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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU

TUTANAK DERGİSİ

10’uncu Toplantı
6 Kasım 2018 Salı

(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.)

İ Ç İ N D E K İ L E R
       Sayfa

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR
II.- AÇIKLAMALAR
1.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Sayıştayın denetimden 

sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret Çöker’in görevden alınmasına ilişkin 
açıklaması

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Komisyon Başkanının 
toplantıyı yönetim şekline ilişkin açıklaması

3.- Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in, Garo Paylan’ın yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

4.- Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in, Diyarbakır Milletvekili Dersim 
Dağ’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki 
üniversiteli kız öğrencilerin büyük bir kısmının fuhuş ve eskortluk yaptığı 
iddiasını ve “Kürt illeri” ifadesini reddettiğine ilişkin açıklaması

5.- Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı 
bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasında kullandığı “Kürt illeri” ifadesinde 
düzelteceği bir noktanın olmadığına ve üniversiteli kızların fuhuş ve eskortluk 
yapmasının da zorunlu hâle geldiğine ilişkin açıklaması

6.- Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun, “Kürt illeri” kavramının 
Türkiye’de yaşayan Kürtlere bir hakaret olduğuna ve herkesi aklıselime davet 
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ettiğine ilişkin açıklaması
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konuşmasındaki “Kürt illeri” ifadesinin “Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı 
iller” olarak düzeltmelerinin yapıldığına ve gençlerimizin bütününü hedef 
aldığını düşündüğü ifadelerini de kabul edilebilir bulmadığına ilişkin 
açıklaması

3.- Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in, İç Tüzük uyarınca 
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Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri hakkında sunumu
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A)KANUN TEKLİFLERİ 
1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı 

Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri
a)Gençlik ve Spor Bakanlığı
b)Spor Genel Müdürlüğü
c)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu
d)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı
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PLAN VE BÜTÇE KOMİSYONU 
10’uncu Toplantı
6 Kasım 2018 Salı

I.- GÖRÜŞÜLEN KONULAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu saat 11.04’te açılarak iki oturum yaptı.

Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, Sayıştayın denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Fikret 
Çöker’in görevden alınmasına;

İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu, Komisyon Başkanının toplantıyı yönetim şekline;
Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, Garo Paylan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;
Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın Gençlik ve Spor Bakanlığı 

bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki üniversiteli kız öğrencilerin büyük bir kısmının fuhuş ve 
eskortluk yaptığı iddiasını ve “Kürt illeri” ifadesini reddettiğine;

Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı 
konuşmasında kullandığı “Kürt illeri” ifadesinde düzelteceği bir noktanın olmadığına ve üniversiteli 
kızların fuhuş ve eskortluk yapmasının da zorunlu hâle geldiğine, 

Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu, “Kürt illeri” kavramının Türkiye’de yaşayan Kürtlere bir 
hakaret olduğuna ve herkesi aklıselime davet ettiğine;

İlişkin birer açıklamada bulundular.

Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç,
Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine;
Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı 

konuşmasındaki “Kürt illeri” ifadesinin “Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iller” olarak düzeltmelerinin 
yapıldığına ve gençlerimizin bütününü hedef aldığını düşündüğü ifadelerini de kabul edilebilir 
bulmadığına;

İç Tüzük uyarınca milletvekili danışmalarının komisyon salonuna girmemelerine;
İlişkin birer açıklamada bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından, 2019 Yılı Merkezi Yönetim 
Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve 
Sayıştay tezkereleri hakkında bir sunum yapıldı.

2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkerelerinin görüşmelerine devam edilerek;

Gençlik ve Spor Bakanlığının,
2019 yılı bütçesi ile 2017 yılı kesin hesabı;
 Spor Genel Müdürlüğünün,
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Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun,
2017 yılı kesin hesapları,
Kabul edildi.

Komisyon gündeminde görüşülecek başka konu bulunmadığından 20.13’te toplantıya son verildi. 
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6 Kasım 2018 Salı

BİRİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 11.04

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

BAŞKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok değerli Bakanımız, kamu 
kurum ve kuruluşlarımızın değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri; Başkanlık Divanı adına 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Komisyonumuzun 10’uncu Birleşimini açıyorum. 

Gündemimizde Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporu, Spor Genel 
Müdürlüğünün kesin hesap ve Sayıştay raporu, Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kesin 
hesap ve Sayıştay raporu, Spor Toto Teşkilat Başkanlığının Sayıştay raporu bulunmaktadır.

Sunumlarını yapmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Kasapoğlu’na söz vereceğim ama 
öncesinde… 

Sayın Paylan, usul yönünden mi söz talebiniz?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Evet efendim.

BAŞKAN – Yani Sayın Paylan, gene usul yönünden söz alacak ne buldunuz, bana bir açıklayın da 
öyle söz vereyim.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkanım, usul üzerine söz istiyorum.

BAŞKAN – Nedir ama hangi usule ilişkin söz istediniz? Bugünkü toplantımızın neyine ilişkin 
usulsüzlük buldunuz? Bir söyleyin ben ona göre söz vereyim.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkanım, Sayıştay raporlarını görüşeceğiz, değil mi?

BAŞKAN – Evet, görüşeceğiz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayıştay üzerine, usul üzerine bir söz almak istiyorum.

BAŞKAN – Dün söylediğinizi söyleyeceksiniz tekrar, anladım ben, vereyim.

Buyurun Sayın Paylan.

II.- AÇIKLAMALAR

1.- Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın, Sayıştayın denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı 
Fikret Çöker’in görevden alınmasına ilişkin açıklaması

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, çok ketumsunuz, önce onu söyleyeyim, söz verirken çok zorluyorsunuz.

BAŞKAN – “Ketum” denmez ona, ne olduğunu sonra söylerim.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlar; bu salonda bulunan 
herkese günaydın diyorum.
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Değerli arkadaşlar, biz burada milletin bütçesini görüşüyoruz, 2019 bütçesini ve aynı zamanda 
da 2017 yılının, biliyorsunuz kesin hesabını görüşüyoruz ve 2017 yılının kesin hesabını görüşürken 
de bizim adımıza, Meclis adına denetim faaliyetini yürüten kurumumuz, biliyorsunuz, Sayıştay 
yani Meclis adına, bizler adına 2017’nin kesin hesabını denetleyen ve bize raporlar sunan Sayıştay 
kurumumuz var, çok önemli bir kurum.

Şimdi, Sayıştayın denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı Sayın Fikret Çöker’in görevden alındığı 
bilgisi dün gece ajanslara düştü. 

Şimdi, bakın, birkaç gündür, yaklaşık bir on gündür bütün Türkiye Sayıştay raporlarını konuşuyor 
çünkü 2017’ye dair çok önemli bulguları Sayıştay raporlarından öğrendik ve kamuoyunun gündemine 
bunlar düştü. Belli ki birileri bu önemli bulgulardan yani bakanlıklardaki ve belediyelerdeki…

BAŞKAN – Siz papatya falı açıyorsunuz, Sayıştayın kendi içerisindeki bir tasarrufunu burada 
tartışmanın usulle bir alakası yoktur.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bir dakika Sayın Başkanım, bir müsaade edin. 

Bakanlıklardaki ve belediyelerdeki…

BAŞKAN – Kusura bakmayın. Görüşmelerimize ilişkin söyleyeceğiniz bir şey varsa söz vereyim 
Sayın Paylan.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, bir yere geleceğim.

BAŞKAN – Sizin geleceğiniz bir yer yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ya, nereden biliyorsunuz geleceğim bir yer olmadığını.

BAŞKAN – Geleceğiniz bir yer yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır var.

BAŞKAN – Böyle bir giriş yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Var, var. 

BAŞKAN – Böyle bir şey yok.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Var efendim çünkü biz Sayıştay raporlarını konuşuyoruz.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Usulle alakası yok.

BAŞKAN – Her yerdeki tasarruflarını Sayın Paylan’dan izin alarak mı yapacaklar yani?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayıştay raporlarını görüşüyoruz.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Usulle alakası yok.

BAŞKAN – Sayın Aydemir, buyurun! Hadi gelin buraya! Buraya gelin o zaman. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Her gün aynı şey ya.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Biz Sayıştay raporlarını görüşüyoruz arkadaşlar. Sayıştayın etkin 
denetim yapması oradaki kamu görevlilerinin yani Sayıştaydaki bu denetim yapan arkadaşların da 
özgürce denetimini yapabilmesinden geçer. Eğer tam da bu bulguların kamuoyu gündemine geldiği 
günlerde denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı görevden alınıyorsa biz bunu sorgulamalıyız çünkü 
bizim adımıza denetim yapıyor arkadaşlar. 

Bakın, bu denetimler etkin yapılmazsa buraya bulgular gelmez, biz de yürütmeyi etkin bir şekilde 
denetleyemeyiz. Bu anlamda bizim bunu sorgulamamız gerekiyor.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Paylan.
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu görevden alma niçin oldu Sayın Başkan, siz biliyor musunuz? 
Biliyorsanız açıklayın. On gün önce seçimler oldu.

BAŞKAN – Tabii, çok teşekkür ederim, az sonra açıklayacağım size.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, şimdi açıklayın.

BAŞKAN – Ya, müsaade edin.

Teşekkür ederim.

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

1.- Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in, Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan’ın yaptığı 
açıklamasındaki bazı ifadelerine ilişkin açıklaması

BAŞKAN - Yani herhangi bir kurumda olan görev değişiklikleri, makam değişikliklerinin Plan 
Bütçe Komisyonu konusu olmadığını siz de gayet iyi biliyorsunuz. Sayıştay Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetim yapar, sizin adınıza denetim yapmaz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – “Bizim adımıza” dedim.

BAŞKAN – Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapar.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Biz de üyeleriyiz Türkiye Büyük Millet Meclisinin.

BAŞKAN – Üyelerini Türkiye Büyük Millet Meclisi seçer ama kendi iç tasarruflarına da Büyük 
Millet Meclisi sizin yaptığınız gibi müdahale etmez. Bu direkt olarak denetime ve yargıya müdahale 
anlamına gelir ve siz müdahaleye çağırıyorsunuz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kim müdahale eder?

BAŞKAN – Bu, sizin böyle bir müdahaleyi… Millet Meclisi olarak sizin adınıza denetim yapan ve 
yargı görevi olan bir kuruma böyle bir suali sorarak onlara müdahale edemezsiniz. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Denetimden sorumlu Başkan Yardımcısı…

BAŞKAN – Siz yargıya müdahale etmeye çalışıyorsunuz.

Çok teşekkür ediyorum.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Biliyorum dediniz, açıklayın.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, ben de usulle ilgili konuşmak istiyorum.

BAŞKAN – Hangi konuda?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sizin tutumunuzla ilgili.

BAŞKAN – Benim tutumumla ilgili bir usul tartışması açmıyorum çünkü tutumumda herhangi bir 
şey yoktur. Tutumumda usul tartışması açmamı gerektiren bir durum şu an itibarıyla yoktur.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Ali Bey, müsaade edin, Komisyon üyeleri söyleyebilirler, siz karışmayın.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Biz neyiz? Bostan korkuluğu muyuz Sayın Başkan? 
Milletvekiliyiz burada. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Toplantının gidişi, yönetme tarzınız usulle ilgilidir Sayın 
Başkan. Birkaç cümle söylemek istiyorum. İzin verin ya, ne oldu bu sabah size böyle?

BAŞKAN – Efendim, bir şey olduğu yok. Bakın, Sayın Bekaroğlu…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Tamam, “Usulle ilgili söz almak istiyorum” diyorum, 
“Yok.” diyorsun. 
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BAŞKAN – Müsaade ederseniz, siz tutumla…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne söyleyeceğimizi ezbere biliyorsun.

BAŞKAN – Ben söyleyeceğinizi bilmiyorum. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – O zaman izin ver de söyleyeyim. 

BAŞKAN – Size soruyorum ne söylemek istediğinizi, hangi usul…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Usulle, toplantının gidişiyle ilgili, toplantıyla ilgili. 

BAŞKAN – Bakın canım, Allah Allah, size soruyorum, usul yönünden neyle ilgili söz almak 
istiyorsunuz diye. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Diyorum ki “toplantının seyriyle ilgili.” Bu usul değil 
midir?

BAŞKAN – Buyurun. 

Toplantının seyriyle ilgili usul değildir ama buyurun. 

II.- AÇIKLAMALAR (Devam)

2.- İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu’nun, Komisyon Başkanının toplantıyı yönetim şekline 
ilişkin açıklaması

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Usuldür Sayın Başkanım. 

Yani gerçekten tutumunuzu anlamakta zorluk çekiyorum. 

BAŞKAN – Nasıl anlamıyorsunuz Sayın Bekaroğlu?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Plan Bütçe Komisyonu üyelerinden herhangi birisi bir 
konuyla ilgili bir şey söyleyecek, fikrini açıklayacak. Siz ya da başka bir üye de bunun yanlış olduğunu 
söyleyecek. Ama siz öyle demiyorsunuz, “Bu konuda konuşamazsınız.” diyorsunuz. 

BAŞKAN – Efendim, o fikirlerinizle ilgilidir. Bu usul tartışmasından bahsediyorsunuz, ne alakası 
var?

Buyurun.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ama usul işte. 

BAŞKAN – Neyin usulüdür?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Nasıl yapacağız biz toplantıyı? 

Ben bir fikir açıklayacağım Sayın Başkanım.

BAŞKAN – Canım, Sayıştaydaki görev meselesi Plan Bütçe Komisyonunun usulüyle mi alakalıdır 
Sayın Bekaroğlu?

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Elbette, elbette. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Onlar bizim adımıza denetim yapıyor. 

BAŞKAN – Ne alakası var!

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ya, niye bağırıyorsunuz Sayın Başkanım ya? Sayın 
Başkanım, niye bağırıyorsunuz ya?

BAŞKAN – Buyurun, Sayın Bekaroğlu, buyurun. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bir de sopa verelim, uzun bir sopa. 

BAŞKAN – Olur Sayın Bekaroğlu. 
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MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Oturduğumuz yerde başımıza vurun. 

BAŞKAN – Olabilir Sayın Bekaroğlu. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayın Başkanım, bakın, biz Sayıştay… (Gürültüler) 

İzninizle arkadaşlar. 

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin lütfen. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Sayıştay bizim, bizim derken Türkiye Büyük Millet 
Meclisi adına denetim yapıyor ve tam da denetim raporları görüşülürken bir şey oluyor. Bu, Sayıştaya 
karışmak, yargıya karışmak anlamına gelmiyor ki. Bir üye -bu karışmış da olabilir, söylediği söz bu 
anlama da gelmiş olabilir- “Tam da biz denetim raporlarını görüşürken denetimle ilgili nasıl böyle bir 
tasarruf olur, merak ediyorum.” diye soru soruyor. Şimdi, siz de bunun yanlış olduğunu…

BAŞKAN – Bu sorunun muhatabı burası değil ki. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ama yanlış olduğunu söylersiniz, yanlış olduğunu 
söylersiniz, susturmazsınız Sayın Başkan.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kim muhatabı?

BAŞKAN – Ben mi muhatabım, Sayın Bakan mı muhatabı, bu Komisyon mu bu sorunun muhatabı?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Kim muhatabı? Sayıştay burada oturuyor. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Susturuyorsunuz Sayın Başkan, susturuyorsunuz. 

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Konu bizi direkt ilgilendiriyor Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Biz düşüncemizi ifade edeceğiz Sayın Başkanım ya. 

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, kaçıncı yıldır buradasınız, düşüncelerinizi ifade ederken bir tek gün 
olsun konuşmalarınızda…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ettirmiyorsunuz Sayın Başkanım, işte tutumunuz ortada 
Sayın Başkan ya, yanlış yapıyorsunuz. 

BAŞKAN – Yapmayın. 

Teşekkür ediyorum, sağ olun. 

Yani, bu işin yeri burası değil. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Neresi Sayın Başkan, neresi?

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan…

BAŞKAN – Sayın Aydemir, siz?

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ben de usul hakkında alayım. 

BAŞKAN – Siz neyin usulü hakkında istiyorsunuz?

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Bekaroğlu konuşmasında…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, nereye gidelim, söyleyin. 

BAŞKAN – Müsaade edin. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Neresi bunun konuşma yeri? Neresi, söyleyin.

BAŞKAN – Her zaman yaptığınızı yaparsınız, bununla ilgili bir sözlü soru önergesini Meclis 
Başkanlığına verebilirsiniz. 
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Cevap vermez. 

BAŞKAN – O sizin probleminiz. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Neresi bunun yeri, söyleyin. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, Sayın Bekaroğlu tavrınızla alakalı “Uzun bir sopa 
verelim de siz bizi oradan idare edin.” sözü çok ağrıma gitmiştir. Siz de “Olabilir.” dediğinizde…

BAŞKAN – Arkadaşlar, benim ağrıma gitmeyen şey niye sizin ağrınıza gidiyor?

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Plan Bütçe Komisyon üyesi olarak Komisyon üyelerine bu şekilde 
davranılması…

BAŞKAN – Buyurun Sayın Aydemir, peki. 

3.- Manisa Milletvekili Uğur Aydemir’in, Garo Paylan’ın yaptığı açıklamasındaki bazı ifadelerine 
ilişkin açıklaması

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Evet, değerli arkadaşlar…

BAŞKAN – Lütfen yeni bir tartışmaya mahal vermeden, kimseyi hedef almadan, usule ilişkin…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Yok, yeni tartışma yok. 

Değerli arkadaşlarımız her sabah kameraların önünde usul hakkında söz istemeyi bir âdet hâline 
getirdiler. Ben de bunun usule aykırı olduğunu söylemek istiyorum. 

Bir defa, bir, Sayıştay raporları çıkmıştır, Plan Bütçe Komisyonuna gelmiştir. Başkan Yardımcısının 
görevden alınması Sayıştay raporlarında bir değişiklik olması anlamına gelmez. Devlette, bu kurumlarda 
devamlılık esastır. Başkan Yardımcısı gitmiştir, yeni bir başkan yardımcısı gelmiştir. Biz Plan Bütçe 
Komisyonu üyeleri olarak bir kurum içerisine karışarak… “Başkan siz olun. Başkan yardımcısını 
görevden almayın.” demek Plan Bütçe Komisyonunun yetkisinde değildir. Özellikle bunu ifade etmek 
istiyorum, belirtmek istiyorum. 

Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Görüşmelere geçiyoruz. 

Sayın Bakan, sunumunuz için size söz vereceğim. Süreniz kırk beş dakikadır. 

Buyurun. 

IV.- SUNUMLAR

1.- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe 
Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay 
tezkereleri hakkında sunumu

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok kıymetli üyeleri, değerli basın mensupları; 
hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2019 yılı bütçesi ve 2017 yılı kesin hesabını sunmak, akabinde de 
sizlerin görüşlerini almak üzere huzurlarınızdayız. 

Bugünkü toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum. 
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Bilindiği üzere ülkemiz, 24 Haziran 2018 tarihinde yapılan genel seçimlerle Cumhurbaşkanlığı 
hükûmet sistemine geçmiş bulunmakta. Bu değişimle, ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması yönünde 
çok önemli bir adım atılmıştır. Yeni hükûmet sistemiyle vesayet düzenine yol açan bürokratik yapı 
kaldırılmış dinamik ve yenilikçi bir düzen oluşturulmuştur. Bu istikamette önemli adımlar atılmıştır. 
Bakanlığımızın esas faaliyeti olan gençlik ve spor alanları, bu dönüşüme hızlı bir şekilde uyum sağlama 
ve özümseme potansiyelini ihtiva etmektedir.

