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10 Mayıs 2012, Perşembe
BİRİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.04
BAŞKAN: Nabi AVCI (Eskişehir)
BAŞKAN VEKİLİ: Avni ERDEMİR (Amasya)
SÖZCÜ: Fikri IŞIK (Kocaeli)
KÂTİP: Osman ÇAKIR (Düzce)
-----0----BAŞKAN – Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun değerli üyeleri, ilgili
kurumlarımızdan gelen değerli katılımcılar, basınımızın değerli mensupları; Komisyonumuzun
24’ üncü Dönem İkinci Yasama Yılı 14’ üncü toplantısını açıyorum. Ancak hemen toplantının başında,
şu anda Komisyonumuzun kendi toplantı çoğunluğu olmakla birlikte İç Tüzük’ ümüzün 30’ uncu
maddesi gereğince burada bulunması gereken ilgili Bakan veya kendi yerine yüksek dereceli bir kamu
görevlisi, Hukuk Müşaviri arkadaşımız burada ama şimdi Bakanlıkla görüştüm, Hukuk Müşaviri olan
arkadaşımıza saygımıza rağmen, onu, o hususu bir kenara bırakarak, bu Komisyon toplantısına
Bakanlığın Bakan veya kendi yerine yüksek dereceli bir kamu görevlisinin yazılı temsil yetkisiyle
bulunması gerektiğini söyledim.
Bakanlık bu konudaki aksamayı belirterek, özür dileyerek hemen göndereceklerini söylediler.
Dolayısıyla uygun görürseniz, heyetiniz, Komisyonumuz uygun görürse toplantımızı İç Tüzük’ e
uygun yürütebilmek adına yarım saatlik bir ara verelim. Bu yarım saat içerisinde Bakanlık temsilcisini
de, uygun düzeyde bir Bakanlık temsilcisini de buraya celp etmiş olarak toplantımızı açalım.
Bu konuda söz almak isteyen üyemiz var mı?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KOORDİNASYON GRUP BAŞKANI
– Sayın Başkanım, ben burada Yükseköğretim Koordinasyon Grup Başkanı olarak bulunuyorum,
hukuk müşaviri olarak değil.
BAŞKAN – Affedersiniz.
Yani sizin bulunduğunuz makam da aslında bizim açımızdan temsil kabiliyetini haizdir, ona
herhangi bir şeyimiz yok ama Bakanlıkla böyle bir ön görüşme yaptığımız için, Bakan, Müsteşarın
Kanada’ da olduğu bize söylendi, müsteşar yardımcılarından bir arkadaşın hemen görevlendirileceği de
söylendi. Ona da vakit tanımak bakımdan böyle bir arayı önerdim Komisyonumuza.
O zaman, eğer bu konuda aleyhte bir söz yoksa toplantıyı 11.30’ da başlatmak üzere bir çay
molası verelim uygun görürseniz.
(“ Tamam, olur” sesleri)
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Peki, 11.30’ da aynı yerde toplanmak üzere toplantıya ara veriyorum.

