artıyor, devam ediyor. Bir türlü problemleri çözemiyoruz.
Sayın Orhan Bey’le beraber çalıştık. Benim sendikacı kimliğimle çok da ciddi diyaloglarımız vardı,
samimi diyaloglarımız vardı. Başarılı da bir bakan yardımcılığı yaptı. İnşallah hayırlı işler yaparız.
“Tartışma” dedi Kenan kardeşim de. Tartışma önemli değil yani. Geçen Cemal Bey’le mi ufak bir
şeyimiz oldu?
CEMAL TAŞAR (Bitlis) – O geçti sayın vekilim.
İSMAİL KONCUK (Adana) – Geçti gitti yani. Onlar olur.
KENAN SOFUOĞLU (Sakarya) – Sözünüzü kesmek istemem… Hep “millî eğitim, millî eğitim,
milli eğitim…” acaba spora buradan bir şey çıkabilecek mi?
İSMAİL KONCUK (Adana) – Yok, şöyle: Millî eğitim, tabii, ağırlıklı da ama burada sizin gibi
sporcuların olması da direkt alanına göre bir şans.
Ben tekrar hayırlı uğurlu olsun dileklerimi ifade ediyorum.
Saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Koncuk.
Sayın Karadağ, buyurun.
19.- Iğdır Milletvekili Yaşar Karadağ’ın, öz geçmişine ilişkin açıklaması
YAŞAR KARADAĞ (Iğdır) – Sayın Başkanım, öncelikle yeni görevinizin hayırlı uğurlu olmasını
diliyorum.
Ben 1975 Iğdır doğumluyum. 1997’den bu tarafa da yirmi bir yıllık eğitimciyim. Eğitimciliğimin
beş yılını kamuda coğrafya öğretmeni olarak çalışıyordum. Sonraki dönemde ise özel sektörde dershane
kurucusu, idarecisi, aynı zamanda öğretmen olarak geçirdim. 2013 yılı itibarıyla da özel okulda hem
kuruculuk hem müdürlük görevi yürütüyordum ve 24 Haziran seçimleriyle birlikte de, siyasi olarak,
Milliyetçi Hareket Partisinden Iğdır Milletvekili olarak seçildim.
Sayın Başkanım, tabii ki, millî eğitim ülkemizin yüzde yüzünü hemen hemen tüm aileleri
ilgilendiren bir bakanlık. Onun için ülkenin tamamını kapsayan, herkesi ilgilendiren bir bakanlık.
Zor bir bakanlık. İdaresinin de çok zor olduğuna inanıyoruz. Bu komisyon da millî eğitim, gençlik,
spor ve kültür, o da aynı zamanda bence ülkenin neredeyse tamamını ilgilendirecek bakanlıkların bir
komisyonu.
Yirmi bir yıllık bir eğitimci olarak, işin mutfağında olan birisi olarak, öğrencisiyle, velisiyle,
öğretmen camiasıyla bu yirmi bir yıl içerisinde bire bir muhatap olan bir öğretmen olarak inşallah -bu
komisyona seçilmemizden dolayı ayrıca kendi partimize de teşekkür ediyorum- katkılarımız olur.
Tabii ki komisyonun görevlerini ifa ederken bakanlıklarla yakın diyalogda olması, istişare de
olması da en büyük temennilerimizden birisidir.
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Tekrardan göreviniz hayırlı uğurlu olsun.
Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Ben teşekkür ediyorum Sayın Karadağ.
Sayın Erdem, buyurun.
20.- Konya Milletvekili Orhan Erdem’in, öz geçmişine ilişkin açıklaması
ORHAN ERDEM (Konya) – Sayın Başkanım, tekrar başarılar diliyorum. Tüm komisyon üyelerine
de saygılar sunuyorum.
7/10/1963 Konya Akşehir ilçesinde doğdum. Dokuz Eylül İktisadi ve İdari Bilimler Muğla
İşletmeden 1984 yılında mezun oldum. 2002’ye kadar Konya’da ve Muğla’da ticari işlerimiz oldu.
2002 Kasım seçimleriyle 22’nci Dönem Konya Milletvekili olarak İnsan Hakları Komisyonunda görev
yaptım. 23’üncü Dönem Konya Milletvekilliğim ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığında iki
dönem idare amiri olarak görev yaptım. 2011 yılından 2018’e kadar Millî Eğitim bakan yardımcısı
olarak görev yaptım. 27’nci Dönemde de birlikteyiz.
Çok güçlü bir komisyon, spor, kültür ve millî eğitim konularında, bakanlığımızın konularında
başarılı çalışmalar olacağını temenni ediyorum. Bakanlıkta iken İsmail Bey –söyledi- Yıldırım Kaya
Bey, defalarca görüşmeler yaptık. Diyalog her kapıyı açıyor. Hedefimiz aynı. İnşallah hayırlı çalışmalar
yaparız.
Tekrar başarılar diliyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Erdem.
II.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI(Devam)
4.- Komisyon Başkanı Emrullah İşler’in, Komisyonun gelecek günlerde Millî Eğitim Bakanlığına
ve diğer kurumlara yapacağı ziyarete ilişkin açıklaması
BAŞKAN – Doğrusu bu tanışma hem birbirimizi tanıma açısından faydalı oldu hem de ilgi
alanlarımızı öğrenmemiz bakımından faydalı olduğunu düşünüyorum. Hakikaten, Komisyonumuzun
ismine ve ilgi alanına uygun pek çok üyemizin olduğunu hep birlikte müşahede etmiş olduk. Eğitimin
içerisinden gelen, yıllarını vermiş değerli üyelerimiz var, spor camiasından gelen değerli üyelerimiz
var. Dolayısıyla inşallah başarılı bir döneme hep birlikte imza atacağız diyorum.
Komisyonumuzun isminden de hareket ederek inşallah, müsaadeniz olursa, uygun görürseniz
“eğitim” ilk isim olduğu için Millî Eğitim Bakanımızla… Toplantılara şunu da önerebilirsiniz, daha
önce de bu konuşuldu yani “Burada yapsak, onlar gelse sunum yapsalar.” vesaire şeklinde de oluyor
ama biz direkt Komisyon olarak kurumları ziyaret edip -oradaki sunumlara bizzat orada bazen ihtiyaç
olduğunda filan daha rahat olduğu için imkânlar açısından da- kurumlara gidip onlarla beraber oluyoruz.
Tabii, salı günü genelde grup toplantıları olduğu için bu toplantılara uygun değil, çarşamba veya
perşembe günü yapmamız lazım. Ben yapacağım görüşme neticesinde çarşamba veya perşembe ilk
fırsatta, önümüzdeki hafta olur veya daha sonraki hafta… Sizlere de birkaç gün önceden bildiririz ki
herkes programını ona göre hazırlasın. Önce Millî Eğitim Bakanlığımızı ziyaret ederek ucu açık bir
toplantı yani muhtemelen dokuz buçukta kahvaltılı bir toplantı olur ki saat bir buçuk ikiye kadar vaktimiz
var çünkü çok soracağımız, çok konuşacağımız konular oluyor. Ardından da diğer bakanlıklarımızı,
YÖK de olur, eğitim ayağını bitirir sonra da kültür ve gençlik spor kısmını da inşallah bilahare yaparız
diye temenni ediyorum.
Bu konuda herhangi bir öneriniz, farklı görüşü olan arkadaş varsa onları da dinlemek isterim.
Yoksa toplantıyı sonlandırabiliriz.
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O zaman, gündemde başka konu olmadığından toplantıyı kapatıyorum. Hepinize teşekkür
ediyorum.
Kapanma Saati: 16.32
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