Malumunuz olduğu üzere, insanın ergenlik dönemini de içine alan gençlik, insan hayatının 
en hassas, inişli çıkışlı, heyecan ve değişimlerle dolu dönemidir. Gençlik, insanın kimlik edinme 
mücadelesi yürüttüğü ve hayata bakış açısı kazandığı aşamadır.

Bununla birlikte, genç nüfusu düşük olan toplumların dinamik olması, çalışkan ve üretken olması 
düşünülemez. Bakanlık olarak, gençlerimizi sorun olarak değil, potansiyel olarak, kaynak olarak 
değerlendiriyor, politika ve stratejimizi bu potansiyeli harekete geçirmek için çalışıyoruz.

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu’nun verilerine göre, dünya nüfusunun yaklaşık yarısını 25 yaşın 
altındaki gençler oluşturmaktadır. Nüfusu 80 milyonu aşan ülkemizde 15-24 yaş arasındaki kişi sayısı 
yaklaşık 13 milyon, 0-25 yaş arasındaki toplam nüfus ise 34 milyona tekabül etmektedir. Türkiye 
bu dinamik nüfus yapısıyla Avrupa’nın en genç, dünyanın ise en genç nüfuslu ülkelerinden biri 
konumundadır.

Ülkemizin 2023 hedeflerine ulaşması ve küresel güç olma yolunun gençlerimizden geçtiğine 
inanıyoruz. Bakış açımızı hem gençlerimizin içinde yaşadığı dünyanın gereklerini göz ardı etmemek 
hem de kadim insani ve ahlaki değerlerden vazgeçmemek şeklinde ifade edebilirim.

Sayın Başkan, çok kıymetli üyeler; 10 Temmuz 2018 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle 
Bakanlığımızın, hizmet ve faaliyetleri daha hızlı, etkin ve verimli bir şekilde yürütmek amacıyla yeni 
bir yapıya kavuşturulmuştur. Bu yeni anlayışla birlikte, gençliğe yönelik hizmetlerin tek çatı altında 
toplanması ve koordinasyonu sağlanırken spor alanında da gözetim, yaygınlaştırma, geliştirme ve 
ülkenin bütününe yönelik bir spor politikası geliştirilmesi için çalışmalar yapılacaktır. 

Yükseköğrenim öğrencilerine sunduğumuz yurt, kredi ve burs hizmetleri çok daha etkili ve kaliteli 
bir biçimde devam ettirilecektir. Geleceğin güçlü Türkiyesi için gençlerimizin donanımlı bireyler 
olarak yetişmesini temin etmek Bakanlığımızın en önemli vazifelerindendir. Özellikle gençlerimize 
hizmet veren gençlik merkezlerimiz ve kamplarımız ile yükseköğrenim öğrenci yurtlarımız da içinde 
olmak üzere yeni tesislerin yapımına ciddi anlamda önem veriyoruz. Ayrıca, mevcut tesislerin günümüz 
şartlarına uygun hâle getirilmesi için yenileme çalışmalarını da yoğunluklu bir şekilde devam ettiriyoruz.

Bugünkü bütçe sunumumuz vesilesiyle siz değerli üyeler tarafından ifade edilecek değerlendirmeler 
Bakanlığımız için yol gösterici olacaktır. Eleştiri, uyarı ve önerileriniz için sizlere şimdiden teşekkür 
ediyorum.

Malumunuz olduğu üzere, Türkiye’nin istikbali, emniyeti, güvenliği ve huzuru gençlerimizin 
mutluluğuna ve ülke aidiyetlerinin sağlamlığına bağlıdır. Gençlerimizin mutluluğunu temin etmek ve 
ülkelerine bağlılıklarını güçlü tutmak üzere Bakanlık olarak her türlü fedakârlığa hazır olduğumuzu 
burada ifade etmek istiyorum. 

Bu çerçevede, Bakanlığımızın yürütmeyi planladığı proje ve faaliyetler için 2019 yılında ihtiyaç 
duyduğu bütçe büyüklükleri bütçe teklifinde şu şekilde öngörülmüştür:  212 milyon 457 bin TL’si 
personel ve SGK giderleri,  169 milyon 436 bin TL’si mal ve hizmet alımı, 7 milyar 982 milyon 587 bin 
TL’si cari transfer harcamaları başta olmak üzere toplamda 16 milyar 474 milyon 681 bin TL 2019 yılı 
için öngörülen bütçe büyüklüğümüzdür. 
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Sayın Başkan, değerli üyeler; konuşmamın bu bölümünde, Bakanlığımızın özellikle gençlik 
alanında yürüttüğü faaliyet ve projeler hakkında bazı özet bilgileri sizlere aktarmak istiyorum.

Gençlik merkezlerimiz, insani ve kültürel değerleri benimseyen ve geliştiren, ülkesini, milletini 
seven ve daima yüceltmeye çalışan, bedenen ve ruhen sağlıklı bir kişiliğe, bilimsel düşünme gücüne, 
sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda temayüz etmiş ve toplumsal sorumluluk bilinci duyan 
güçlü bir gençliğin yetiştirilmesi hedefiyle çalışmaktadır.

Sayın Cumhurbaşkanımızın 2023 vizyonuyla sembolleştirdiği güçlü Türkiye için gençlerimize 
sadece binalar, sahalar, tesisler inşa etmeyi yeterli görmüyor, gençlik merkezlerimiz vasıtasıyla 
Türkiye’yi geleceğe güvenle taşıyacak olan gençlerimizi her alanda güçlendirmek ve yarınlara 
hazırlamak gayretiyle çalışıyoruz. Gençlerimizi yarınlar için daha donanımlı, mücehhez hâle getirmek 
amacıyla kurduğumuz gençlik merkezlerimizde çok sayıda sportif, sanatsal, kültürel ve bilimsel 
etkinlikler düzenliyoruz.

Bu bağlamda, 2016 yılında 230 olan gençlik merkezi sayısı 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla 283’e 
ulaştırmış durumdayız. Gençlik merkezlerimizde Kasım 2018 itibarıyla toplam 2 milyon 11 bin 717 
kayıtlı gencimiz bulunmakta. Bu merkezlerimizde hâlen 382’si kadın, 371’i erkek olmak üzere 753 
gençlik lideri görev yapmakta. Ayrıca ortaokul, lise ve üniversite eğitimi veren okullarda 1 kız-1 erkek 
öğrenci olmak üzere 20.340 okul temsilcimiz var.

Sayın Başkan, değerli üyeler; gençlik merkezleri bünyesinde yürütülen akademi faaliyetlerinde 
gençlerimize çeşitli konularda hem teorik hem de gündelik hayata yönelik işlevsel bir eğitim programını 
sunuyoruz. Merkezlerimize üye olan herhangi bir faaliyete katılmış ya da bir şekilde merkezlerimizle 
irtibat sağlamış olan her bir gencimizin, bu ülkenin birlik ve beraberliği, gençlerimizin daha sık 
kucaklaşması ve kaynaşması için birer vesile olacağına inanıyoruz. Gençlerimizi her türlü zararlı ve 
yıkıcı etkilerden uzak tutmak adına kültür, sanat, spor alanında ortak faaliyet ve organizasyonların 
artırılması için çabalarımız sürecek. Kişisel gelişimden fotoğrafçılığa, tasarımdan satranca, tarihten 
bilim ve teknolojiye, çevreden inovasyona kadar uzanan geniş bir yelpazede faaliyet gösteren 
kulüplerimiz, giderek artan bir yoğunlukta, gençlerimize yatkın oldukları sahayı belirleme ve o sahada 
eğitim alma fırsatı sunmaya devam edecek.

Sayın Başkan, değerli üyeler; gençlik merkezlerimizdeki kulüpler vasıtasıyla yürütülen 
faaliyetlerle, gençlerin kendilerini ifade edebilmeleriyle ilgi alanlarına göre çeşitli sosyal ve kültürel 
aktivitelerde bulunmaları sağlanmaktadır. Bu aktiviteler sayesinde gençlerimizin zamanlarını etkin ve 
verimli bir biçimde değerlendirmelerini temin etmeye çalışıyoruz. Bunun yanında, köylerde, okullarda, 
şehir merkezlerinde, hatta alışveriş merkezlerinde, kısacası gençlerin olduğu her yerde bulunarak 
gençler arasında bir fırsat eşitliği oluşturmak için Merkezim Her Yerde Projesi’ni hayata geçirdik. 
Bakanlığımız bünyesinde yer alan tüm gençlik merkezlerimizde gençlerin gelişimine yardımcı olmak, 
millî ve manevi değerlerine bağlı ve geleceğe yön veren şuurlu bir gençlik yetişmesine katkı sağlamak 
için Gençlerin İyilik Ağacı Projesi’ni uyguluyoruz. Gönüllülük alanında öncü olmayı teşvik eden bu 
projede yaklaşık 400 bin gencimiz faaliyet gösteriyor. 

Gençlerimizin okuma alışkanlığı kazanmasına yardımcı olmak, düzenlenen kitap kritikleriyle 
gençlerin muhakeme, analiz, kendini ifade edebilme yeteneklerini geliştirmek hedefiyle tüm gençlik 
merkezlerimizde kitap okuma halkaları oluşturduk. Bu proje kapsamında bugüne kadar 150 binden 
fazla gencimizle 12 binden fazla kitap kritiğini gerçekleştirdik.

Ayrıca, internetin doğru kullanımını temin etmek ve internet bağımlılığının önüne geçebilmek 
amacıyla gençlerimize sosyal medyanın doğru kullanımı, kişisel bilgilerin güvenliği, doğru bilgiye 
erişmede dikkat edilmesi gerekenler,  internet ve sosyal medyanın içerdiği fırsatlar ve tehditler, internet 
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ve sosyal medya bağımlılığının sosyal yaşama etkileri, güvenli internet, inovasyon konularında 
çeşitli eğitimleri kendilerine veriyoruz. Bunun yanı sıra fotoğrafçılıktan resme, müzikten seramiğe, 
peyzajdan bilim ve teknolojiye, sağlıklı yaşamdan spora, tiyatrodan sinemaya kadar birçok etkinlikleri 
düzenliyoruz. Gençlerimizin ilgi duydukları ve kendilerini hem bilgi hem de donanım olarak geliştirme 
imkânı buldukları bu etkinliklere bugüne kadar 2 milyon 300 bin gencimiz katıldı.

Bakanlık olarak hassasiyetle üzerinde durduğumuz diğer bir çalışmamız ise gençlik kamplarımız. 
Bu kamplar, gençlerimize gelişimleri için her türlü katkıyı sunmak, öz güven duygusu ve planlı yaşama 
alışkanlığı kazandırmak, gençlerin millî, etik ve insani değerler konusunda farkındalığını artırmak 
amacıyla düzenlenmekte. Gençlik kamplarına katılan gençlerimizin ulaşım, konaklama ve yemek 
ihtiyaçlarını Bakanlığımız karşılamakta. Ayrıca, kampa katılan gençlerimize kamp dönemi boyunca 
seyahat ve sağlık sigortası yapılmakta. Kamplarımızda gençlerimiz için sportif, kültürel ve sosyal 
alanlarda zengin içerikleri olan aktiviteleri düzenliyoruz. 

2018 yılında 37 adet kamp merkezimizde toplam 120 bin gencimize kendilerini geliştirme ve 
birbirleriyle kaynaşma imkânı sunduk. Kamplarımız, mavi ve yeşil kamplar olarak gençlerimize hizmet 
veriyor. Mavi kamplarımızda yüzme, badminton, yat gezisi, sokak oyunları, sosyal ve kültürel geziler, 
tiyatro, müzik, voleybol, basketbol, futbol, kitap okuma etkinliği, halk oyunları, el sanatları faaliyetleri 
ve eğitim seminerleri yer alırken yeşil kamplarımızda tırmanma duvarı, kano, dağ bisikleti, oryantiring, 
okçuluk, binicilik, mini golf, “paint ball”, rafting, futbol, voleybol, basketbol, sokak oyunları, kültürel 
geziler, tiyatro, halk oyunları, el sanatları faaliyetleri ve eğitim seminerleri yer almakta. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde yaşayan gençlerimizin Çanakkale ruhuna dair bilinç 
kazanmasına, Kıbrıslı gençlerin millî değerlerimizi benimsemesine katkı sağlanması amacıyla yaklaşık 
5 bin Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vatandaşı gencimizi Çanakkale Kampı’nda ağırladık. Bunun yanı sıra, 
dezavantajlı gençlere, engelli gençlere, üstün yetenekli öğrencilere, yurt dışında yaşayan soydaşlarımıza, 
ülkemizde bulunan mülteci gençlere, eğitim ve öğretime devam eden gençlere ve sanayi gençlerine 
yönelik kamplarımız söz konusu. 

Sayın Başkan, çok kıymetli üyeler; gençlerimizin ve gençlik çalışanlarının bağımlılıkla mücadele 
konusunda bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve mücadelede aktif rol almalarının sağlanması 
konularında aralıksız çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda uyuşturucu madde bağımlılığına 
karşı en güncel bilimsel yöntemlerle mücadele ediyor ve bu alanda faaliyet gösteren sivil toplum 
kuruluşlarıyla sıkı iş birliği gerçekleştiriyoruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak sporu gençlerin kötü alışkanlıklardan korunması ve daha iyi 
yetişmesi için önemli bir araç olarak telakki ediyoruz. Bu kapsamda günümüzün en ciddi sorunlarından 
birisi olarak uyuşturucuyla mücadele konusunda sporun birleştirici ve disipline edici etkilerinden 
faydalanmaya gayret gösteriyoruz. 

Bakanlığımızca gençlik merkezlerimiz, gençlik kamplarımız, spor tesislerimiz ve yurtlarımızda, 
gençlerimize, gençlik çalışanlarımıza, antrenörlerimize, il, ilçe ve gençlik merkezi müdürlerimize 
bağımlılığın her türüyle mücadele hakkında seminer ve eğitimler veriliyor.

Bugünümüzün enerjisi, geleceğimizin teminatı olan gençlerimizin millî ve manevi duygularını 
canlı tutarak ortak bir tarih şuurunun toplumda yerleşmesini sağlamak amacıyla Anadolu’nun her 
köşesinde etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda, Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile 
Gençlik Haftası, 15-22 Mayıs tarihleri arasında 81 ilimiz, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Avusturya, 
Almanya, Fransa, Azerbaycan ve Hollanda’dan gelen 174 temsilci gencimiz ile binlerce vatandaşımızın 
katılımıyla gerçekleştirildi. Temsilci gençler ve engelli sporcu gençlerimiz Cumhurbaşkanımız Sayın 
Tayyip Erdoğan başta olmak üzere devlet büyüklerimizce kabul edildiler.
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19 Mayıs 1919, ülkemizin kurtuluş mücadelesinin başlangıcıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk 
19 Mayısta millî mücadeleyi başlatmıştır. “Tek devlet, tek millet, tek bayrak ve tek vatan” olarak 
Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan tarafından ifade edilen bugünkü büyük Türkiye’nin 
temel taşları o günlerde inşa edilmiştir. Ülkemiz ve milletimiz için bu kadar önemli bir tarih olan 
19 Mayısın 100’üncü yılını idrak edeceğimiz 2019’da da bu bilinci tüm milletimiz ve gençlerimizin 
paylaşacağı kapsamlı 100’üncü yıl faaliyetlerini gerçekleştireceğiz. Bunun da planlamasını yapmaya 
başladık. 

Çanakkale savaşlarında gösterdikleri kahramanlıkla destanlaşan 57’nci Piyade Alayı Şehitleri 
başta olmak üzere Çanakkale şehitlerimizi anmak için 57’nci Alay Vefa Yürüyüşü gerçekleştirildi. Her 
biri farklı şehirlerden gelen gençlerimize 57’nci Alay kahramanlarının o günkü şartlarını bir nebze 
olsun hissettirebilmek amacıyla düzenlenen bu organizasyona 55 bin gencimiz iştirak etti. 

Anadolu’nun kapılarını Türklere açan Malazgirt Muharebesi’nin 947’nci yıl dönümü anısına 24-
26 Ağustos 2018 tarihlerinde Bitlis Ahlat ve Muş Malazgirt’te çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi. 26 
Ağustos 2018 tarihinde Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle düzenlenen etkinliğe yurdun dört bir 
yanından yine on binlerce kişi katıldı. 

Ayrıca, gençlerimizin tarih bilincini kazanması amacıyla Bağımsızlığa Giden Yolda Kocatepe’den 
Dumlupınar-Zafertepe’ye Projesi kapsamında çeşitli etkinlikler düzenledik. Kocatepe’deki etkinliğe 25 
Ağustosta bin gencimiz, 30 Ağustosta ise 5. 500 gencimiz iştirak etti.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığımız tarafından gençlere yönelik olarak gerçekleştirilen 
bazı projelerimizi de sıralamak isterim: Şehirler ve Kültürler -Yörelerimiz, Damla Projesi, Kader 
Mahkûmları ile Futbolun Efsaneleri Buluşuyor Projesi, Farkındayız Projesi,  Elektronik, Robotik ve 
Kodlama Çalışmaları Projesi,  Genç Türkiye Projesi, Kamp Ateşi Sohbetleri, 

Gençlik Değişim Programları, Spor ile Hayata Gülümse, Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da 
Kardeşlik ve Spor Turnuvaları, Tecrübe Konuşuyor, Kapılar Kapanmasın, Gençlerden Geleceğe 
Mektup, Gençler Asla Unutmaz gibi pek çok proje söz konusu. Bunların bir kısmını size arz ettim. 

Gençlik Projeleri Destek Programı’yla; gerçek ve tüzel kişilere, gençlik gruplarına, gençlik 
topluluklarına, hayatın her alanına yönelik olarak planladıkları projelere proje desteği veriyoruz.

Projeler, eğitimden sanata, spordan inovasyona, gönüllülükten bağımlılıkla mücadeleye… Ancak 
her çeşit bağımlılıkla mücadeleyi önemsiyoruz, sadece uyuşturucu bağımlılığı değil. Son yıllarda 
gerçekten ciddi şekilde artan sanal bağımlılık da bağımlılıkla mücadelemizin ana konularından biri. 

Amacımız, donanımlı, eğitimli, özgüvenli ve uluslararası alanda rekabet gücü yüksek bir gençliği 
yetiştirmek. Bu amaçla, Bakanlığımız, gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak 
kişisel ve sosyal gelişimlerini desteklemeyi amaçlıyor.

Bir diğer amacımız da, az önce ifade ettiğim gibi, gençlerimizin potansiyellerini ortaya çıkarmak, 
buna imkân sağlamak, karar alma ve uygulama süreçleri ile sosyal hayatın her alanına etkin katılımlarını 
artırmak...

Yine gençlerimizin gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılmasına ve yenilikçi 
fikirlerin hayata geçirilmesine de destek oluyoruz. 2018 yılında lise gençlik grupları ve üniversite 
gençlik topluluklarına yönelik “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Kültür ve Sanat”, “Yenilikçi Fikirler” 
başlıkları altında 1.001 projeye destek verdik.