Kapanma Saati: 11.07

2

İKİNCİ OTURUM
Açılma Saati: 11.33
BAŞKAN: Nabi AVCI (Eskişehir)
BAŞKAN VEKİLİ: Avni ERDEMİR (Amasya)
SÖZCÜ: Fikri IŞIK (Kocaeli)
KÂTİP: Osman ÇAKIR (Düzce)
-----0----BAŞKAN – Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonunun değerli üyeleri, Sayın
Müsteşar Yardımcısı, ilgili kurumlarımızdan gelen değerli katılımcılar, basınımızın değerli
mensupları; Komisyonumuzun 24’ üncü Dönem İkinci Yasama Yılı 14’ üncü toplantısının İkinci
Oturumunu açıyorum.
Toplantı yeter sayımız var.
Bugünkü gündemimizde bir kanun tasarısı ve bir kanun teklifi yer almaktadır.
Bu tasarı ve teklifle Muğla Üniversitesinin adının Muğla Sıktı Koçman Üniversitesi, Gazikent
Üniversitesinin adının Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak değiştirilmesiyle İstanbul’ da Murat
Hüdavendigâr ve Nişantaşı üniversitelerinin kurulması amaçlanmaktadır.
İç Tüzük’ ün 35’ inci maddesi çerçevesinde (1/606) esas numaralı Kanun Tasarısı ile (2/155)
esas numaralı Kanun Teklifi’ nin birleştirilerek görüşülmesini ve görüşmelerin (1/606) esas numaralı
Kanun Tasarısı üzerinden yürütülmesini öneriyorum: Öneriyi kabul edenler… Kabul etmeyenler…
Kabul edilmiştir.
Şimdi, tasarının tümünü görüşlerinize açıyorum.
Tasarının tümü üzerinde Hükûmet temsilcisi, Sayın Müsteşar, söz talebiniz var mı?
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SALİH ÇELİK – Yok efendim.
BAŞKAN – Peki.
Teklif sahibi olarak Muğla Milletvekili Nurettin Demir? Yok.
Komisyon üyelerimizden tasarının tümü üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
O zaman tasarının maddelerine geçilmesini oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul
etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi, maddelerine geçilmesi kabul edildiğine göre tasarının 1’ inci maddesini okutuyorum:
M ADDE 1- 28/3/1983 tarihli ve 2809 sayılı Yükseköğretim Kurumları Teşkilatı Kanununun
ek 25 inci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer alan "Muğla Üniversitesi" ibareleri "Muğla
Sıtkı Koçman Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.
BAŞKAN – Madde söz almak isteyen üyemiz var mı? Yok.
Önerge var mı? Yok.
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Okunan 1’ inci maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Tasarının 2’ nci maddeyi okutuyorum:
M ADDE 2- 2809 sayılı Kanunun ek 107 nci maddesinin başlığında ve birinci fıkrasında yer
alan "Gazikent Üniversitesi" ibareleri "Hasan Kalyoncu Üniversitesi" şeklinde değiştirilmiştir.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen?
Buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SALİH ÇELİK – Hasan
Kalyoncu olarak değiştirilmesi daha önce, 19/4/2012 tarihinde 6296 ile kabul edilmişti.
BAŞKAN – Dolayısıyla elimizde şimdi ona ilişkin bir önerge var, o önerge doğrultusunda bu
uyarınızın gereği yapılacak.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SALİH ÇELİK – Teşekkür
ediyorum.
BAŞKAN – Önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/606 esas numaralı Kanun Tasarısının 2’ nci maddesinin tasarı metninden
çıkarılmasını ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve teklif ederiz.
Fikri Işık
Kocaeli