Bunun yanı sıra, sivil toplum kuruluşlarına yönelik olarak; “Kitap Kahve”, “Mobil Gençlik 
Merkezi”, “Bağımlılıkla Mücadele”, “Sosyal Uyum”, “Sağlıklı Yaşam ve Spor”, “Kültür ve Sanat”, 
“Yenilikçi Fikirler” ve muhtelif konularda projelere destek olmayı planlıyoruz.
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Elektronik ortamda “Gençlik ve Spor Veri Tabanı” kurulması için detaylı fizibilite çalışmalarını 
bitirdik, veri tabanımızın temellerini attık. Bakanlığımız birimlerinin etkili gençlik politikaları 
oluşturabilmeleri, ihtiyaca yönelik proje geliştirebilmeleri ve hizmet kalitesini artırabilmeleri için bu 
birikim bize ciddi bir yol gösterici olacak. Hedef kitlesi gençler olan her türlü planlamada, bu veri 
tabanıyla, mümkün olan en geniş, gerçek ve güncel verilere eş zamanlı olarak ulaşmamıza imkân 
sağlanacak.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığımız, ülkemiz genelinde, stadyumlar, yüzme havuzları, 
futbol sahaları, gençlik merkezleri, spor salonları, atletizm pistleri ve benzeri gençlik ve spor tesislerinin 
yapımını gerçekleştiriyor. Aynı şekilde, mevcut spor tesislerinin bakım, onarım ve modernizasyon 
çalışmalarını da yürütüyor.

Ülke olarak ev sahipliğini üstlendiğimiz çeşitli uluslararası spor organizasyonlarında kullanılmak 
üzere spor tesisleri inşa etmek de yine Bakanlığımızın görevleri arasında. 2011-2018 yatırım 
programında; 37 adet stadyum, 294 adet spor salonu, 307 adet gençlik merkezi, 339 adet futbol sahası, 
75 adet yüzme havuzu, 29 adet atletizm pisti ve gençlik merkezleri, izcilik ve kamp eğitim merkezleri 
başta olmak üzere, pek çok tesisin yapımı, inşası gerçekleştirildi. Bu projelerin pek çoğu hizmete açıldı 
ve pek çok projenin de ciddi anlamda, hızlı bir şekilde yapımına devam ediliyor. Yine, Spor Toto 
Teşkilat Başkanlığımız aracılığıyla, yaklaşık 2.500 mahalle -bunların içinde köyler de var- futbol, 
voleybol, basketbol alanlarından oluşan tesislere kavuştu. Bunların pek çoğunu okul bahçelerine yaptık. 
Hem okulun öğrencilerinin istifade edeceği; hem de mahallenin, semtin istifade edeceği hem okul 
zamanı kullanılan hem okuldan sonra, hafta sonu, yaz tatillerinde ve öğleden sonra, okul kapandığında 
kullanılan pek çok yaşayan alanı hizmete açtık ve bununla ilgili projelerimiz ihtiyaçlar nispetinde, hızlı 
bir şekilde gerçekleştirilmeye, planlanmaya devam ediyor. 

GAP kapsamında yer alan illerimizdeki 28 adet projeye, yine DAP kapsamında yer alan illerdeki 
40 adet projeye, DOKAP kapsamında 26 adet projeye ve KOP kapsamındaki 26 adet projeye yaklaşık 
137 milyon liralık ödenek ayırdık. Türkiye genelinde Bakanlığımız, TOKİ ve belediyeler ile yapılan 
iş birliği çerçevesinde 37 adet stadyumumuzu planladık, tamamladık pek çoğunu. Bu projelerden 
pek çoğu hizmete açıldı, bir kısmı ise yapım aşamasında. Ankara, Denizli, Hakkâri, Kütahya, Tokat, 
Uşak ve Şırnak Cizre’de toplam 7 stadyum da proje ve ihale aşamasında devam ediyor. 2019 yılının 
öncelikli hedefi, yatırım programında yer alan projelerin yapımını hızla tamamlamak. Bu konudaki 
motivasyonumuz, hızımız ve projelerimizin çalışmaları çok hızlı bir şekilde devam ediyor. 

Spor alanındaki önceliklerimiz arasında bulunan tesisleşme akabindeki diğer bir konu da sportif 
alt yapı ve başarı. 2003 yılından bu yana yürütülen yoğun çalışmalar neticesinde, lisanslı sporcu 
sayımız 2018 yılı Kasım itibarıyla 8 milyon 319 bin 584’e yükseldi. Bunu 2019’da, inşallah, 9 milyonu 
aşacak şekilde planlıyoruz. Bakanlığımız, gençlerimizin erken yaşlarda spor yapmasını sağlamak, 
sporu yaygınlaştırmak ve yetenekli sporcularımızı erken yaşta keşfedebilmek amacıyla, okul spor 
faaliyetlerine ciddi anlamda önem veriyor. Okul spor faaliyetleri, 2010-2011 öğretim yılında 21 branşta 
düzenlenirken, 2017-2018 öğretim yılında 52 branşta düzenlenir hâle gelmiştir. Okul spor faaliyetlerine 
katılan sporcu sayısı 2012 yılında 532 bin iken, 2018 yılında 2 milyon 214 bine ulaşmıştır. Ülkemizde 
yetenekli öğrencileri spora yönlendirmek ve spor kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla “Sportif Yetenek 
Tarama ve Spora Yönlendirme Projesi” başlattık. Bu kapsamda yaklaşık 4 milyon 200 bin öğrencimizin 
taramasını gerçekleştireceğiz. Bu proje kapsamında, ilkokul 3. sınıftan itibaren öğrencilerin 
yeteneklerini tarama testini gerçekleştiriyoruz aşama, aşama. Bu testte çok başarılı olan, çok potansiyel 
vadeden gençlerimizi elit sporcu yetiştirme programına dâhil ediyoruz. Çok ciddi yeteneği olmayan, 
ancak belli konularda sportif eğilimleri olan gençlerimizi, çocuklarımızı da ilgilendikleri branşa 
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yönelik olarak spor alışkanlığı kazanması, düzenli spor yapması, bu kültürü bir yaşam tarzı hâline 
getirmesi amacıyla ilgili branşa yönlendiriyoruz ve takip ediyoruz. Bu projeden açıkçası çok ciddi bir 
ümidimiz var çünkü genç nüfusumuz ve erken yaşlarda başlattığımız bu proje sayesinde hem sportif 
başarıyı kazanma hem de spor kültürünü yerleşik hâle getirme noktasında önümüzdeki dönemlerde çok 
iyi noktalara geleceğimize inanıyoruz. Bakanlığımızca, ülkemizde spor alt yapısının desteklenmesine, 
engelli sporcularımızın daha büyük imkânlar bulmasına yönelik katkı sağlayacağını düşündüğümüz, 
engelliler il spor merkezleri, Anadolu Yıldızlar Ligi, Üniversiteler Ligi programlarına 2018 yılında 
toplam 44 bin gencimiz katılım sağladı.

Spora yönelen gençlerimizin eğitimi, başarılı birer sporcu olabilmeleri adına, sporcu sayımızla 
birlikte antrenör sayısını ve kalitesini de artırmak için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda 
açılan kurslar sayesinde antrenör sayısı 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla 217 bin sayısına ulaşmıştır. 
Mevcut antrenörlerimizin gelişimi ve bundan sonra yetiştirilecek antrenörlerin daha donanımlı bir 
şekilde eğitim görmeleri için projeler hayata geçirilecektir.

Sayın Başkan, değerli üyeler; ülkemizdeki yetenekli ve başarılı sporcuların üst düzeyde 
yetiştirilmesi, performanslarının geliştirilmesi amacıyla Türkiye olimpiyat hazırlık merkezleri 
kurulmuştur malumunuz üzere. 21 ilde ve 20 branşta faaliyetlerini sürdürmekte olan bu merkezlerden 
hâlen toplam 983 sporcu yararlanmaktadır. Bunlardan biri de Eryaman’da, Ankara’da. 20 branşta 
hizmet veren bu merkezlerimizde yer alan sporcularımız, Dünya ve Avrupa şampiyonalarında, gençlik 
olimpiyatlarında ve çeşitli organizasyonlarda toplamda 1.087 madalya kazanmışlardır. Spora başlama 
yaşındaki çocuklarımızın eğitim ve öğretimlerini aksatmadan başarılı sporcu olarak yetişmelerini 
sağlamak için kurulan sporcu eğitim merkezleri faaliyetlerine hızla devam etmektedir. 2018 yılı Ekim 
ayı itibarıyla toplam 37 merkezimizde 14 branşta 939 gündüzlü, 676 yatılı statüde olmak üzere toplam 
1.615 sporcuya hizmet verilmektedir.

Spor kulüplerimizin sayısında yıllar itibarıyla meydana gelen artış, gençlerimizin spora yatkınlığını 
ve sportif gelişimi, sportif noktadaki kültürün yaygınlaşmasını ortaya koymaktadır. 

Bakanlığımız tarafından verilen destekler sayesinde spor kulüplerimizin sayısı 2018 yılı Ekim ayı 
itibarıyla 15.592’ye ulaşmıştır. 2018 Ekim ayı itibarıyla da spor kulüplerine 50 milyon TL nakdi yardım 
yapılmıştır. Amatör spor kulüplerimizi çok ciddi anlamda önemsiyoruz. Türkiye’nin hemen hemen her 
noktasında amatör spor kulüplerini hem nakdi hem ayni noktada desteklemek, faaliyetlerine katkıda 
bulunmak amacıyla pek çok çalışmamız, projemiz var. Bu projelerden biri de altyapı yatırımlarını 
desteklemek. Çünkü spordaki başarının özellikle altyapı çalışmaları olmadan gelmeyeceğine 
inanıyoruz. Bu bağlamda da altyapı çalışmalarındaki gayretleri ayrıca teşvik ediyoruz. Çünkü altyapıyı 
bizim geleceğimiz gözüyle değerlendiriyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; bu malum destekler sayesinde sporcularımız 2018 yılı Ekim ayı 
itibarıyla katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün başarı göstererek 1.615 altın, 1.562 gümüş ve 
1.922 bronz madalya olmak üzere toplam 5.099 madalya kazanmışlardır.

Bu çerçevede, uluslararası şampiyonalarda ülkemizi başarıyla temsil eden 985 sporcuya, 604 
antrenöre ve 84 spor kulübüne 2018 yılında cumhuriyet altını karşılığı olarak toplam 28 milyon 211 bin 
100 TL ödül verilmiştir.

Elbette başarıyı ödüllendirme çok önemli bir konu. Bu konuda gerek teşvik sistemi noktasında 
olsun ve gerek başarıyı teşvik edici diğer faktörler noktasında olsun ciddi çalışmalarımız, projelerimiz 
var. Önümüzdeki günlerde de bunları devreye alarak hem de ulusal hem de uluslararası anlamdaki 
sportif başarıyı daha ileri noktalara götürmek için tüm gücümüzle çalışacağız. 
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Malumunuz ülkemiz organizasyonlar noktasında çok ciddi bir kaliteye ve hizmet önceliğine sahip 
bir ülke. Pek çok faaliyeti, uluslararası faaliyeti en güzel şekilde gerçekleştirmekte, en güzel şekilde 
hem ev sahipliği noktasında hem de tesislerimizin kalitesi noktasında çok güzel bir seviyedeyiz.

Önceki gün Antalya’da Turkish Airlines Open Golf Turnuvası’nın kapanış törenindeydik. 
Bu, hakikaten tüm dünyada yaklaşık 3 milyar insanın izlediği bir etkinlikti. Buna benzer pek çok 
etkinliğe hem Antalya’da hem ülkemizin pek çok noktasında ev sahipliği yapacak tesislerimiz var. Bu 
tesislerimizi hem bu organizasyonları alma noktasında hem de yeni sporcular yetiştirme noktasında 
daha etkin kullanım adına da güzel projelerimiz, planlarımız var.

Bu etkinlikleri teker teker sayıp zamanı kaybetmek istemiyorum. Yine dopingle mücadele 
noktasındaki “dopinge karşı sıfır tolerans” prensibimizi ifade etmek istiyorum. Dünya genelinde tüm 
spor branşlarında dopingle mücadelede en yetkili kuruluş olan Dünya Dopingle Mücadele Ajansı 
Kurucular Kurulu’ndaki üyeliğe ülkemiz temsil edilmek üzere Bakanlığımız seçilmiş malumlarınız 
üzere ve uluslararası kuruluşlarla bu konudaki iş birliğimiz çok güzel şekilde, etkin ve verimlilik 
prensibiyle devam etmekte. Bu kapsamdaki çalışmalarımız sonucunda da dopingde 2013 yılında 
yapılan 1.579 kontrolle ihlal sayısı 176 iken, 2018 yılında 3.080 numuneden alınan kontrolde 45 yasaklı 
maddeye rastlanmış durumda. Bu, hakikaten dopingle mücadelede geldiğimiz durum açısından güzel 
bir seviyeyi ifade ediyor. 

Sporcu sağlığı gerçekten önemli bir konu, hassas olduğumuz bir konu. Ankara Eryaman’da, az önce 
ifade ettiğim merkezde, aynı zamanda Spor Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezimiz var, donanımlı bir 
merkez. 1.187 sporcumuz burada sağlık ve performans desteği aldı. 

2018 yılında millî takım mensubu 18 bin kişi yine bu sağlığa verdiğimiz ehemmiyet kapsamında 
özel sigorta sistemine göre her türlü kazaya karşı sigortalandı. 

Sayın Başkan, çok değerli üyeler; Bakanlığımızın önemli görevlerinden biri de kredi ve yurt 
hizmetleri.

Bakanlığımız yurtlarında kalan öğrenciler, rahat ve huzurlu ortamlarda, güven içerisinde öğrenim 
hayatlarını sürdürmekteler. Onlara bir aile şefkati, sıcaklığı sağlamak için tüm imkânlarımızı seferber 
ediyoruz. Onlara sağlıklı ve dengeli beslenebilecekleri ve ekonomik olarak da karşılanabilir bir düzeyde 
barınabilecekleri bir ortam sağlıyoruz. Öğrencilerimize, sosyal, kültürel ve sportif ihtiyaçları için de 
gerekli her türlü imkânı sunmak için elimizden geleni gösteriyoruz. 

Yükseköğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyaçları tespit edilerek gerekli yatırım programını yapma 
çerçevesinde yapım, satın alma, devir, tahsis, bağış, kiralama ve ön protokolle kiralama şeklinde yurt 
binalarının temini için aralıksız çalışmalar yapıyoruz.

2002 yılında 77 il ve 59 ilçede toplam 190 yurtta 182.258 yatağa sahipken, 2018 yılı Kasım ayı 
itibarıyla 81 il, 238 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki 4 adet yurt olmak üzere, toplam 
781 yurtta yüzde 265 kapasite artışıyla 667.593 yatak sayısına ulaşmış durumdayız. Yıl sonuna kadar 
inşallah yatak sayısını 681.143’e ulaştıracağız. Bu çerçevede, 2018 yılında yatırım yoluyla 19 adet, 
8.923 kapasiteli; kiralama, ön protokol, devir, tahsis ve benzeri yollarla ise toplam 40 adet 44.651 
kapasiteli olmak üzere, toplam 53.574 kapasiteli yurt binamız hizmete açıldı. 2018 yılı sonuna kadar 
yatırım programı kapsamında teslim alınacak 3 adet 2.250 kapasiteli, ön protokol kapsamında ise 4 
adet 12.050 kapasiteli olmak üzere, toplam 14.300 kapasiteli yurt hizmete girecek. 2019 yılında yatırım 
programı kapsamında 82 adet 29.200 kapasiteli, ön protokol kapsamında ise 19 adet 30.721 kapasiteli 
olmak üzere toplam 59.921 kapasiteli; yine 2020  yılında yatırım programı kapsamında 47 adet 35.250 
kapasiteli, ön protokol kapsamında 2 adet 6 bin kapasiteli olmak üzere toplam 41.250 kapasiteli; 2021 
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 yılında yatırım programı kapsamında 51 adet 93.400 kapasiteli, ön protokol kapsamında 2 adet 8.020 
kapasiteli olmak üzere toplam 101.420 olmak üzere; 2021 yılı sonuna kadar yatırım ve kiralama yoluyla 
toplam 210 adet 216.891 kapasiteli yurt binası açılarak yurt yatak kapasitesinin 881.409’a ulaşmasını 
hedefliyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; öğrencilerimizin ev konforunda yaşamalarını sağlamak amacıyla; 
ahşap mobilyalı, bazalı, içerisinde banyo, tuvalet, mini buzdolabı, yanmaz özellikli sünger yatak 
bulunan yurtları hizmete aldık. 

Yurtlarımızda temizlik, güvenlik ve yirmi dört saat sıcak su imkânlarının yanı sıra, ortak ders 
çalışma alanları, kantin, kafeterya gibi sosyal ortamları da sağlıyoruz. 

Dijital dönüşümün her alanda yaşandığı günümüzde, öğrencilerimizin akademik çalışmalarına ve 
bilimsel araştırmalarına katkı sağlamak, teşvik etmek; bilgiye hızlı, güvenli ve ücretsiz ulaşarak tüm 
yurtlarımızda internet imkânını da sunuyoruz. 

Yeni yurt binalarımız engelli öğrencilerimizin ihtiyaçlarını rahatlıkla karşılayabilecekleri şekilde 
projelendiriliyor, dizayn ediliyor; eski yurtlarda ise yine engelli öğrencilerimize yönelik fiziki 
iyileştirmeleri sağlıyoruz.

Yeni yurtlarımız öğrencilerimizin konforlu bir ortamda barınmalarını sağlayacak şekilde inşa 
edilirken, mevcut yurtlarımızda elden geldiğince yenileştirme, iyileştirme çabalarımız da tüm 
hızıyla devam ediyor. İyileştirilmesi mümkün görünmeyen, ümitli olmadığımız bu yurtlarımızı da 
kullanmaktan vazgeçiyoruz. Yapılan bu çalışmalar neticesinde yurtlarımız, öğrencilerimiz ve aileleri 
tarafından gönül rahatlığıyla öncelikli olarak tercih ediliyorlar. Yurtlarımız geçmiş yıllarda yüzde 60-
70 doluluk seviyesinde iken şimdi yüzde 100’e yakın doluluk seviyesinde hizmetlerine devam ediyor.

Sayın Başkan, değerli üyeler; yurtlarda barınan öğrencilerin sağlıklı ve dengeli beslenmelerini 
sağlamak amacıyla sabah kahvaltısı ve akşam yemeği noktasında çok özel hizmetler sunuyoruz. Bu 
hizmetlerin sağlıklı ve temiz ortamda yerine getirilmesi ve güvenli bir yemek üretimi için de her 
türlü tedbiri alıyoruz. Yurtlarımızda barınan öğrencilere 2017-2018 öğretim döneminde yaklaşık 
330 TL yapılan beslenme yardımını 2018 Eylülünde 375 TL’ye yani günlük 11 TL’den 12,5 TL’ye 
çıkardık. Yine bu yıl yurtlarımızın barınma ücretlerinde artış gerçekleştirmedik. Yurt ücreti ve güvence 
bedeli alınmadan öncelikli olarak barındırılan şehit ve gazi çocukları, gazi öğrenciler, lise ve dengi 
öğrenimlerini Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığımızın sevgi evlerinde tamamlayan devlet 
koruması altında olan öğrenciler ile anne ve babası hayatta olmayan muhtaç öğrencilere günlük 22,5 TL 
beslenme yardımı yapılmaktadır. Yine, Kasım 2017 tarihinden itibaren vergi muafiyeti tanınan vakıflara 
ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğrenim yurtlarında barınan öğrencilere de beslenme 
yardımımız aylık 330 TL olarak devam ediyor. Yine bu yardımı Eylül 2018 tarihinden itibaren –az önce 
ifade ettiğim- 375 TL tutarına çıkardık.