Avni Erdemir
Amasya

İsmet Uçma
İstanbul

Gerekçe:
Söz konusu düzenleme 19/4/2012 tarihli ve 6296 tarihli kanunun 3’ üncü maddesiyle
kanunlaşarak yürürlüğe girmiştir. Bu nedenle düzenleme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen? Buyurun.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Şart oldu söz almak. Geçen tasarıdan bu teklifi hazırlayan
arkadaşların haberinin olmaması ilginç. Yani bu geçmiş şeyde biz bunu yapmıştık. Tuhaf bir şey
oluyor yani teklif bir geliyor, on gün önce reddediliyor, on gün sonra kabul ediliyor ve bu teklif kanun
hâline geliyor.
Şimdi, burada daha önce kabul edilmiş bir şey tekrar getiriliyor. Bunun, en azından
Komisyona gelirken iyi irdelenip Komisyona gelmeden önce kabul edilmiş bir teklifin yeniden buraya
getirilmemesinin sağlanması gerekiyor. Demek ki Komisyonun ya da Sayın Başkanlığın bu konuda
biraz daha hassas ve duyarlı olması gerekiyor.
BAŞKAN – Biliyorsunuz Komisyon Başkanlığın havale ettiği konuları, kendisiyle ilgili
görerek havale ettiği konuları görüştüğü için bu dediğiniz ara denetim işlevinin aslında o havale
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sürecinde yapılması gerekirdi. Bize geldiği takdirde biz ister istemez Komisyonun takdirine sunup
ama bir önergeyle de sizin sözünü ettiğiniz sakıncayı giderecek düzenlemeyi yapmayı öngördük.
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Bu teklifi getirenleri de ikaz edelim.
BAŞKAN – Şimdi, başka söz almak isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul
edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda tasarının 2’ nci maddesi tasarı metninden çıkarılmış ve
diğer maddeler teselsül ettirilmiştir.
Şimdi, tasarının 3’ üncü maddesini 2’ nci madde olarak okutuyorum:
M ADDE 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki ek maddeler eklenmiştir.
"Murat Hüdavendigar Üniversitesi
EKMADDE 144- İstanbul'da Merve Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere,
kamu tüzel kişiliğine sahip Murat Hüdavendigar Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Fen-Edebiyat Fakültesinden,
b) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesinden,
c) Mühendislik ve Mimarlık Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
oluşur.
Nişantaşı Üniversitesi
EKMADDE 145- İstanbul'da Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından 2547 sayılı
Yükseköğretim Kanununun vakıf yükseköğretim kurumlarına ilişkin hükümlerine tabi olmak üzere,
kamu tüzel kişiliğine sahip Nişantaşı Üniversitesi adıyla bir vakıf üniversitesi kurulmuştur.
Bu Üniversite, Rektörlüğe bağlı olarak;
a) Sanat ve Tasarım Fakültesinden,
b) İktisadi-İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesinden, c) Mühendislik-Mimarlık Fakültesinden,
ç) Sosyal Bilimler Enstitüsünden,
d) Fen Bilimleri Enstitüsünden,
e) 14/9/2009 tarihli ve 2009/15429 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuş bulunan ve bu
Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Nişantaşı Meslek Yüksekokulundan,
oluşur."
BAŞKAN – Madde üzerinde söz almak isteyen? Yok.
Madde üzerinde bir önerge verilmiştir. Bu önergeyi okutup işleme alıyorum:
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/606 esas numaralı Kanun Tasarısının 2 nci maddesiyle 2809 sayılı
Kanuna eklenen maddelerin madde numaralarının 145 ve 146 olarak değiştirilmesini ve 146 ncı
maddeden sonra gelmek üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini arz ve teklif ederiz.
Fikri Işık

Avni Erdemir

İsmet Uçma

Kocaeli

Amasya

İstanbul

“ Ek Madde 147- 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu,
2/9/1983 tarihli ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının kadroları Hakkında
Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında
Kanun Hükmünde Kararnamede Muğla Üniversitesine yapılmış olan atıflar Muğla Sıtkı Koçman
Üniversitesine yapılmış sayılır.”
Gerekçe:
2809 sayılı Kanunda hâli hazırda ek 144’ üncü madde bulunmaktadır. Söz konusu düzenleme
ile ilgili Tasarının kanunlaşması durumunda mevzuatta atıf yönünden oluşabilecek karışıklığın
önlenmesi amaçlanmaktadır.
Tasarının 4'üncü maddesi ile 2809 sayılı Kanuna eklenmek istenen geçici 43'üncü madde
hükmü bir geçici hüküm değildir. Bu nedenle söz konusu düzenlemenin bir ek madde düzenlemesi ile
yapılması daha uygun olacaktır. Aynı maddede kanun yapım tekniği bakımından 5018 sayılı Kanunda
yapılmak istenen düzenlemenin ayrı bir madde ile yapılması daha uygun olacağı için madde
metninden çıkarılması önerilmiştir.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen arkadaşımız var mı? Yok.
O zaman önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul
edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda tasarının 2’ nci maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Şimdi, tasarının 3’ üncü maddesini okutuyorum:
M ADDE 4- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici maddeler eklenmiştir.
"GEÇİCİ MADDE 42- Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan
Nişantaşı Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ile öğretim elemanları ve
Nişantaşı Meslek Yüksekokulunun malvarlığı Engin Fikirler Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından bu
Kanunla İstanbul'da kurulan Nişantaşı Üniversitesine devredilir.
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GEÇİCİ MADDE 43- 10/12/2003 tarihli ve5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol
Kanunu, 21/12/2011 tarihli ve 6260 sayılı 2012 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu, 2/9/1983 tarihli
ve 78 sayılı Yükseköğretim Kurumları Öğretim Elemanlarının Kadroları Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname ile 13/12/1983 tarihli ve 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamede Muğla Üniversitesine yapılmış olan atıflar Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesine yapılmış
sayılır."
BAŞKAN – Tasarının 3’ üncü maddesi üzerinde söz almak isteyen?
Madde üzerinde bir adet önerge var. Önergeyi okutup işleme alacağım.
Önergeyi okutuyorum:
Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/606 esas numaralı Kanun Tasarısının 3 üncü maddesinin aşağıdaki
şekilde değiştirilmesini arz ve teklif ederiz.
Fikri Işık

Avni Erdemir

İsmet Uçma

Kocaeli

Amasya

İstanbul

"Madde 3- 2809 sayılı Kanuna aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
Geçici Madde 42- Bu Kanun ile tüzel kişiliği sona erdirilerek Rektörlüğe bağlanan Nişantaşı
Meslek Yüksekokulunda halen öğrenimlerini sürdüren öğrenciler ve öğretim elemanları ile Nişantaşı
Meslek Yüksekokulunun mal varlığı Nişantaşı Üniversitesine devredilir.
Gerekçe:
2809 sayılı Kanuna eklenmek istenen geçici 43 üncü madde ek madde olarak 2 nci maddede
düzenlendiği için söz konusu geçici maddenin Tasarı metninden çıkarılması ve kanun yapım tekniği
bakımından eklenecek geçici 42 nci maddede ifade doğruluğunun sağlanması amacıyla söz konusu
önerge verilmiştir.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul
edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda tasarının 3’ üncü maddesini oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının diğer maddesine geçmeden önce madde ihdasına yönelik bir önerge verilmiştir. Bu
önergeyi okutup işleme alacağım.
Önergeyi okutuyorum:
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Millî Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanlığına
Görüşülmekte olan 1/606 esas numaralı Kanun Tasarısının 3’ üncü maddesinden sonra gelmek
üzere aşağıdaki maddenin eklenmesini ve diğer maddelerin buna göre teselsül ettirilmesini arz ve
teklif ederiz.
Fikri Işık