Sayın Başkan, değerli üyeler; yurtlarımızda kalmak üzere başvuru yapan öğrenciler ile ailelerinin 
sosyal durumları, başarı ve gelir bilgileri 11 kamu kurumundan teyit edilerek ihtiyaç sahibi ve başarılı 
öğrencilere öncelik verilmek suretiyle yurtlara yerleştirme işlemlerini gerçekleştiriyoruz. 5 Kasım 2018 
tarihi itibarıyla geçerli başvuru yapan 403.276 öğrencinin yüzde 76’sı yani 304.444 öğrenci yurtlarımıza 
yerleştirildi. Halen bu yerleştirmeler haftada 2 kez olmak üzere periyodik olarak devam ediyor. 32 il, 
122 ilçede tüm başvuran öğrencilerimizi yurtlara yerleştirdik. Bakanlığımız yurtlarında 2018 Ekim 
tarihi itibarıyla, 161 ülkeden gelen 8.611 Türkiye burslusu, 89 YÖK burslusu, 565 Afganistan Hükûmeti 
burslusu, 166 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti uyruklu ve kendi imkânlarıyla gelen 1.211 uluslararası 
öğrenci arkadaşımız olmak üzere toplam 10.642 uluslararası öğrenciyi de yurtlarımızda barındırıyoruz.
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Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığımızca başarılı ve ihtiyaç sahibi öğrencilere burs veriyoruz 
ve müracaat eden tüm öğrencilere kredi tahsisi gerçekleştiriyoruz. 2002 yılında 451.550 öğrenciye 
kredi verilmekte iken, 2018 yılında 1 milyon 171 bin 507 kredi ve 451.751 öğrenciye ise burs 
olmak üzere toplamda 1 milyon 623 bin 258 öğrenciye burs ya da kredi ödenmiştir. 2016 yılından 
itibaren burs ve kredi müracaatında bulunan öğrencilerin müracaatları e-devlet üzerinden alınmaya 
başlanmıştır. Başvuru yapan öğrenciler ile ailelerinin sosyal durumları, başarı ve gelir durumları 11 
kamu kurumundan araştırılarak, ihtiyaç sahibi 150 bin öğrenciye burs, talepte bulunan tüm öğrencilere 
de kredi tahsis ediyoruz. Yüksek lisans öğrencilerine aylık burs ve kredi miktarının 2 katı, doktora 
öğrencilerine ise 3 katı burs ve kredi ödüyoruz. 2019 yılı Ocak itibarıyla lisans öğrencilerimiz 500 TL, 
yüksek lisans öğrencilerimiz 1.000 TL, doktora öğrencilerimiz ise 1.500 TL olmak üzere burs ya da 
kredi ödemesini aylık olarak alacaklar. Bununla ilgili müracaatlar başladı. Değerlendirmeler elektronik 
ortamda, gerçekten çok güzel bir şekilde yapılarak inşallah önümüzdeki günlerde ilan edilecek. Kuzey 
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde 20.574 öğrencimize aylık 568 TL olmak üzere 78 farklı ülkede öğrenim 
gören 31.475 öğrencimize yurt içinde ödediğimiz kredi/burs miktarının o ülkenin satın alma gücü 
paritesi dikkate alınarak belirlenen tutarda ödeme yapıyoruz. Bunun yanında, 2014 yılından itibaren 
öğrencilere burs/kredi taahhüt senetlerini notere gitmeden kolay ve hızlı bir şekilde, hiçbir masraf 
yapmaksızın “www.turkiye.gov.tr” internet adresi üzerinden e-devlet şifreleriyle onaylama imkânını 
getirdik.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığımız yurtlarında gençlerimizin derslerinin haricindeki 
zamanlarının etkin ve verimli olarak değerIendirmesini sağlamak için millî, sosyal, kültürel, fiziksel, 
ruhsal, zihinsel ve akademik yönden gelişimlerini desteklemek için pek çok faaliyeti ve eğitimi 
gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam edeceğiz. Ayrıca yine, bu faaliyetlerle gençlerimizin 
birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmeyi, onları tüm kötü alışkanlıklar ve olumsuz hareketlerden 
korumayı amaçlıyoruz. Katılımı tamamen gönüllülük prensibine göre olan KYK Akademi, KYK 
Sosyal Kültürel, Çınaraltı Gençlik Söyleşileri ve KYK Sportif olmak üzere yaklaşık 26 bin faaliyet 
gerçekleştirdik. Bu faaliyetlere 1 milyon 441 bin öğrencimiz bizzat iştirak etti. Yurt, kredi ve burs 
hizmetleri kullanıcı ihtiyaçları göz önünde bulundurularak elektronik ortamda, e-devlet üzerinden 
çalışanlara ve vatandaşlara ulaştırılmakta.

Sayın Başkan, değerli üyeler; Bakanlığımız bağlı kuruluşu olan Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 
tarafından düzenlenen spor bahisleri sektöründen elde ettiğimiz finansal kaynaklarla Bakanlığımız 
tarafından çeşitli eğitim, kültür, spor ve gençlik organizasyonlarında kullanılmak üzere yeniden 
ülkemizin hizmetine sunduğumuz çalışmalarımız söz konusudur. Bunu gerçekleştirirken anlamlı, 
gerçekçi ve uzun soluklu katkı sağlayacak yatırımlara önem ve öncelik veriyor, ulusal ve evrensel 
faydanın maksimize edilmesini hedefliyoruz. Bu nedenle, halkımızın faydalanacağı spor tesislerinin 
niteliğinin ve sayısının artırılması, çeşitlendirilmesi adına Spor Toto Teşkilat Başkanlığımızca, amatör 
spor kulüplerinin müsabakalarını yapacakları tesis ve merkezlerin inşasına finansal destek veriyor, 
yine bu kulüplerin finansal kısımlarını desteklemek için de nakdi yardımlarımızı gerçekleştiriyoruz. 
Kurumlar arası iş birliği prensibiyle, çocuk ve gençlerimizin eğitimlerine katkıda bulunmak için engelli 
bireylerin gereksinim duyduğu özel eğitim okullarından tutun, spor liselerine kadar geniş bir yelpazede 
okul binalarının yapılması yine Teşkilat Başkanlığımız aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Yine yaklaşık 2 
bine yakın okulun bahçesine gerçekleştirdiğimiz spor alanları ve spor salonları da bunun bir parçası. 
Yine bu bağlamda, 7146 sayılı Kanun ile 5602 sayılı Kanun’un 4’üncü maddesindeki değişiklikle, 1 
Mart 2019 tarihinde yürürlüğe girecek olan yasa dışı bahisle ticari açıdan etkin mücadele ve kamu 
faydasına aktarılan gelirlerdeki kayıpların önlenmesi söz konusu olacak. Bu konudaki destekleri 
nedeniyle de Parlamentomuzun çok değerli üyelerine de teşekkür ediyorum.
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Bakan, süreniz doldu. Ben bir ilave süre vereyim.

Ne kadar ihtiyacınız var, bir beş dakikada toparlar mıyız?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Üç dakika...

BAŞKAN – Buyurunuz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Teşekkürler.

Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak, yarının emanetçisi olacak gençlerimizin köklerine bağlı, 
yeniliklere açık, çağın gerektirdiği bilgi ve donanımla yetişmeleri için tüm imkânlarımızla çalıştık 
ve çalışıyoruz. Gençlerimize güveniyoruz. Gençliğimizin bugünün enerjisi, yarınların teminatı 
olduğuna inanıyoruz. Türkiye’nin özlediği seviyelere inşallah gençlerimizle beraber yürüyerek onların 
omuzlarında bu inancın yükseleceğine canıgönülden inanıyoruz. 

Gençlerimize yol arkadaşlığı yapmayı, onların yollarını açmaya çalışmayı bir vazife addediyoruz. 
Bu vazifeyi de hakkıyla yerine getirmek için kurumumuz, Bakanlığımız ve değerli çalışma 
arkadaşlarımızla birlikte hızlı bir şekilde devamlılık arz eden bir çalışmayı da ortaya koymaya gayret 
gösteriyoruz. 

Sayın Başkan, değerli üyeler; Komisyonumuza Bakanlığımızın 2019 yılı bütçesi ve 2018 yılı 
faaliyetleriyle ilgili özet bilgileri sunmuş bulunuyorum.

Bu vesileyle çalışmalarımızda yol gösterecek değerli katkılarınız için şimdiden teşekkür ediyor, 
görüşmekte olduğumuz bütçe teklifimizin ülkemiz, milletimiz ve insanlık için hayırlara vesile olmasını 
diliyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Bakana sunumları için. 

Değerli arkadaşlar, şimdi müzakerelere başlıyoruz. 

Müzakerelere geçmeden önce Sayın Bakan, beraberinizde Komisyonda bulunan bürokrat 
arkadaşlarımızın kendilerini tanıtmalarını rica edeceğim. 

(Bürokratlar kendilerini tanıttı)

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz bürokrat arkadaşlarımıza. 

V.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER

A)KANUN TEKLİFLERİ 

1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri

a)Gençlik ve Spor Bakanlığı

b)Spor Genel Müdürlüğü

c)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu

d)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı

BAŞKAN – Değerli hazırun, şimdi müzakerelere başlıyoruz. 

Her zaman olduğu gibi, öncelikle her gruptan birer milletvekilimize söz vereceğim, sonra da istem 
sırasına göre söz taleplerini karşılayacağım. 

Sayın Kuşoğlu, buyurun lütfen. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 
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Sayın Başkan, değerli arkadaşlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanım, yeni bir bakansınız, ilk bütçeniz, hayırlı uğurlu olsun, ekibinizle birlikte başarılar 
diliyorum size. 

Sayın Bakanım, yeni bir bakansınız, yeni bir dönem, Cumhurbaşkanlığı hükûmet sisteminin ilk 
bütçesini görüşüyoruz, Bakanlığınız adına da ilk bütçe. Şöyle bir şey beklerdim: Yani geçen yılların 
bütçelerini değil de, siz Parlamento içerisinden değil, dışarıdan atanmış bir bakan olarak bütçe değil de 
bir planla buraya gelmiş olsaydınız, onları bize anlatmış olsaydınız, ondan çok daha memnun olurduk. 
Bütçe biliyorsunuz, bugünlük bir iş yani bütçe önümüzdeki yılın harcamaları, her zaman yapıyoruz, 
rutin harcamalar aşağı yukarı. Ama bir planınız olsaydı -2023’e kadar galiba değil mi- 2023’e kadar 
görevdesiniz Allah izin verirse, “O zamana kadar şunları şunları yapacağım, planlıyorum.”, “Her 
mahalleye bir spor tesisi yapacağım, böyle bir düşüncemiz var.”, “Yeni dönemde bunu planlıyoruz.” 
“Yeni dönem için spor tesislerini yerele yayacağız, tüm Türkiye geneline yayacağız.”, “Temaşa sporuna 
değil de özellikle gençliğin doğrudan doğruya spor yapmasına, daha geniş kitlelerin spor yapmasına 
imkân veren işler yapacağız, bunun için de şöyle bir planlamamız var.” diyebilseydiniz keşke; belki 
vardır, varsa bunu son bölümde aktarabilirseniz memnun oluruz, bundan hakikaten memnun oluruz. 
Sizden bunları bekliyoruz, sadece bir bütçe değil ya da -biraz sonra göreceğiz- sadece 2017’nin kesin 
hesabının görüşülmesi değil, bütçeyle beraber sizin uzun dönemli o kadar da vakit var, yeni seçimlerden 
çıktık, beş yıllık bir perspektifiniz olmalıydı, burası Plan ve Bütçe Komisyonu. Bütçe bu senenin ama 
plan uzun yıllara saridir, geleceği, sizin vizyonunuzu göstermesi açısından önemlidir. 

Şimdi, buradan örneğin, seçilmiş birisi olarak Uğur Bey bakan olsaydı, işte Osman Aşkın Bak 
oldu, bir spor adamı olarak oldu, belki hani hazırlığı yoktur Uğur Bey’in, spor adamı değildir, bakanlığa 
çok mecbur kalabilirdi. 

BAŞKAN – Uğur Bey her zaman hazırdır her şeye. 
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Ama siz bu konunun uzmanı olarak atandınız, bu konuyu 

bilen birisi olarak Bakanlığın başına getirildiniz, yeni dönemde uzun bir, farklı bir perspektifle, bir 
planla gelebilmeliydiniz Plan ve Bütçe Komisyonuna, memnun olurduk, biz de bütçenin dışında bir 
de planımız olduğunu görür, mutlu olurduk. Dediğim gibi, varsa son bölümde açıklayabilirseniz tekrar 
mutlu olacağız paylaşmanızdan. 

Sporun Türkiye’deki en önemli sorunu tabana yayılmaması, genç nüfusumuz çok fazla, özellikle 
gençlerimizin spor yapamaması. Son yıllarda özellikle sporda gerilememiz var. Sadece engelli 
sporcularımızın başarılarıyla övünüyoruz maalesef. Olimpiyatlarda geriliyoruz. Bunda sadece spor 
camiasının etkisi yok. EURO 24’müydü Almanya’nın aldığı, bizim de talip olduğumuz, alamadığımız 
en son organizasyon? Mesela, o organizasyonu biz özellikle insani ve demokratik değerlere çok fazla 
sahip olmadığımız için kaybettik; böyle yorumlar var. Bunda sizin payınız yok, bu sizin dışınızda bir 
olay. Ama bizim çok daha fazla spora, sporun temaşa yönü dışında, gerçek anlamda yapılmasıyla ilgili, 
uygulanmasıyla ilgili yönüne ağırlık vermemiz lazım. Yerel yönetimlerin daha fazla spor yatırımına 
ağırlık vermesine planlarımızda yer vermeliyiz. Çok daha farklı bir anlayışa ihtiyacımız var. Keşke 
onları söyleyebilseniz, “Ben bundan sonra her mahallede bir spor, yüzme havuzu, squash, tenis kortu, 
basketbol sahası açacağım, böyle bir hedefim var, şu kadar yıl içerisinde de bunların şu kadarını 
gerçekleştireceğim.” diyebilseniz. 

Sayın Bakanım, Sayıştay raporlarına geçmeden önce, ki onlar çok önemli, bir iki konuyu belirtmek 
istiyorum. Şimdi, sunumunuzda 2002’yi baz almışsınız. 2002 spor açısından önemli bir yıl mıdır ki baz 
alıyorsunuz? 
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GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – Tabii, dünya 3’üncüsü olduk. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – 2002’yle neden mukayese ediyoruz yani bir yıl öncesiyle 
mukayese ederiz, beş yıl öncesiyle, on yıl öncesiyle, tüm şey boyunca, geçmişimizle mukayese ederiz 
ama sadece bir yılı baz almamızın bir gerekçesi olması lazım. Yani 2002’ye baksak da o yıllardaki spor 
başarıları bugüne göre çok daha fazladır. Şimdi, “2002 yılında 77 il ve 59 ilçede toplam 182 bin yatak 
sayısına sahiptik.” diyorsunuz YURTKUR açısından ve “Bugün 667 bin oldu.” Kayıtlara bakalım, siz 
de şahitsinizdir Sayın Başkanım, benim konuşmalarım tutanaklarda var. Biz burada Sayın Bakan Suat 
Kılıç’a, Çağatay Bey’e neredeyse yalvarıyorduk şu yurt sorununu çözelim diye çünkü her dönemde, 
şimdi de geliyor, bize büyük talepler geliyor yurtlarla ilgili. Bir türlü o yatırımları yapmadı, ek ödenek 
koyalım, Plan ve Bütçe Komisyonunun öyle bir yetkisi var; yapalım bu işi. 

BAŞKAN – Yapmadılar demeyin, olur mu öyle şey?

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Yapmadılar; kabul etmem. 

BAŞKAN – Olur mu efendim?

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Evet. 

BAŞKAN – Bir anda Sayın Bakan geldi de mi buraya çıkardı onu? 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Tutanaklarda var. 

BAŞKAN - Yapmayınız efendim.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Hayır, Sayın Bakanla ilgisi yok, ben de geçmişten bahsediyorum. 

BAŞKAN – Yaptılar işte. Nereden nereye gelmiş; onu söylüyorlar zaten. 

GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – FETÖ’nün yurtlarına el konuldu; el değiştirdi. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bakın, o dönemde özellikle bunlar yapılmadı; tutanakları 
çıkarırım… 

BAŞKAN – Hayır, ben sayın bakanların avukatları değilim de.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Tutanakları çıkarırım, tutanakları çıkarırım; burada 
konuşmalarımız var. Söz verecekseniz onu gündeme getiririm tekrar. Yapılmadı bunlar. 

BAŞKAN – Ben mesela, Sayın Bakana ve ekibine ve KYK’ya, yani Bakan yardımcılığından beri 
müteşekkirim yani. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bakın, Sayın Bakanla ilgili olduğunu söylemedim. 

BAŞKAN - Bizim sadece iki senede mesela, Isparta’da Kredi Yurtlar Kurumunda fiilî olarak 
hizmete soktuğumuz yatak sayısı 9 bin, 3 bin de inşaat devam ediyor; müthiş yani!

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan, korsan konuşma yapmayın. İzin aldınız mı? 

BAŞKAN – Haklısınız arada bu korsan bildiriler çıkıyor ama bu, bir teşekkürdü yani hakikaten. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Şimdi, benim söylemek istediğim şu: Sayın Bakan 2002’yi baz 
alıyor ya, Sayın Bakan 2002’yi baz aldı onun için söylüyorum. Hâlbuki o dönemden sonra bunların 
özellikle yurt eksikliği konusunu, yatak eksikliği konusunu biz çok dile getirdik ve maalesef bundan 
yedi sekiz yıl önce bunlar görülmedi, yapılmadı gereği. Bunu söylemek istiyorum, sizinle ilgisi yok. 
Sadece sizinle ilgisi, 2002’yi baz almanız yani, öyle bir tarafı var bunun. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Hangi yılı baz alalım; 
2011’den önceyi mi?
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BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Yani bir yıl önceyi, bir beş yıl önceyi, on yıl önceyi tabii ki baz 
alırsınız ama bütün bakanlarımız 2002’yi baz alıyor sanki çok önemli bir yıl, mukayese edilmesinin bir 
faydası olduğu bir yılmış gibi. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Son beş yılı alalım. 
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – 2002 yılı ekonomik olarak dibe vurduğumuz bir yıldı, 2002 

ile neyi mukayese etsek herhâlde olumlu sonuçlar çıkacaktır. Allah bir daha göstermesin ama hep 
2002 ile mukayese ederek bu işlerde başarılı olduğumuzu söylememiz kendimizi kandırmamızdır, onu 
söylemek istiyorum. 

BAŞKAN – Buradan da bir teşekkür çıkar Sayın Kuşoğlu. 
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayıştay raporlarına gelelim. 
BAŞKAN – Onları aşağıda okusanız…
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkan itiraz etti ama inşallah denetimden sorumlu 

Sayıştay Başkan Yardımcısı bu Sayıştay raporları nedeniyle alınmamıştır. 
BAŞKAN – Bildiğim kadarıyla kendisi istifa etti zaten de görevinden ama duyduğum kadarıyla… 
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Kendi istifa etmemiştir tam bu görüşmeler yapılırken. 
BAŞKAN – Bildiğim kadarıyla da iki ay önce bu işi yapmak istiyordu ama iki aydır da tutuluyordu. 
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İstanbul Belediye Başkanı Kadir Topbaş da istifa etmişti değil 

mi? Melih Gökçek, Kadir Topbaş hepsi istifa etti değil mi!
ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Belediye başkanları da istifa etmedi mi!
BAŞKAN – Arkadaşlar, siz Sayıştay bütçesinde biliyorsunuz, Kıymetli Başkan Yardımcımız 

da Sayıştay Başkanımızın arkasında, Sayıştay Başkanımız Sayın Bakan Yardımcımız Sinan Bey’in 
yerinde oturuyordu, o da onun arkasında bütün çalışmalarda buradaydı. Siz bir anormallik hissettiniz 
mi? Anormallik olmuş olsaydı dediğiniz gibi, siz yargıya müdahale ediyorsunuz, bu raporlar gelmezdi 
yani. 

Teşekkür ederim. 
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Belki Sayıştay bütçesi geçinceye kadar bir şey yapmayalım 

denildi herhâlde… 
EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, biliyorsunuz bu enflasyonla ilgili açıklanan 

rakamın yüksek olmasıyla ilgili… 
CAVİT ARI (Antalya) – Bülent Bey, beş dakikanız gitti, beş dakikanız.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Başkanım onu telafi eder. 
NİLGÜN ÖK (Denizli) – Belki yerel yönetimlere aday olmak için… 
BAŞKAN – Yok, istifası söz konusu, sadece makamdan istifa…
MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – TÜİK Başkan Yardımcısı da mı istifa etti?
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Öyle bir şey olsa daha önce istifa ettirilirdi. Meclisin yetkisinde 

olsa veya bu Hükûmet yetkisinde olsa daha önce istifa ettirirlerdi. 
GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Ama tuhaf bir durum olduğunu… 
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Niye o günü beklesinler? Raporlar çıkmış, denetim olmuş, her şey 

bitmiş. 
BAŞKAN – Performansınızı hayranlıkla izliyorum Sayın Aydemir.
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UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, herkes konuşuyor. 

BAŞKAN – Ama sizin performansınız hakikaten yani müthiş!

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sizi bakan olarak da gösterdik, örnek verdik. Sizin bundan sonra 
itiraz etmemeniz lazım, daha ağır, oturaklı olmanız lazım. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Paylan, değerli arkadaşlar müdahale edince biz de müdahale 
ettik yani ben de…

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Sayın Başkan… 

BAŞKAN – Ooo, Sayın Sındır, hoş geldiniz. Siz yoksunuz zannettim; oradan sesiniz gelince… 

Görüyorsunuz arkadaşlar, Komisyon üyelerimiz Sayın Sındır, Sayın Emecan, koltuklarınızı boş 
bırakmaya gelmiyor hemen yerleriniz doldurulmuş yani. 

CAVİT ARI (Antalya) – Siyaset böyle Başkanım. 

BAŞKAN - Evet, Sayın Kuşoğlu, buyurun. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Çakır “Konuşman güme gitti.” diyor Sayın Başkanım. 

BAŞKAN – Ben süreyi başlattım tekrar; buyurun efendim. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Ama insicamımız bozuldu. 

BAŞKAN – O da bizim işimiz. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Bakanım, faaliyetlerde bulunuyorsunuz, yatırımlar 
yapıyorsunuz. Gerçekten mutlu oluyoruz, hoşumuza gidiyor fakat Bakanlığınızın yıllardan beri -ben 
Komisyonu yıllardır izleyen biriyim- Bakanlığınızın bu işler, icraat sırasında hukuka ve mali mevzuata, 
özellikle mevzuata çok dikkat etmediğini görüyorum. Geçmiş yıllarda da öyleydi, geçen yılki Sayıştay 
raporlarında da bu tür eleştiriler var, bu yıl da aynı şekilde devam ediyor eleştiriler hem Bakanlığınız 
hem de Bakanlığa bağlı kuruluşların hem hukuk hem de mali mevzuat açısından sorunları, sıkıntıları 
var. Bu neden kaynaklanıyor bilmiyorum, yıllardan beri böyle devam ediyor; bu sene de Sayıştay 
raporları bu tür eleştirileri içeriyor. Sizin Bakanlığınızla ilgili iki önemli bulgu var ama diğer konular 
önemli olduğu için onları, Bakanlığınızı geçiyorum. 

Mesela, Spor Toto Teşkilat Başkanlığında -ki burası önemli- dört bulgu var. Bu bulgulara göre 
bakarsak, Spor Totonun yanlış bir yapılanma içerisinde olduğunu söylüyor Sayıştay. Yani -kısa bir 
rapor ama dikkatle okunursa özlü konular var- yanlış uygulamalar yaptığını, yanlış bir yapılanma 
içerisinde olduğunu ve mevzuatının da yanlış olduğunu söylüyor; mevcut yönetmeliklerinin yanlış 
olduğunu söylüyor. 

Bakın, bulgulardan bir tanesini okuyayım: “Bulgu 1: Spor Toto Teşkilat Başkanlığınca verilen 
rakamlara ait bedellerin tespitine ilişkin kriterlerin bulunmaması, reklam sözleşmelerinde -reklam 
sözleşmeleri yapıyorsunuz ya, destekliyorsunuz ya biraz önce açıkladığınız gibi bir çok kurumu, spor 
kuruluşunu- süreye ilişkin düzenleme bulunmaması, kriterlerin olmaması, reklam anlaşmalarının 
konusu ile reklam alanlarının yükümlülüklerinin tam olarak belirlenmemesi ve reklam harcamalarına 
ilişkin denetimin yetersiz olması.” Yani keyfî olarak yapılıyor demektir bu iş, bu harcamalar keyfî 
olarak yapılıyor demektir. 

Raporda çok güzel açıklanmış ki 2013 ve 2017 yılları arasında; 2013’te 549 milyon, 2017 için 
de 1 milyar 41 milyonluk bir şey var. Federasyonlar, valilikler, kaymakamlıklar, gençlik hizmetleri, 
spor il müdürlükleri, belediyeler, spor kulüpleri, gençlik ve sportif amaçlı dernekler ile kamu kurum 



25 

06 . 11 . 2018 T: 10 O: 1
Plan ve Bütçe Komisyonu

ve kuruluşlarına aktarılmasının kararlaştırıldığı görülmektedir 3,6 milyar liranın ancak bunun bir 
kriteri yok, yani Sayıştay raporuna göre hiçbir kritere bağlı olmadan, hiçbir objektif kriteri olmadan bu 
harcamaları yapmışsınız. Özellikle bu bulguya, 1 nolu bulguya bakarsanız çok önemli. 

“Spor Toto Teşkilat Başkanlığı Muhasebe Yönetmeliği’nin kurumun mevcut hukuki ve idari 
yapısıyla uyumlu olmaması...” Yani mevcut yönetmelik mevcut kurumun hukuki ve idari yapısıyla 
uyumlu değil diyor, mevcut yapıyla uyumlu olmayan bir yönetmelik. 

“Personel Yönetmeliği kurumun mevcut hukuki ve idari yapısıyla uyumlu değil.” diyor. Bir 
anormallik var yani bunların üzerinde tekrar çalışmak lazım. 

Şimdi, Kredi ve Yurtlar Kurumu çok önemli. Burada da şartlı görüş verilmiş; 4 bulgu denetim 
görüşünü etkilemiş. Sayın Bakanım, ilave olarak 20 bulgu var denetim görüşünü etkilemeyen ama 
hepsi çok çok önemli bulgular. Muhakkak dikkate alınması lazım Kredi ve Yurtlar Raporu’nun ki çok 
güzel bir rapor. 

Burada da benzeri eleştirileri yapmak mümkün yani Kredi ve Yurtlar Kurumu kendisi üretiyor, 
kiralıyor, mümkün olduğunca gençliğimize hizmet etmeye çalışıyor ama henüz açıkta olan çok kişi var 
ve bu raporu okuduğunuz zaman da bunun sebeplerini önemli ölçüde ortaya çıkarıyorsunuz. Burada 
toplam 24 bulgu var; tek tek örnek vermeyeceğim, hepsi çok önemli, değerli bulgular bunlar. 

Spor Genel Müdürlüğü için de 10 bulgu söz konusu; bunlar da önemli. Bu kısa süre içerisinde 
burada bunları değerlendirmemiz mümkün değil ama muhakkak sizin bir ekiple beraber bu konuları 
değerlendirmeniz lazım. Hakikaten güzel eleştirilerde bulunulmuş, madem yeni bir Bakansınız, yeni bir 
dönemde yeni bir şevkle bir şeyler yapacaksınız bunların muhakkak değerlendirmeye alınması lazım. 

Bakanlığınıza ve ekibinize başarılar diliyorum, hayırlı uğurlu olsun bütçeleriniz.

Sayın Başkan, teşekkür ediyorum. 

Bir konu daha var, özür dileyerek bir konuyu daha belirteyim. Sayın Bakan, bizde spor fazla 
yapılmıyor malum ama spor deyince temaşa yönü çok önde olan futbol maalesef ön planda, futbol 
deyince de bu üç büyükler, dört büyükler akla geliyor. Geçen hafta bir facia yaşadık, bu Galatasaray-
Fenerbahçe maçında. Seyirci bir şey yapmadı ama görüyorsunuz, olabilirdi. Bu futbolcuların, 
sporcuların, hocaların bu yaptıkları affedilir gibi değil, bunlar çok kötü örnek olabilirdi. Siz de bu konu 
üzerinde durdunuz ama bunlara gereken cezaların verilmesi şarttır, örnek olması lazım. “Fenerbahçe”, 
“Galatasaray” demeyip gerekeni yapmanız lazım, yaptırmanız lazım. Herkes için, gençliğimiz için 
örnek bunlar güya, özellikle yabancılar. Bakın Türk futbolcular o kadar karışmadı. Ama bunların 
olmaması lazım. Türkiye’ye geliyorlar, disiplinsizlik içerisinde her şeyi yapabileceklerini düşünüyorlar, 
bu kadar da para aldıktan sonra. Bunlara meydan verilmemesi lazım. Bu olayla ilgili örnek bir davranış 
içerisinde olunması lazım özellikle. 

Tekrar teşekkür ediyorum. Sağ olun Sayın Başkan.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kuşoğlu.

Sayın Paylan.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Değerli arkadaşlar, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli basın emekçileri; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum.

Sayın Bakan, sunumunuzu dikkatle dinledim. Öncelikle görevinizde başarılar diliyorum. Nispeten 
genç bir bakansınız. Ancak sunumunuzda ben gerçekten yeni bir başlangıç anlamında burada ciddi bir 
yeni bir başlangıç işareti görmedim. Yani geçmişte yapılanlar “Şunlar yapıldı, bunlar yapıldı.” diye, 
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“Stat yaptık, tesis yaptık, şunu yaptık, bunun yaptık.” diye bir icraatın içinden programı gördüm. Oysa 
tabii ki geçmişe bakmamız lazım ama daha çok geleceğe bakmamız lazım. Gençler bizim geleceğimiz 
ve onlara nasıl bir gelecek vadettiğinizi, neler sunduğunuzu bir vizyon belgesinde görmek isterdik. 
Çünkü mesele yalnızca spor değil biliyorsunuz. Gençlerin sorunu yalnızca spor değil, tesis değil, 
gençlerin pek çok sorunu var ve bu sorunların da biz HDP olarak gençlerin söz, yetki ve kararıyla 
çözülebileceğini düşünüyoruz. Ama açıkça söyleyeyim, şu karşımda gördüğüm tabloya baktığımda, ön 
sıranın yaş ortalaması elli, elli beş. Toplama baktığımızda da yani elli yaş ortalaması var, oysa gençleri 
yaş ortalaması biliyorsunuz. Ben burada otuz yaşın altında kimse var mı bilmiyorum. Gençler otuz 
yaşına kadar tanımlanıyorlar ve burada, bu sıralarda otuz yaşın altında kimse yok. Önce söz, yetki, 
karar gençlerde olmalı Sayın Bakan. Yani siz onların taleplerini, onların ihtiyaçlarını yerine getirmeniz 
gerekiyor. Bunun için de şu vizyon belgesinde “Ben gençlik meclislerini bütün şehirlerde topladım, 
onların taleplerini aldık, topladım ve ona göre bir bütçe getirdim. Beş yıllık da şöyle bir vizyon belgesi 
ortaya koydum.” demeniz lazımdı. Ama baktığımızda maalesef şu anda burada yalnızca bir icraatın 
içinden programı görüyoruz. Neden? Çünkü gençliğin sözü de yok bu bütçede, yetkisi de yok, kararı 
da yok, kendisi de yok Sayın Bakan. Benim naçizane tavsiyem bu anlamda böyle davranmanız yeni 
bir bakan olarak, belki çok yenisiniz, o anlamda bu bütçenin yapılma süreçleri çok daha uzun sürelere 
yayılmalı, onların talepleri alınmalı ama bu talepleri maalesef buralarda görmüyoruz. 

Sayın Bakan, Türkiye Cumhuriyeti devletinin ve Osmanlı’nın son dönemlerine baktığımızda 
-aslında gençlerin en temel sorunu olarak söyleyeceğim- dört kuşaktır hayal ettiğimiz demokratik bir 
devlete, demokratik bir Türkiye’ye ulaşamadığımızı düşünüyorum. Bu anlamda siz çok önemli bir 
bakanlığı temsil ediyorsunuz. Bence en önemli Bakan sizsiniz, en önemli Bakanlık sizsiniz. Yani nasıl 
bir geleceğe nasıl bir Türkiye’ye doğru yürüyeceğimize ve bizim yaptığımız hataların yani dört kuşaktır 
yaptığımız hataların yeni kuşaklara taşınmaması için çok önemli bakanlıktasınız. Biz demokratik bir 
Türkiye hayal ediyoruz ve ben bir siyasetçi olarak başarılıyım kriterini yeni kuşaklara bizim yaşadığımız 
sorunları taşımamaktan geçtiğini düşünüyorum arkadaşlar. Çünkü bizim kuşaklarımız çok açılar çekti, 
dedelerimizin kuşakları, babalarımızın kuşakları ve bizim kuşağımız çok acılar çekti, darbeler gördük, 
katliamlar gördük, kırımlar gördük. Bütün bu çerçevede birbirimize kıydığımız günler oldu. Demokratik 
bir Türkiye’yse bütün bu kimlik meselelerinin, ayrıştırma, ötekileştirme, kutuplaştırma meselelerini 
aştığımız ve hepimizin kimliklerimizle, aidiyetlerimizle birbirimizle kucaklaşacağımız ve nefret 
söylemlerinin, nefret suçlarının, ayrıştırma, ötekileştirmelerin son bulacağı bir Türkiye’ye uyanmak 
olduğunu düşünüyorum ve bu anlamda Bakanlığınızın ve şahsınızın çok önemli bir sorumlulukta 
olduğunu düşünüyorum. 

Bakın, vizyon belgenize baktım aynen şöyle diyor: Ayrımcılıkla mücadeleden bahsediyorsunuz 
yani strateji belgenizde, ayrımcılıkla mücadeleyi temel bir hedef olarak ortaya koyuyorsunuz. Oysa 
siyaset arenasına baktığımızda, Sayın Bakan siz de görüyorsunuz, ciddi bir kamplaşma, kutuplaşma, 
ötekileştirme var, bunun da gençlere yansıması var, üniversitelere yansıması var, spor sahalarına 
yansıması var. Birkaç örnek vereyim, mesela Amedspor’la başlayayım. Ya, bu ne Amedspor’muş 
arkadaş, memleketin bir Amedspor’u var, memleketin neresine giderse gitsin -bakın geçenler 
Sakarya’daydı, gördünüz orada yaşananları- ciddi bir nefret söylemi var, tribünlerden nefret içeren 
sloganlar var. Aynı zamanda da Sakaryaspor yöneticileri ne yapıyorlar? Orada bir billboard var 
biliyorsunuz, oraya nefret içeren, şiddet içeren görüntüleri koyuyorlar. Ya, Amedspor bu ülkenin 
takımı değil mi? Neden bu ayrımcılık, neden bu ötekileştirme? Buna karşı ne yaptınız Sayın Bakan? 
Bir tavır aldınız mı, bir açıklama yaptınız mı? “Bu olamaz, bu sahalarda bu olamaz.” dediniz mi? 
Ben duymadım, yaptıysanız lütfen beni düzeltin. Oysa bu tip şeyler öncelikle statlardan, sahalardan 
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gençlerimizin arasından çıkmalı. Evet, siyaset kurumunda bir gerginlik var, umarım bunu hep beraber 
aşabiliriz bizim kuşak olarak ama yeni kuşağa bunu taşımamanın yolu bu nefret söylemlerinin, nefret 
suçlarının statlardan uzak olmasından geçer. 

Diğer bir konu: Üniversite gençliği de sizin gençliğiniz, sizin Bakanlığınızın sorumluluğu alanında. 
Ya, şu ODTÜ’lü gençlerle ilgili. Bakıyoruz işte efendim bir karikatür göstermiş diye tutuklandı gençler 
“Tayyibistan cumhuriyeti” mi ne, öyle bir şeydi. Sayın Cumhurbaşkanı neyse ki sonra bu gençlerle 
bir şekilde buluştu hani ama aylarca herhâlde içeride yattılar. Ya, ne var gençler nüktedan olabilir, 
eleştirebilir, hata da yapabilir ama itirazdır gençlik, taleplerdir, delikanlılıktır, bunun ötesinde bazı 
düşünceleri olabilir, itirazları olabilir, bunlara bizim ön açmamız lazım çünkü gençlik yeni düşüncedir. 
O yeni bir kuşaktır, o kuşağın taleplerini, beklentilerini, itirazlarını tam olarak anlayamayabiliriz ama 
onlara alan açmamız gerekirken, maalesef o taleplerin boğulduğu günlerden geçiyoruz. 

Havalimanı işçileri de sizin konunuzdu Sayın Bakan. Havalimanı işçilerinin yaş ortalaması 
biliyor musunuz -o 568 kişi gözaltına alındı- yirmi üçtü, yaş ortalamasından bahsediyorum. Bu işçiler 
taşeron işçilerdi, çok kötü şartlarda yatıyorlardı, “Tahtakurularının içinde yatıyoruz.” Diyorlardı, 
“Maaşlarımızın yarısı elden veriliyor, yarısı cepten veriliyor.” deniyordu. 600 kişi bu itirazı yaptılar 
diye kapıları kırıldı, gece gözaltına alındı, bir hafta taşın üzerinde yatırıldı, onlar sizin gençliğiniz Sayın 
Bakan, sizin sorumluluğunuzdaydı. Bir itiraz ettiniz mi? “Bu gençler bu şartlarda çalışamaz.” dediniz 
mi? Siz sahip çıkın, Süleyman Soylu kapılarını kırıp gözaltına alıyorsa, sizin sahip çıkmanız lazım o 
gençlere. Çünkü işsizler, işsizliğini kullanan taşeronlar çok kötü şartlarda onları çalıştırıyorlar ve buna 
rağmen sizin bu itirazı görmeniz gerekirken maalesef sizden bir ses duyamadık. 