Avni Erdemir

İsmet Uçma

Kocaeli

Amasya

İstanbul

MADDE 4- 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun
eki (II) sayılı cetvelin "Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler ve Yüksek Teknoloji Enstitüleri"
Bölümünün 47 nci sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“ 47) Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi"
Gerekçe:
Söz konusu düzenleme ile kanun yapım tekniğine uygunluk sağlanması amaçlanmaktadır.
BAŞKAN – Önerge üzerinde söz almak isteyen var mı? Yok.
Önergeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Önerge kabul
edilmiştir.
Kabul edilen önerge doğrultusunda tasarının 3’ üncü maddesinden sonra gelmek üzere yeni
bir madde ihdas edilmiş ve diğer maddeler buna göre teselsül ettirilmiştir.
Şimdi, maddenin yürürlük maddesini okutuyorum:
M ADDE 5- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
BAŞKAN – Buyurun.
FİKRİ IŞIK (Kocaeli) – Sayın Başkanım, değerli Komisyon üyesi arkadaşlarım; bu yeni
üniversite kuruluşlarında… Bilmiyorum aramızda YÖK temsilcisi var mı şu anda? YÖK’ ten kimse var
mı? Yok. Şimdi, geçen dönem biz özellikle vakıf üniversitelerinin kuruluşuyla ilgili üniversite kuracak
vakfın bir kere nasıl bir vakıf olduğu, iştigal alanının ne olduğu, bir üniversitenin altyapısını yürütüp
yürütemeyeceği, taşıyıp taşıyamayacağı noktasında Komisyon üyelerimizi bilgilendirmesi ve
üniversiteyle nasıl bir eğitim hedefledikleri konusunda bize önceden bilgi vermesi, birtakım
kataloglar, klasörler, bilgi notları verilmesi ve biz de “ Yahu, gerçekten bu Nişantaşı Üniversitesi
hakikaten çok iyi olacak veya şu noktada tereddüdümüz var.” diye bir fikir sahibi olarak Komisyona
gelmemiz geçen dönem bizim bir uygulamamız idi, usul idi. Çünkü daha önce bu noktada
arkadaşlarımız eleştiri yapmışlardı ve ondan sonra YÖK gereken özeni göstermiş idi. Evet, bugün
bunları kabul ettik, yürütme maddesine geldik ama bundan sonra özellikle Millî Eğitim Bakanlığımız
ve YÖK vakıf üniversitelerinin kuruluşuyla ilgili buraya bir teklif getirmeden önce o üniversitelerin
mütevelli heyetlerinin mutlaka üniversiteyi ve vakfı tanıtıcı birtakım bilgilerle Komisyon üyelerini
bilgilendirmesinin gerekli olduğunu düşünüyorum.
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Bu görüşümü sizinle paylaşmaktan memnuniyet duyduğumu ifade ediyorum.
Teşekkür ediyorum.
BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum.
Bence de çok yerinde bir uyarı. İnşallah bundan sonraki bu tür teklif ve öneriler geldiğinde
bunu gerek Millî Eğitim Bakanlığından gerek Yükseköğretim Kurumundan bu ön hazırlıkların
yapılmasını istedikten…
ÖZCAN YENİÇERİ (Ankara) – Doğru düşünüyorsun Fikri Bey.
İSMET UÇMA (İstanbul) – Başkanım, ilave etmem gereken şu: Bizi üniversiteyi
kuracakların bilgilendirmeleri lazım. Bizim konuyu YÖK’ le birlikte, yetkililerle birlikte araştırmamız
lazım.
BAŞKAN – Sayın Çelik, buyurun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SALİH ÇELİK – Sayın
Başkanım, Komisyon üyelerinin haklı taleplerini… Biz, aslında, kanun tasarısını Başbakanlığa
gönderirken dosya ekinde ilgili vakıfların yapıları ve özellikleriyle ilgili açıklayıcı bilgilerle
gönderiyoruz ama herhâlde oradan gelirken gelmemiş. Eğer izin verirseniz açıklayabilirim ya da bilgi
notumuz hazır, üyelere fotokopi yoluyla da dağıtabiliriz.
BAŞKAN – Öyle yapalım. En azından ne yaptığımızı daha iyi bilmek bakımından onu
fotokopi olarak dağıtalım, üyelerimizin elinde bulunsun.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MÜSTEŞAR YARDIMCISI SALİH ÇELİK – Olur, tamam.
Hem Merve Vakfıyla hem de diğer Nişantaşı…
BAŞKAN – Başka görüş belirtmek isteyen yoksa maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul
edenler… Kabul etmeyenler… Madde kabul edilmiştir.
Şimdi, yürütme maddesini okutuyorum:
M ADDE 6- Bu Kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
BAŞKAN – Madde üzerinde söz isteyen var mı? Yok.
Maddeyi oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul edilmiştir.
Tasarının tümünün oylamasına geçmeden önce Komisyonumuza redaksiyon yetkisi
verilmesini ve İç Tüzük’ ün 45’ inci maddesine göre Düzce Milletvekili Sayın Osman Çakır’ ın özel
sözcü olarak seçilmesi hususunu oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Kabul
edilmiştir.
Tasarının tümünü oylarınıza sunuyorum: Kabul edenler… Kabul etmeyenler… Tasarının
tümü kabul edilmiştir.
Toplantıyı bitirmeden önce tasarıya muhalif olan arkadaşların 11 Mayıs Cuma günü saat
17.00’ ye kadar muhalefet şerhlerini Komisyonumuza iletmelerini rica ediyorum.
Hepinize yaptığınız katkılar nedeniyle çok teşekkür ediyorum.
9

Toplantıyı kapatıyorum.
Hepinize hayırlı bir hafta sonu diliyorum.

Kapanma Saati: 11.54
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