Sayın Bakan, üniversitelere bakıyoruz, muhalif seslere tahammül yok, muhalif öğrenciler 
gözaltına alınıyor, muhalif her itiraz bakıyorsunuz şiddetle, nefretle karşılanıyor. Üniversiteler özgürlük 
alanlarıdır. Üniversitelerin özgür olması bu konuda sizin böyle bir bakışa, böyle bir perspektife sahip 
olmanızdan geçiyor. Ama baktığımızda maalesef, üniversitelerde mesela gözaltılar -çok dikkat ediyoruz- 
final dönemlerinde yapılıyor muhaliflere. Neden biliyor musunuz? “O final sınavlarına giremesinler ve 
üniversiteden kopsunlar.” diye yapılıyor. Evet, bunun binlerce örneği var arkadaşlar, binlerce örneği 
var, size dosya olarak verebilirim. Bakın Sayın Bakan, araştırın “Siz yanlış değerlendiriyorsunuz.” 
deyin. Bakın Mesut Özil’e ülke olarak sahip çıktık değil mi Sayın Bakan? Gerçekten bir nefret 
söylemine maruz kaldı Sayın Mesut Özil. Ya niye peki aynı şekilde barış isteyen Deniz Naki’ye sahip 
çıkamadık? “Barış istiyorum.” dedi, “Çocuklar ağlamasın.” dedi. “Çocuklar birbirlerine yalnızca çiçek 
versinler.” diyen Deniz Naki şu anda Türkiye’de yaşamayacak duruma getirildi, Amedspor futbolcusu. 
Önce bir aynaya da bakmamız gerekir; yurt dışındaki nefret suçlarıyla tabii ki sonuna kadar mücadele 
edelim ama ülkemizde ne durumdayız, buna bakalım. Arda Turan beline silahı alıp hastane bastığında, 
bakıyorsunuz, mesela bir başka sporcu bunu yapsaydı herhâlde hapisteydi ama şu anda elini kolunu 
sallayarak geziyor. Kim bizim rol modelimiz, kimler olacak? Geçen haftaki Galatasaray-Fenerbahçe 
maçındaki örnekler, başka nefret örnekleri, Arda Turan’ın rol modelliği, Fatih Terim’in o külhanbeyi 
tavırları mı bizim gençlerimize örnek olacak yoksa gençleri kucaklaştıran, barıştıran örnekleri mi biz 
esas alacağız? 

Bakın, gençlerin en büyük sorunları, gençler geleceğe dair umutsuz Sayın Bakan. Anketlere bakın, 
gençler geleceğe dair umutsuz. Pek çok anket var bu konuda, buna bakmanızı istirham ediyorum sizden. 
Bakın, genç işsizliği kaç Sayın Bakan? Yüzde 21 ve yükseliyor. Geniş tanımlı genç işsizliği yüzde 30; 
geniş tanımlı genç işsizliği, bu sizin konunuzdur Sayın Bakan. Sayın Cumhurbaşkanına gitmelisiniz 
“Genç işsizliği yüzde 30, bununla ilgili ne tedbir alacağız?” demelisiniz ama bütçenize bakıyorum, 
enflasyonun altında artmış.
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Sayın Paylan, toparlar mısınız. 
Buyurun.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bütçeniz enflasyonun altında artmış. Bununla ilgili tedbir almak 

yani bir vizyon belgesinde bunlar olmalı, genç işsizliği olmalı. Sayın Bakan, Gençlik Bakanlığı diyor, 
siz yalnızca spordan sorumlu değilsiniz, gençlikten sorumlusunuz ve bu vizyonla bakmalısınız. Bakın, 
300 bin öğretmen adayı işsiz, siz Millî Eğitim Bakanının yakasına yapışıp “300 bin öğretmen işsiz 
arkadaş, bunlara kadro aç.” demelisiniz. “200 bine ihtiyacım var.” diyor Millî Eğitim Bakanı. 100 
bin mimar, mühendis işsiz, 30 bin hukuk mezunu işsiz bu ülkede yani milyonlarca gencimiz işsiz. Bu 
çerçevede ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

Diğer bir konu madde bağımlılığı Sayın Bakan. 2002’yle kıyaslıyorsunuz, gelin kıyaslayalım 
madde bağımlılığını da. Madde bağımlılığında 2002’ye göre çok daha yüksek bir noktadayız. Sigara 
içme oranına bakın, madde bağımlılığına bakın, uyuşturucu bağımlılığına bakın, çok daha yüksek bir 
noktadayız. Ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz bununla? Bu yalnızca uyuşturucu satıcılarını alıp 
hapse atmaktan geçmez, bu topyekûn bir mücadeledir. Gençleri ne şekilde yetiştiriyoruz, nasıl bir 
eğitim veriyoruz, nasıl bir sosyal ortam yaratıyoruz; bütün bunlar, memleketteki     -açıkça söylüyorum- 
barış, toplumsal barış, bütün bunlardan geçer madde bağımlılığının düşmesi.

Genç yoksulluğu Sayın Bakan, genç yoksulluğu; halkımız da yoksul, gençlerimiz de yoksul ama 
Sayın Cumhurbaşkanı çıkıyor, diyor ki: “Ya, gençler bedavaya alışmasınlar, kredi alsınlar.” Allah Allah, 
ya gençleri bedavaya alıştırmak ne demek! Bir genç -şimdi 500 lira verilecek değil mi gelecek sene, burs 
olarak- 500 lirayla geçinebilir mi? Elbette önemli bir rakam, bunu kabul ediyorum; ben üniversitede 
öğrenciyken o üç kuruş verilen paraların ne kadar kıymetli, her 1 liraların nasıl harcandığını çok iyi 
biliyorum ama gençlere Sayın Bakan, burs vermeliyiz, kredi değil. Özellikle yoksul gençlere burs 
vermeliyiz çünkü o yoksul gençleri borçlandırıyorsunuz, o yoksul gençler genç işsizliği dolayısıyla 
sonra iş bulamıyor, sonra siz onlara haciz gönderiyorsunuz. İcralık, 300 bin gencimiz icralık. Dört 
yılda 5 tane af çıkardık biz burada, Sayın Başkan burada; dört yılda 5 af çıkardık hâlâ 300 bin genç 
icralık ve milyonlarca gencimiz şu anda borçlu. Ya biz niye yoksul gençlerimize bu desteği, bu bursu 
veremiyoruz? Kredi değil, burs niye veremiyoruz? Niye biliyor musunuz? Çünkü sizin Bakanlığınınız 
bütçesi yüzde 17 artarken Sayın Bakan, siz gençlerin hakkını savunamamışsınız; savunamamışsınız, 
hayır. Sizin Bakanlığınızın bütçesi yüzde 16-17 artarken güvenlikçi kalemlerin bütçesi yüzde 30, yüzde 
40, yüzde 50 arttı. Kaynaklar gençliğe gitmiyor çünkü Sayın Bakan, silaha gidiyor. Bir S400 füzesi 
rampasının alınması bakın 2,5 milyar dolar. Yalnızca onu almazsak yani ülkesel ve bölgesel olarak 
barışçı politikalar gütsek, bir S400’den vazgeçsek bütün gençliğe ayda bin lira bedava burs verirsiniz, 
kredi değil Sayın Bakan; bütün gençliğe, bütün Türkiye gençliğine. Ama bu tercihler toplumsal barıştan 
geçer, barışçıl politikalardan geçer, toplumsal ve bölgesel… Ama maalesef Hükûmetiniz almış eline 
sopayı –Sayın Başkan da öyle sopa uzatacak birazdan- güvenlikçi politikalara doğru yürüyorsunuz.

BAŞKAN – Reddediyorum sizi!
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkanım, değerli arkadaşlar, Sayın Bakan; bu çerçevede 

bakın bir şeyi daha söyleyip bitireceğim. Uzun yıllar sporculuk yaptım, basketbol oyunculuğu yaptım 
uzun yıllar profesyonel olarak da amatör olarak da çoğunlukla ve sonrada spor yöneticiliği yaptım 
amatör spor kulüplerinde Sayın Bakan. Bakın, en büyük derdimiz ne biliyor musunuz? Ben spor 
yöneticiliği yaparken de sporculuk yaparken de görüyordum -pek çok başarılı yetenekli gencimiz 
var, inanın o kadar yetenekli gencimiz var ki, inanın o yıldız takımları alıyoruz, öyle bir yetenek ki, 
öyle bir boya gelmiş ki NBA’e kadar yürüyebilecek sporcu adayları, namzetleri var- altıncı sınıfa, 
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yedinci sınıfa geliyor, annesi babası geliyor “Arkadaş, bunun geleceği var; sınava girecek bu çocuk.” 
diyor alıyor götürüyor. Biz tutamıyoruz, tutamıyoruz Sayın Başkan. Recep Tayyip Erdoğan, Sayın 
Cumhurbaşkanı dedi ki: “Sınavlar kalkacak.” Kalktı mı sınavlar Sayın Bakanım? Liseye geçiş sınavı 
kalktı mı? Kalkmadı.

BAŞKAN – Yarın sorarız.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Üniversite sınavı kalktı mı? Kalkmadı. Bu yüzden de gençler 

sporun içinde kalmıyorlar, özellikle yetenekli gençler sporun içinde kalmıyorlar. Bu çerçevede tedbir 
almamız lazım. Gençlerin sporun içinde kalması için belki belli kontenjanlar geliştirilmesi lazım 
yetenekli gençlerimizle ilgili, böyle bir vizyon belgesi de sizin programınızda görmedim.

BAŞKAN – Sayın Paylan, son cümlenizi alayım.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bitiriyorum.
Sayın Başkan, bakın Galatasaray-Fenerbahçe maçını gördük. Ya Allah’ını seversen, ben artık maç 

izlemiyorum, bir tek özetlerine baktım. Ya, sahada 22 futbolcu var 20’si Türkiyeli değil, ya isimleri 
bile… Ya, böyle bir şey olabilir mi? Ya, ifrat-tefrit… Evet, yabancı sporcu olmasın demiyoruz ama bir 
gençliğin Fenerbahçe’de oynama hayali olmalı veya voleybola baktığımızda, basketbola baktığımızda…

BAŞKAN – Yabancı düşmanlığı mı yapıyorsunuz?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Siz destekleyin Sayın Başkan. Ya, bir limiti olmalı, ya bu nedir 

arkadaş? Bir gençliğin bu anlamda A takımlara ulaşma hedefi yoksa inanın asılmaz, o hedefe ulaşmalı 
ve diyelim ki basketbolda “bench”te oturuyor gençlerimiz ama A takımda oynama hayali olsa daha çok 
asılır, daha çok sporun içinde kalır.

Bakın, Ampute Millî Takımı’mızın başarısını kutluyorum, dünya 2’ncisi oldu ve bir penaltıyla 
kaybetti dünya şampiyonluğunu. Niye biliyor musunuz? Çünkü Ampute’de yabancı yok, hepsi 
Türkiyeli vatandaşlar. 

BAŞKAN – Genelde millî takımlarda olmuyor zaten. Millî takımlar genelde öyle kurgulanıyor.
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Biz “Yabancı olmasın.” dersek eleştirirsiniz.
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, hayır. Ama orada yetişebiliyorlar, geliştirebiliyorlar 

kulüplerinde, kendi şeylerinde. 
Bu çerçevede, Sayın Bakan, size de bu anlamda gerekli tedbirleri almanız çağrısını yapıyorum.
Son olarak da bakın, devlet kumarı diye bir şey var Sayın Bakan, siz de Spor Toto’nun genel 

müdürüydünüz değil mi? Bu, devlet kumarıdır ve artık, Cumhurbaşkanlığı tarafından yürütülüyor 
çünkü kanunlar öyle geçti, “Cumhurbaşkanı yürütür bu kanunları artık.” diyor. Ya “Devlet kumarını 
Cumhurbaşkanı yürütür.” Böyle bir şey olabilir mi? 

Bakın, kumar yaygın, İddaa oynanan yerlere gidin, inanın 12, 13, 14, 15 yaşında çocukları 
görüyorum ben. Ortaokul çocukları İddaa’nın önünde kumar oynuyor Sayın Bakan, ortaokul çocukları 
diyorum ya, İddaa oynuyorlar. Ya, bu nasıl olabilir? Üstelik bu, devlet kumarıdır. Devlet eliyle kumar 
oynatılıyor ortaokul çocuklarına diyorum ya. Bunun önüne geçmek için ne tedbir aldınız? Gelin, 
beraber gidelim şu köşedeki yere… Özellikle okulların yanına açılıyor. Ortaokul çocukları kumar 
oynuyor İddaa’da. 

BAŞKAN – Hangi köşede var burada?
GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu, devlet kumarı arkadaşlar. “Cumhurbaşkanı yürütür.” diyor 

kanunda. Cumhurbaşkanı bunu haram biliyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi? Bununla ilgili ne 
tedbir alacağız? Ne tedbir alacağız Sayın Bakanım? 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Anlatacağım.

BAŞKAN – Arkadaşlar, niye müdahale ediyorsunuz? Son derece önemli bir şeyden bahsediyor 
Sayın Paylan.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) - Evet, önemli, onaylıyoruz.

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Evet, biz de onaylıyoruz.

BAŞKAN – Ha, onaylıyorsunuz ama sanki onaylamadığınız gürültü gibi gelince sanki itirazınız 
var gibi anlaşılıyor. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu anlamda, Sayın Bakan, sizden istirhamım, bütün bu 
boyutlarıyla lütfen bitimde bir sunumla bizi rahatlatın, bu konuda alacağınız tedbirlere, uyuşturucu 
konusunda, kumar konusunda, kötü alışkanlıklar konusunda, genç yoksulluğu, genç işsizliği, bütün bu 
boyutlarıyla bakmanızı ve buna göre bir vizyon belgesi hazırlamanızı istirham ediyorum. 

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Aksu, buyurun.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Başkan, Sayın Bakan, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, değerli bürokratlar, basın 
mensupları; konuşmama başlarken sizleri saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakan, sunumunuz için teşekkür ediyorum. Bütçenin şimdiden hayırlı uğurlu olmasını niyaz 
ediyorum Allah’tan. 

Gençliği eğitimde olanlar, istihdamda olanlar ve çalışmayan, örgün ve yaygın eğitimde de 
olmayanlar olarak ayırmak mümkündür. Genç işsizlik Türkiye’nin en önemli sorunlarının başında 
gelmektedir. Gençliğe yapılacak yatırım, bütçeden ayrılacak pay, kuşkusuz, Türkiye’nin geleceği için 
yapılmış en önemli ve değerli yatırım olacaktır. Öyleyse buna yönelik bir mastır planın, stratejinin 
ve vizyonun da ortaya konulması gerekir. Gençliğin çağın şartlarına, ekonomik ve sosyal hayata 
hazırlanmasında eğitimden istihdama her alanda fırsat eşitliğinin sağlanması, tüm kurum, kural 
ve uygulamaların fırsat eşitliği anlayışına uygun olarak şekillendirilmesi gençlerimizin en büyük 
beklentisidir. TÜİK verilerine göre, ülkemizde gençlerin yüzde 27,7’si eğitimde de, istihdamda da 
değildir yani geniş tanıma göre işsizdir. Eğitim ve istihdamda olmayanların oranı OECD ortalaması 
yüzde 13,4’tür. Türkiye, bu oranla OECD ülkeleri içerisinde ilk sırada yer almaktadır. Cinsiyete göre 
bakıldığında bu oranlar erkeklerde yüzde 18,4, kadınlarda yüzde 37,2’dir. Gençlerin iş gücüne katılım 
oranı düşüktür. Eğitimden iş gücü piyasasına geçişte sorun yaşanmaktadır. Mesleki eğitimin yetersizliği 
önemli bir problemdir. 15 Ekimde yayınlanan iş gücü istatistiklerine göre genç işsizlik oranı yüzde 
19,9’dur ve genel işsizlik oranının neredeyse 2 katıdır. 

Yükseköğrenimde gençlerin barınma sorunları vardır yani her alandaki gençlerimiz önemli 
sorunlarla yüz yüzedir fakat işsizlik gençlerimizin en önemli sorunudur. Üniversitelerde barınma 
sorunu artan öğrenci sayısına bağlı olarak her yıl büyümektedir. Üniversiteler, barınma sorunlarını 
temelde üç şekilde çözmektedir. Bunlar, devlet yurtları, üniversite yurtları ve özel yurtlardır ancak 
devlet yurtlarındaki kapasite yetersiz, diğer yurtlarda ise fiyatlar yüksektir. Artan üniversite ve 
üniversite öğrencisine göre çok yavaş artan yurt kapasiteleri nedeniyle öğrenciler birtakım cemaatlere 
ait ev ve yurtlara mecbur edilmiştir, edilmeye de devam edilmektedir. Farklı şehirlerden gelen ve maddi 
durumu iyi olmayan öğrenciler sırf bu nedenlerle istismar edilmiştir. Yurt kapasitesindeki artış öğrenci 
sayısındaki artışın çok gerisinde olduğu hâlde kapasite sorununu çözmemek gençleri sokağa terk etmek 
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anlamına gelecektir. Fiziki kapasitenin yetersiz olduğu yerlerde kiralama ve benzeri yollarla hizmet 
verilebilecektir, verilmektedir de bu ancak şu anki durum yine yetersizdir. Yurt yerleştirmeleri bize 
göre üniversite kayıtlarıyla aynı anda yapılmalıdır. Talep eden her öğrenciye yurt ya da yurt şartlarıyla 
barınma imkânı temin edilmelidir. Yoksul öğrencilerin kamu yurtlarında öncelikli olarak barınmaları 
sağlanmalıdır. Yerleştirme yapılırken sağlıklı verilere dayanılması sıkça rastladığımız şikâyetlerin 
önüne geçecektir. 

Bu yıl kısmen daha az yurt talebi aldım. Milletvekilleri olarak bize ulaşıyorlar. Bu yıl sıkıntının 
yerleştirmede daha az olduğu şeklinde değerlendirme yapılması mümkündür diye düşünüyorum. 

Gençlerin, boş zamanlarını değerlendirebilecekleri, kişisel yeteneklerini keşfedebilecekleri 
çeşitli sosyal ve kültürel imkânlardan ve bilimsel bir anlayışla yürütülen rehberlik hizmetlerinden 
yararlanabilecekleri merkezlere etkinlik kazandırılmalıdır. Gençliğin, devletin ülkesi ve milletiyle 
bölünmez bütünlüğünü ortadan kaldırmayı hedefleyen unsurlara karşı millî değerlerle donanımlı olarak 
yetişmeleri sağlanmalıdır. Gençliği suça iten sebepler ortadan kaldırılarak suç işlemiş ve hüküm giymiş 
gençler potansiyel suçlu olmaktan çıkarılarak yeniden topluma kazandırılmalıdır. 

Konuşmamın bu noktasında 2019 yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı’ndan gençlik bölümüyle 
ilgili bir bölüm size okumak istiyorum. Programda aynen şöyle deniliyor. “Gençlerin iş gücüne 
katılımının düşüklüğü, eğitimden iş gücü piyasasına geçişte yaşadığı sıkıntılar, işsizlik oranlarının 
yüksek olması ve temel becerilerindeki eksiklik sorunları önemini korumaktadır. Gençlerde hem 
genel işsizlik hem de tarım dışı işsizlik oranı yetişkinlerdeki işsizlik oranının yaklaşık 2 katıdır. 2017 
yılı 15-24 yaş işsizlik oranları erkeklerde yüzde 17,8, kadınlarda yüzde 26,1’dir. Tarım dışı işsizlik 
oranları da sırasıyla yüzde 20,1 ile yüzde 31,9’dur. Ayrıca, genç nüfus içinde kadınların iş gücüne 
katılım ve istihdam oranları sırasıyla yüzde 31,1 ve 23 iken erkeklerde sırasıyla yüzde 55,2 ve 45,4’tür. 
2017 yılı OECD verilerine göre ülkemizde gençlerin yüzde 42,5’i eğitimde, yüzde 30,3’ü istihdamdır. 
Eğitimde ve istihdamda olmayan gençlerin oranı ise yüzde 27,2 olup bu oran yüzde 13,4 olan OECD 
ve AB ortalamalarının yaklaşık 2 katıdır. Cinsiyete göre bu oranlar erkeklerde yüzde 10,9, OECD’de, 
ülkemizde 15,8 iken, kadınlarda 15,6 ve 39,9’dur. Söz konusu veriler bu alanda politika ve hizmet 
geliştirilmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır. Gençlerin toplumsal hayata aktif katılımlarını ve sağlıklı 
bireyler olarak yetişmelerini sağlayacak öz güven ve toplumsal aidiyet duygularını güçlendirecek 
hizmetlerin sunulması ve çeşitlendirilmesi gerekmektedir. Bu amaçla politika ve hizmetlerin 
geliştirilmesi, yürütülmesi ve kurumlar arası eş güdümünün artırılması ihtiyacı devam etmektedir.” Bu 
okuduklarım yıllık programda yazan ifadeler. Bundan da anladığımız kadarıyla, gençlik politikalarında 
ve koordinasyonunda ülkemizde hâlâ ciddi sorunların, sıkıntıların olduğu tespiti yapılmıştır. 

Yine yıllık programda sporla ilgili bahiste de aynen şunlar ifade edilmiş: “Spor alanında kaydedilen 
gelişmelere rağmen fiziki ve beşerî altyapının güçlendirilerek ülke genelinde dengeli dağılımının 
sağlanması, spor eğitiminin iyileştirilmesi, sporda etik kurallara uyumun artırılması, başarılı sporcuların 
yetiştirilmesi ve sporun bir yaşam tarzı olarak benimsetilerek geniş kitlelere yaygınlaştırılması ihtiyacı 
devam etmektedir. Mahalli idarelerin spor alanındaki etkinliklerinin artırılması, spor kulüpleri ve 
federasyonların kapasitelerinin güçlendirilmesi, spordaki şiddet ve doping olaylarının önlenmesi ve spor 
finansmanının çeşitlendirilerek artırılması gerekmektedir. Geniş kitlelerin sporu yaşam biçimi olarak 
benimsediği, dezavantajlı gruplar dâhil talep eden herkesin spor faaliyetlerine erişiminin sağlanabildiği 
uluslararası şampiyonalarda çok sayıda sporcuyla derece alan, olimpiyat oyunları başta olmak üzere 
dünyadaki prestijli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapan ve böylelikle sporun her dalında dünya 
çapında rekabet edebilir seviyeye ulaşmış bir ülke olmak temel amaçtır. Çocuk ve gençlere yönelik 
okul içi ve dışı serbest zaman etkinliklerinin geliştirilerek çoğaltılması, engelli çocukların toplumsal 
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yaşama katılımlarının artırılması açısından önem arz etmektedir. Bilgisayar, telefon, tablet ve internet 
kullanımına bağlı riskleri azaltmaya yönelik uygulamaların geliştirilmesi ihtiyacı devam etmektedir.” 
denilerek spordaki bugün tartıştığımız -geçmişten bu yana daha doğrusu- birçok meselenin de henüz 
hallolmamış olduğuna işaret edilmektedir. 

Bu cümleden hareketle, Sayın Bakanım, bugün, Türkiye olarak millî bir spor politikamız var 
mıdır? Sporcu yetiştirme, eğitim-spor ilişkisi kurma, lisanslı sporcu sayısını artırma, çocuklarımızın 
erken yaşlarda sporla tanışmalarını sağlama, kulüpler ve millî takım düzeyinde rekabet edebilirliği 
sağlayacak fiziki, teknik, hukuki, finansal ve insan gücü kapasitesinin geliştirilmesine dönük bir 
stratejik planınız bulunmakta mıdır? Kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerimiz sporda nelerdir? Şayet 
varsa neden…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Aksu, toparlayın lütfen. 

Buyurun. 

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) - …gelişen bireysel yetkinliklerle birlikte kolektif başarıları da 
temin edecek veya eden bir sporu göremiyoruz? Bize göre, sporcu yetiştirme ve geliştirme planlarını 
ivedilikle hayata geçirmek için Türk sporunu geliştirme projesi uygulamaya konularak spor seferberliği 
başlatılmalıdır. Böyle bir projenin temel amacı çocuklarımızı ve gençlerimizi her türlü zararlı 
alışkanlıklardan uzak tutarak erdemli, bedenen ve ruhen sağlıklı bir nesil olarak yetişmelerine katkı 
sağlamak, spor yapma imkânlarını artırarak spora yönlendirmek suretiyle çocuklarımızı teknolojik oyun 
ve eğlencelere bağımlılıktan kurtarmak, sosyal ilişkilerini geliştirmek ve sporcu kaynağı oluşturmak 
olmalıdır. 

Maalesef, sporda şiddetin önü alınamamaktadır, oysa spor toplumun tüm kesimlerini kapsayan, 
kucaklayan, kardeşlik ve barışın tesisine önemli katkı veren bir süreçtir. Sporda şiddet, şike, doping 
ve benzeri spor etiğiyle bağdaşmayan, Türkiye’nin imajını zedeleyen yapılarla mücadele edilmeli, bu 
yönde caydırıcı yasal ve idari düzenlemeler yapılmalıdır. 

Bu arada, 31/10/2018’de güreşte dünya ikincisi olan Yasemin Adar Dünya Fair Play Özel 
Diploması’na layık görülmüştür, kendisini tebrik ediyorum. Yine aynı şekilde, dün Ampute Futbol 
Millî Takımımız dünya ikincisi oldu, futbol takımının kaptanı gazi Osman üzüntüsünden olsa gerek 
“Türk milleti hakkını helal etsin.” demiş takım kaptanı. Türk milletinin bir ferdi olarak diyorum ki: 
Bizim değil, sizin bizde hakkınız var ve siz hakkınızı helal edin, zira sizler, onlar, vatan, millet ve 
mukaddesat için gazi oldular. 

Evet, bir de bu Türk dünyasıyla ilgili ilişkilere değinmek istiyorum: Türk Dünyası Dostluk ve 
Kardeşlik oyunları düzenlenerek spor yoluyla Türk dünyası dostluk ve kardeşliği pekiştirilmelidir, her 
branşta uluslararası spor organizasyonlarının ve olimpiyat oyunlarının ülkemizde düzenlenebilmesi 
için gerekli yatırımlar yapılarak bu konudaki faaliyetler desteklenmelidir. 

Yine, bizim geleneksel sporlarımıza önem verilmeli. Bunların federasyon düzeyinde organizasyon 
hâline getirilmesi gereklidir. Yine, engelli ve down sendromlu çocukların spora katılımının 
desteklenmesi gerekir. Down sendromlu çocuklarımızın önümüzdeki günlerde gidecekleri bir yarışma 
var. Orada da kendilerine başarılar diliyorum. 

Tüm atanamayan öğretmenlerimiz gibi, beden eğitimi öğretmenlerinin de atanmalarını sağlamak 
amacıyla öğretmenlik dışında Bakanlığınız bünyesinde bunlara yeni istihdam alanları oluşturulmasında 
fayda var diye düşünüyorum. 
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Son olarak da Sayıştay raporlarından bahsetmek istiyorum. Birçok eleştiri var, bunların birçoğu 
muhasebe işlemlerine ilişkin ancak dikkat çekici, benim için önemli olan, bizim için önemli olan, ihale 
mevzuatıyla ilgili olanlarıdır. Bunlara dikkat edilmesi, burada yapılan eleştirilerin değerlendirilerek 
gerekli tedbirlerin alınmasını bekliyoruz.

Tekrar, bütçenin hayırlı olmasını diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aksu.

Sayın Tatlıoğlu…

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, Sayın Bakan, 
değerli bürokratlar; hepiniz hoş geldiniz. 

Ben bulunamadım, bugün gruplar olduğu için, malumunuz siyaset. O nedenle kusura bakmayın 
ama okudum bize daha önceden verilen metinlerinizi. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim. 

Tabii, bütçeyi konuşuyoruz. Bütçe, dün de bahsettik, esasında hükûmetlerin bir yol haritası değil, 
bir yoludur. Hükûmetlerin temel görevi de bütçeyi yapma, milletin kendi temsilcileri vasıtasıyla 
oluşturduğu bütçeyi uygulamaktır. Hükûmet etmek bütçe uygulamaktır. Gençlik ve Spor Bakanlığının 
ne yapacağını tabii olarak biz bu bütçeden anlamamız gerekiyor. 

Ben önce bütçe rakamlarıyla ilgili çok kısa bir şey söylemek istiyorum: Bu konuda Sayın Bakanın 
daha sonra yapacağı konuşmada bir açıklık getirmesini istiyorum doğrusu. 2017 bütçesi başlangıç 
ödeneği ve harcama dengesi açısından gayet güzel, iyi bir tahmin çünkü bütçeler bir tahmindir ve iyi 
tahmin edilmelidir. Dün Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının bütçesini görüşürken baktık ki gerçekten 
uluslararası bir denetim firması veya uluslararası bir kurumun önüne gelse ciddiyetten uzak olarak 
addedilir, böyledir demiyorum ama rakamlar üzerinde yorumladığınızda yüzde 32’lik sapmalar ve 
yüzde 47’lik azalmalar gibi çok dengesiz bir rakamlar. Bunun kendi içerisinde bir dengesi vardır 
şüphesiz ama bunların da buna olur diyecek üyelerin bilgilendirilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yani 
bu nedenle 2017 bütçesi için tebrik ederim ben Bakanlığınızı ve bu bütçeyi hazırlayanları, çok iyi 
bir tahmin. 2018, 2019, 2020 inşallah bu şekilde gider diye düşünüyorum ama 2018’de 14,1 milyar 
liralık bir başlangıç ödeneği öngörmüşünüz ve zamanın üçte 2’si geçmiş, 5,3’ü yani yüzde 37’sini 
kullanmışınız. Henüz yüzde 63’ü kullanılmamış. Bunun sebebi nedir yani bundan sonraki dönemde mi 
kullanacaksınız, geri kalan üçte 1’lik dönemde mi bütçenin üçte 2’sini kullanacaksınız? Veya buradaki 
sapmanın nedenini bize aktarırsanız çok sevinirim. Aynı paralelde özellikle bu Hazine yardımları çünkü 
bütçenizin esas kısmı bununla ilgili geçiyor, Hazine yardımları konusunda da bir açıklık getirmenizi 
bekliyorum. Rakamlarla ilgili bunları söylemek istiyorum.

Şimdi, genel olarak faaliyetlerle ilgili ben de bir şeyi daha önce buraya torba yasasıyla gelen Spor 
Toto Teşkilatında bu Spor Toto ikramiyesini artıran kanunla ilgili konuşmak istiyorum. Çok üzüldük 
tabii biz o gün yani bir kumarı teşvik kanunu geçirdik burada ve bu kumar ocak söndüren kumar. Bunu 
nedenlemişler tabii, yok efendim, “Uluslararası uyuşturucu, terör ve benzeri” ama hiç birisi çok anlamlı 
değil, bu çok doğru bir şey değil. Yani bu orta ve dar gelirli ailelerin çocuklarının üzerinde durduğu bir 
kumar şekli ve burada teşvik edilmesi yani gerçekten AK PARTİ’nin de ve buna onay veren Milliyetçi 
Hareket Partisinin de misyonuna yakışmadı ve bunun tekrar gözden geçirilmesini…

BAŞKAN – Kaçağın önlenmesine ilişkindi. Şimdi, buna oy veren Komisyon üyelerimizi töhmet 
altında bırakıyorsunuz. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Orada da konuşmuştuk. 
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BAŞKAN – Sayın Tatlıoğlu, o zaman da konuştuk. Yani sizin bakış açınız öyle, arkadaşlarımızın 
da bakış açısı farklıydı yani milletvekillerimizin bu tercihlerini böyle değerlendirmenizi yani…

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, o gün de ben bu fikrimi söyledim, bugün de 
tekrar…

BAŞKAN – Arkadaşlarımız da o gün de sizin yanlış düşündüğünüzü söylemişlerdi. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Evet, bugün de ben tekrar bunu söylüyorum: Kumarı teşvik 
kanunu ve bu da ilgili siyasi partilerin misyonlarına yakışmadığını…

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Kumarı teşvik etmedik, kaçağın önlenmesi için…

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Yeni bir kanun çıkarmadık yani kurum icat etmedik.

BAŞKAN – Kaçak kumarın önlenmesi için içerideki ikramiye miktarlarının artırılmasıdır. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Şöyle efendim, sizin bakışınız öyle, bizim bakışımız böyle. Ben 
size saygı duyuyorum…

BAŞKAN – Ha, saygı duyuyorsanız sorun yok. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Şüphesiz yani.

BAŞKAN – Ama Sayın Tatlıoğlu, ben tutanaklardan çıkartacağım o cümlenizi, buyurun. 

Yani “Çıkartacağım.” derken size takdim edeceğim. Yoksa tutanaktan bir şey çıkmıyor yani öyle 
bir usul yok. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Yani, hayır, aksi olabilir mi yani? Sizin görüşlerinize saygı 
duyuyorum. Her biriniz saygıdeğer vekillersiniz, öyle bir şey olabilir mi? 

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – “Partinize yakışmayan” kelimesi…

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Misyonuna dedim, yok, yok. Misyonuna uyuşmayan dedim. Onu 
kastediyorum, yoksa asla. Hele ben…

BAŞKAN – Ben de ona şaşırdım zaten de müdahale etmek zorunda kaldım, buyurun.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Teşekkür ederim.

Bir başka konu şu: Nedense gençlik bir spora yapıştı, sanki gençliğin başka bir ciheti yokmuş gibi 
sporla beraber gidiyor. Hâlbuki Gençlik ve Spor Bakanlığı teşekkül ettikten itibaren dünya çok hızlı 
gelişti ve bence sadece Gençlik Bakanlığının Spor Bakanlığına ilişkilendirilmesi bu şekilde bu vizyoner 
bir tanım ve vizyoner bir bakış olmaktan çıktı. Bu tabii, daha önceki hükûmetler zamanında yani 
1990’ların bir modeliydi ama 21’inci yüzyılın modeli bu olmaktan çıktı çünkü gençlik çok başka yere 
serpildi, dünyada gençlik başka yere serpildi. Bakın, artık dünyada 30 yaşın altındaki milyarderlerin 
sayısında hızlı bir artış var. Yani biz gençliğe sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı çatısı altında bakarsak, 
burada bir sınırlama yaparsak, öyle yapıyoruz, tabii ki başka hususlarda da gençlikle ilgili var, burada 
dar bir vizyon olduğunu düşünüyoruz. Hele Türkiye’de bu genç milyarderler ve bu 2019 bütçesine 
baktığımızda da mesela gençlik üzerine fokuslanmış, gençlik ve dünya vizyonu üzerine fokuslanmış 
bir bütçe görmüyoruz. Mesela “startup” gibi yatırımlar fokusta değil, odaklanma yok, niş ve melek 
yatırımı, bunlara –bütçenin tamamıyla ilgili söylüyorum- odaklanma yok. 25 milyon öğrencimiz 
var efendim bizim, bu aşağı yukarı 142 ülkeden daha büyük bu nüfus. Bu, Türkiye’nin müthiş bir 
gücü. Yani bu gençliğin sadece Spor Bakanlığıyla ilişkilendirilmesi… Mesela gençlik ve teknoloji 
bakanlığı falan çok daha vizyonel olur. Gençliği esasında kaldırıp tek başına bir gençlik, Bakanlıkla da 
ilişkilendirilmeden, böyle bir sınırlamanın vizyon daraltması veya bakış açısını daraltma… Bu sizde 
çok geniş ama mecburen böyle bir bakış açısı kazandırdığını düşünüyoruz. 
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Sayın Aksu söyledi, yüzde 19 dehşet bir rakam. Bu resmî rakam tabii, Sayın Aksu’nun söylediği. 
Esas çalışmalar yüzde 27 oldu, genç işsizlik sayısı. Bu, tabii ki, genç işsizlik sayısı 2008 krizinden 
sonra Avrupa’da da yükselmiş bir değer ama bizde bununla ilgili çözümlemeler gerekiyor ve bu bütçede 
bununla ilgili de ciddi bir odaklanma olmadığını düşünüyoruz.

Bir başka sporla ilgili: Ben geçen Genel Kurulda Sayın Saffet Sancaklı’nın konuşmasına burada 
vurgu yapmak istiyorum. Gerçekten bir sporcu olduğu için, Türk sporunun ve futbolun tabii dibe 
vurduğunu ve hep beraber, bütün Parlamento olarak, bütün siyasiler olarak bir şeyler yapmak gerektiğini 
söyledi, çok da doğru bir şey söyledi. Yani dönüp şunu demek lazım: “Ya, 2003’teki yere geri dönelim, 
hadi bir gayret edelim. Türkiye’nin tekrar dünya 3’üncüsü olduğu, UEFA şampiyonları çıkardığı -futbol 
açısından söylüyorum- dönemlere geri dönelim.” demek lazım. Bir kalite düşüklüğü var ve bu bütün 
hatlarıyla belli oluyor. Özellikle spor anlamında yani Gençlik Spordan ziyade, spor anlamında burada 
temel, ciddi sorunlarımız var. Türkiye’nin bu anlamda son on yılda taçlandıran bir başarı hikâyesi yok. 
Tam yükselirken buradan bir geri dönüş oldu. Bunun tabii ki birçok nedeni var. Denilebilir ki: “Ülkenin 
hastanesi, postanesi farklı olmaz. Yani neyle taçlandı ki sporla taçlanalım?” Mutlaka Türkiye’nin de 
kendine göre çok büyük dezavantajlarının olduğu şeyler var. Özellikle gençlerinin bu kadar nüfus 
ağırlığının çok olduğu bir ülkede sporun artık bir temel eğitim ve vizyon kazandıran bir alan olduğunu 
hepimiz biliyoruz. Bu nedenle de buradan bir çıkışın yapılması, bir yol haritasının olması lazım. 
Esasında bu bütçelerin bu yol haritasını bize göstermesi lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Tatlıoğlu, toparlar mısınız.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Ben genel olarak şunu da eklemek istiyorum, bunu Sayın 
Bakandan talep ediyorum. Sayın Bakan, bütün araştırmalar ve genel kanaat mutsuz bir gençliğin olduğu 
yönünde. Mesela yüzde 678 uyuşturucuda bir artış söz konusu son on beş yılda. Mutsuz bir gençlik 
olduğu kanaati var, bütün akademik çalışmalar da bu yönde. Bunu samimiyetle söylüyorum. Bununla 
ilgili tespitiniz nedir ve bununla ilgili düşünceleriniz nedir ki yani biz de -samimiyetle söylüyorum- 
destek olalım yani biz samimi bir yol haritasına destek olmaya hazırız.

Teşekkür ederim. Saygılar sunarım.

BAŞKAN – Sayın Tatlıoğlu, çok teşekkür ederim.

Değerli milletvekillerimiz, bir ricam olacak yani beş siyasi partinin Komisyon üyelerine söylüyorum: 
Lütfen Komisyon üyelerimiz kendi yerlerinde otursunlar ve söz taleplerini kendi yerlerinden yapsınlar. 
Ben süreci takip edemiyorum çünkü arada değişecek, yerler değişecek. Yani bir milletvekilimiz söz 
istiyor, oradan başka yere oturuyor. O muydu, değil miydi? Pösteki ayıklıyoruz. Kusura bakmayın, bir 
de daha yeni başladı süreç. Çoğu milletvekili arkadaşımızla yeni yeni tanışıyoruz, simalar, yüzler… 
Takipte çok zorlanıyorum. Lütfen ara verdikten sonra Komisyon üyelerimiz kendi yerlerine otursunlar, 
diğer milletvekili arkadaşlarımız diğer boş kalan yerleri lütfen değerlendirsinler diye rica ediyorum.

Sayın Kırkpınar, buyurun, söz sırası sizde.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Çok saygıdeğer Başkanım, çok kıymetli Komisyon üyelerimiz, 
Değerli Bakanım, bakan yardımcılarımız, çok kıymetli bürokratlarımız, değerli milletvekili 
arkadaşlarım, kıymetli basın mensuplarımız, hanımefendiler, beyefendiler; ben de hepinizi sevgiyle 
saygıyla selamlıyorum.

Sayın Bakanım, bütçenizin hayırlı ve bereketli olmasını temenni ediyorum.
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Şimdi, az önceki konuşmalarda -birkaç konuşmacımız- kıyaslama yapılırken 2002 öncesine atıf 
yapılıyor. Onunla ilgili birkaç eleştiri de olmuştu daha önce. Tabii, biz baktığımızda, işte hükûmet 
ettiğimiz dönemler 2002’den itibaren başlıyor. Dolayısıyla “milattan önce”, “milattan sonra” diyecek 
hâlimiz yok yani mutlaka kıyaslamalarımızı yaparken 2002 ve öncesine atıf da yapmamız lazım.

GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) - O zaman MHP iktidardaydı.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Bunlar bir kıyaslama yani kıyaslama yapmamız gerekirse…

İkinci husus: Sayın Bakanımız siz ve ekibiniz çok gençsiniz. Bunu belirtmek istiyorum. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bayağı gençler, bayağı gençler! 

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Yani en azından biz öyle görüyoruz bakınca. 

Tabii, futbolla ilgili bir eleştiri yapıldı. Futbolda gerçekten ben de şahsen yerlilik oranının artması 
taraftarıyım. Ayrıca sahalardaki bu taşkınlıkları tasvip etmediğimizi ayrıca belirtmek istiyorum. 
İddaa’yla ilgili Sayın Paylan’ın bir eleştirisi oldu. Gerçekten okullarımızın çok yakınlarında özellikle 
bulunmaması hususuna dikkat edilmesi… Yasal düzenleme, aslında 18 yaş ve üzeri için orada güvenlik 
açısından bir takip söz konusu. Bunun da altını çizmek istiyorum.

Değerli hazırun, Bakanlığımızın kuruluşundan bu yana temel felsefesi doğrultusunda gençliğe 
yönelik hizmetlerinin tek çatı altında toplanması ve koordinasyonunun sağlanmasında büyük mesafe 
katettiğini görmekteyiz. AK PARTİ olarak en büyük arzumuz, çocuklarımıza bugün olduğundan 
çok daha iyi bir gelecek hazırlayabilmek ve gençlerimize daha çağdaş ve müreffeh bir Türkiye 
bırakabilmektir. İnanıyoruz ki Türkiye gençliği çok daha parlak, çok daha aydınlık bir geleceğe yakın bir 
zamanda kavuşacaktır. Son on altı yılda tüm dünyanın gıptayla izlediği büyük bir atılım gerçekleştiren 
ülkemizin gençlik ve spor alanındaki başarısı 2018 yılında da artarak devam etmiştir ve bundan sonraki 
süreçlerde de artmaya devam edecektir. “Gençlerimiz bugünün enerjisi, yarınlarımızın da teminatıdır.” 
dedi Sayın Bakanımız. Gerçekten bu çok önemli bir deyim, bunu desteklediğimizi ifade etmek isterim. 
Gençlik ve Spor Bakanlığımız gençlerimizin sosyal hayata aktif katılımlarını sağlamak, onlara yönelik 
hizmetlerin kalitesini yükseltmek, sporun geniş kitlelerce yapılabilmesine imkân tanımak ve böylece 
ülkemizin kalkınmasına destek olmak amacıyla çalışmalar yürütmektedir. Gençlerimizin millî, tarihî 
ve kültürel değerlerine sahip çıkan, ülkesinin ve milletinin refahını şahsi çıkarından üstün tutan 
bireyler olarak yetişmesi bizim bağımsızlığımız ve geleceğimiz için çok önemlidir. Bakanlığımızın bu 
çalışmaları doğrultusunda gençlik merkezleri, gençlik kampları, yurtlar ve spor tesisleri gençlerimizin 
serbest zamanlarını en iyi ve en yararlı şekilde değerlendirmelerine olanak sağlamıştır. Bakanlığımız, 
gençlik merkezleri, gençlik kampları ve yürüttüğü projeler, eğitim, kültür, spor ve sanat faaliyetleriyle 
ülkemizin gençlerine daha iyi hizmet edebilmek için aralıksız çalışmaktadır. Bakanlığımız gençlerimize 
bu imkânları sağlayabilmek için spor tesisleri, yurtlar, gençlik merkezleri ve gençlik kampları gibi 
yeni tesis yapılarına ayrı bir önem vermiştir. Ayrıca, mevcut tesislerin ise günümüz şartlarına uygun 
hâle getirilmesi için gerekli modernizasyon çalışmaları yapılmış ve yapılmaya devam edilmektedir. 
Bunlarla birlikte hareketli ve sağlıklı bir yaşam için milletimize spor yapma kültürünü kazandırmak, 
spor hizmet ve tesislerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak ve geniş kitlelerin spor yapmasıyla başarılı 
sporcuların yetişebilmesi amacıyla Bakanlığımızın yapmış olduğu çalışmalar devam etmektedir. 

Hükûmet politikalarımız ve Bakanlığımızın hassasiyetleriyle doğru orantılı olarak Yüksek Öğrenim 
Kredi ve Yurtlar Kurumunda öğrencilerimizi günümüz gereklerine uygun, modern ortamlarda huzur ve 
güven içerisinde barındırmaktayız. Bunun yanında, öğrencilerimizin sağlıklı ve dengeli beslenmeleri; 
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sosyal, kültürel ve sportif yönden gelişmeleri için gerekli olan her türlü hizmet verilmektedir. 
Ayrıca, yükseköğrenime dâhil olan tüm öğrencilerimize kredi imkânı sağlanmakta ve ihtiyaç sahibi 
öğrencilerimize de burs verilmektedir. 

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – 2 öğrenci de biz gönderelim, 2 öğrenci gönderelim de verin yani. 
Sadece 2 öğrenci.

YAŞAR KIRKPINAR (İzmir) – Bizim öğrenciliğimiz dönemlerini de ben çok iyi hatırlıyorum, 
Sayın Paylan da ifade etti, kredilere ne kadar muhtaç olduğumuzu burada herkes biliyor. 

2023 hedeflerimiz için en büyük kaynağımızın genç ve dinamik nüfusumuz olduğunun bilincinde 
olarak bu kaynağımızı ülkemizin mevcut ilerleyişini önümüzdeki uzun yıllar boyunca devam 
ettirebilmek adına Gençlik ve Spor Bakanlığımızın etkin bir şekilde değerlendirdiğini görmekteyiz.

Ülkemizin dünyadaki pek çok ülkeye karşı gerçek mukayeseli üstünlüğünü genç ve dinamik 
nüfusunun oluşturduğunu biliyoruz. Bu gerçeği göz önünde bulunduran Bakanlığımızın, gençlere 
yönelik çalışmalarında önemli mesafeler katettiği inkâr edilemez bir gerçektir. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımız sporun sağlıklı bir toplumun oluşumundaki rolünün de bilincinde 
olup bu kapsamda, toplumumuzda spor yapma kültürünün geliştirilmesine yönelik önemli icraatlar 
gerçekleştirmiştir. Bunun yanı sıra, spor hizmetlerinin kalitesini ve çeşitliliğini artırmak için spor geniş 
kitlelere yaygınlaştırılmalı, sporun her dalında uluslararası düzeyde büyük başarıların altına imza 
atılmalıdır.

Sayın Başkan, çok kıymetli Komisyon üyelerimiz; gençliğin ihtiyaçları ile gençliğe sunulan 
hizmet ve imkânlar konusunda inceleme ve araştırmalar yaparak öneriler geliştiren, gençlik alanında 
bilgilendirme, rehberlik ve danışmanlık yapan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın gençlik çalışma ve 
projeleri yaparak bu çalışma ve projeleri desteklediğini bilmekle birlikte spor faaliyetlerinin plan ve 
program dâhilinde ve mevzuata uygun bir şekilde yürütüldüğünü de görmek bizi mutlu etmektedir. 
Bakanlığımızın politikalarıyla gençlerin sosyal hayatta ve karar alma mekanizmalarında daha aktif rol 
almaları sağlanarak hareketlilik programı özellikle dezavantajlı gençlerin katılımını artıracak biçimde 
genişletilip çeşitlendirilmelidir.

Gençlerin şiddete ve zararlı alışkanlıklara yönelmelerini önlemek üzere spor, kültür, sanat gibi 
alanlarda onların gelişimlerini destekleyici programların uygulanmasına devam edilecektir.

Gençlerimiz bizim geleceğimizdir ve biz bunun bilincinde olarak üzerimizdeki bütün sorumluluğun 
gereğini yerine getirme noktasında üzerimize düşeni yapma gayreti içerisindeyiz. İnanıyoruz ki 
gençlerimiz, öğrencilerimiz, sporcularımız ve milletimizle birlikte ülkemizi güzel bir ikbale taşımak 
için Hükûmetimiz ve Bakanlığımızın çalışmaları artarak devam edecektir. Bakanlığımızın, ülkemizi 
2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştırmak için Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın 
destekleriyle 2018 yılında da çalışmalarına inanç ve kararlılıkla devam edeceğine olan inancımız tamdır.

Bu duygu ve düşüncelerle, ebediyete intikal etmiş tüm sporcularımıza Allah’tan rahmet diliyorum. 
Gençlik ve Spor Bakanımız Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun nevi şahsına münhasır 
Hükûmetlerimiz dönemlerince Gençlik ve Spor Bakanlığı yapmış olan bütün bakanlarımıza ve 
bürokratlarımıza teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerimizin milletimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını 
temenni ediyor, sabırla beni dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Sayın Başkanım, çok sağ olun. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Sayın Tahsin Tarhan, sizin burs teklifiniz mi oldu bir öğrenciye?

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Evet.

BAŞKAN – Burs mu vereceksiniz?

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Hayır, hayır. “Şu kadar öğrenciye veriyoruz.” dedi; birkaç da biz 
yönlendirelim dedim.

BAŞKAN – Ha, ben siz vereceksiniz zannettim de.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Ben veriyorum zaten.

BAŞKAN – Varsa ben hemen size bir iki öğrenci yönlendireyim.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Ben maaşımın hepsiyle burs veriyorum.

BAŞKAN – Tamam, peki.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) - Maaşının hepsini veriyor Sayın Başkan, hepsini veriyor. 

BAŞKAN – Yok, vermiş artık maaşının hepsini ama maaşının hepsini verebiliyorsa bu, buna 
ihtiyacı olmadığını ve durumunun iyi olduğunu gösteriyor. Ben bir iki öğrenci yönlendireyim size. 

Sayın Katırcıoğlu, buyurun lütfen.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; hepinizi 
saygıyla selamlıyorum.

Ben aşağı yukarı hayatının önemli bir kısmında gençlikle uğraşan, gençliğin içinde yaşayan bir 
insan olarak konuşacağım bugün. Öğretim üyesiyim birçoğunuzun bildiği gibi ve öğrencilikten itibaren 
bütün hayatım boyunca gençlerle birlikte, onları anlamaya çalıştım ve anlayabildiklerim üzerinden 
sizlerle birkaç şey paylaşmak istiyorum. 

Bir kere şunu söyleyeyim ki, her dönem için söylüyorum bunu: Biz yaşlılar gençleri anlayamıyoruz, 
böyle bir gerçek var. Gençler adına ne kadar konuşsak da gençler kendi adlarına konuşamadığı sürece 
bizim, gençliği anlamamız mümkün değil.

Bakın, benim, tarihten çıkardığım, yaşadıklarımdan çıkardığım birkaç tane, gençliğin alın yazısı 
diyebileceğimiz çizgiler var. Yani, şöyle bir soru sorarak bu düşünceyi açıklamak mümkün: Biz, 
gençliğe ne vadediyoruz, ülke olarak, toplum olarak ne vadediyoruz? Bakın, ben size söyleyeyim: 
Gençliğe diyoruz ki, bunu hemen hemen herkes söylüyor: “Oku.”

NECDET İPEKYÜZ (Batman) – “Adam ol.”

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Evet, “Adam ol.” 

“Devlete gir, bürokrat ol, personel kanununun o ağır aksak işleyen ve bir bakıma bütün hayatını 
vakfetmen gereken merdivenlerinden çık, yaşlan ve öl.” Yani, böyle bir hayat sunuyoruz gençliğe. 
Ya da diyoruz ki: “Gidin, özel sektörde çalışın. Patron ne diyorsa onu yapacaksınız tabii ki.” Böyle 
bir hayat öneriyoruz. Ya da onlara diyoruz ki: “Gidin, yurt dışına gidin, uzman olun, okuyun. Bir 
yabancı olarak yabancı bir ülkede -hangi ülkeyse o- yaşayın.” Oysa, arkadaşlar, bizim, yaşlılar olarak 
gençlere sunduğumuz bu üç alın yazısı gençliğin istediği bir şey değil. “Peki, gençlik ne istiyor?” diye 
sorabiliriz. Gençlik şunu istiyor arkadaşlar: Kurda kuşa yem olmadan, tefeciye bezirgâna yem olmadan 
bu ülkede özgür olmak istiyor; herkesin eşit yaşadığı, demokrat bir ülke olmasını istiyor, onun için 
gençlik itiraz ediyor ama gençlik her zaman bu ülkede itiraz eden bir kesimdir arkadaşlar. Ve biraz 
iddialı gelebilir size ama şunu söyleyeceğim: Sanırım Türkiye’nin, dünya siyasi literatürüne kattığı 
en önemli kavramlardan biri Jön Türklüktür ve bu, nasıl ki Abdülhamit yönetimine karşı başkaldıran 
Namık Kemalleri, Tevfik Fikretleri içeriyorsa bizim dönemlerimizde Deniz Gezmişleri de içeriyor veya 
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başka siyasi hareketlerdeki gençleri içeriyor. Gençlik itiraz eder, bunu bir kere anlamak zorundayız 
çünkü biz, gençliğe gerçekten özgür yaşayabileceği, ileri bir demokrasi ülkesi vadedemiyoruz, 
maalesef böyle. Dolayısıyla da buradan şunu söylemek istiyorum Sayın Bakan, değerli arkadaşlar: 
Gençliği anlamaya çalışalım. Gençliğin itiraz etmesi, herhangi bir biçimde itiraz etmesi karşısında 
bizim hemen güvenlik kuvvetlerini göndererek birtakım baskıları, onları içeri alarak günlerce travmatik 
bir hapishane deneyimi yaşamalarına izin vermememiz lazım. Tabii ki, biliyorum, daha çok belki de 
İçişleri Bakanlığı konuşulurken belki Sayın Soylu’ya söylememiz gereken bir şey bu ama gerçekten 
“Türkiye gençliği” diye bir derdimiz var ise eğer bizim bu gençliğin ne istediğini çok iyi anlamamız 
lazım, birinci söylemek istediğim bu arkadaşlar.

İkinci olarak, ben uzun yıllar özel vakıf üniversitelerinin birinde yöneticilik yaptım, rektör 
yardımcılığı yaptım, dekanlık yaptım, mütevelli heyeti üyeliği yaptım ve bulunduğum üniversitenin 
kampüsünü de söyleyeyim, Bilgi Üniversitesinin Kuştepe kampüsü, genellikle uyuşturucunun çok 
yaygın olduğu bir bölgenin içinde olan bir kampüstü. Tabii ki polislerimiz de orada bunu izliyorlardı ve 
dolayısıyla da yönetici olarak bizlerle de temas ediyorlardı ve olayları anlatmaya çalışıyorlardı. 

Şimdi, arkadaşlar, burada ben geçenlerde bir vesileyle Mecliste de bu tartışma gündeme geldiğinde 
söylemeye çalışmıştım. Uyuşturucuyla mücadele konusunda Türkiye henüz daha bence yeteri kadar 
bir vizyon üretebilmiş değil. Yani meseleye tamamen arz cephesinden bakıyoruz, uyuşturucu satıcıları 
üzerinden bakıyoruz ve uyuşturucu satıcılığının üzerine gittiğimizde bu meseleden kurtulacağımızı 
sanıyoruz. Böyle olmuyor arkadaşlar. Uyuşturucu satıcılarının üzerine gittikçe ne oluyor biliyor 
musunuz? Uyuşturucunun satış maliyeti artıyor, uyuşturucunun satış maliyetinin artması demek, 
uyuşturucunun fiyatının artması demek. 

Şimdi, herhangi bir ürünün fiyatı artığında satın alınmak istenilen miktarın azalması lazım ama 
burada böyle olmuyor, niye olmuyor? Çünkü buruda “uyuşturucu” dediğimiz madde bağımlılık 
yaratıyor. Onun için fiyatlar yükseldiği zaman bağımlıların sayısı azalmıyor, aksine öyle bir şey 
oluyor ki –yine o dönemde istihbarattan polis arkadaşların anlattıklarını aktarıyorum- bu sefer şunu 
yapıyor satıcılar: Daha kötü kaliteli malları piyasaya sürmeye başlıyor, bonzai gibi sentetik birtakım 
uyuşturucular satmaya başlıyor ve arkadaşlar, bundan dolayı çok sayıda ölümler oluyor. 

Bakın, bir notum var: Türkiye’nin Avrupa’da sentetik uyuşturucularla ölen insanlar istatistiğiyle 
ilgili olarak 1’inci sırada olduğunu görüyoruz. Yani daha kötü madde kullanıldığı için ölüm sayıları 
çok daha fazla.

Bir ufak not daha arkadaşlar, Sayın Bakan: Bir kere, son on yılda uyuşturucu tedavisi için 
hastaneye yatan hastalarla ilgili istatistik var, onu dikkatlerinize getirmek istiyorum. Yüzde 40’ı 15 
ila 19 yaş aralığında, yüzde 30’u da 20 ila 24 yaş aralığında, yüzde 11’i de 25-29 yaş aralığında. 
Aşağı yukarı tümü genç insanlar ve geçen sene, yine istatistikler söylüyor ki 941 genç uyuşturucu 
kullanımından dolayı ölmüş. Bu, bence özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığının önemli olarak üzerinde 
durması gereken bir gerçeğimiz diye düşünüyorum fakat bu gerçeğin içinde bir başka gerçek daha 
var, onu da dikkatlerinize getirmek istiyorum: Öyle anlaşılıyor ki –ben bunları gazete haberlerinden 
çıkarıyorum arkadaşlar- özellikle doğu illerinde, Nusaybin gibi, Cizre gibi, Şırnak gibi illerde 
uyuşturucu kullanımıyla ilgili olarak polislerin garip bir rahatlıkları var. Yani birkaç ailenin hikâyesi 
basına düşmüştü, o hikâyelerde anlatılardan bir tanesi: Bir baba çocuğunun uyuşturucu kullandığını 
biliyor, hatta işte bir şekilde sattığını da biliyor, polise gidiyor, anlatıyor, önlemeye çalışıyorlar fakat 
her seferinde polis izin veriyor, bırakıyor yani birkaç gün tutuyor, sonra bırakıyor. Dolayısıyla da bu 
artık nasıl bir anlayışın ürünüdür onu bilemem, onu siz değerlendirin ama eğer uyuşturucu kullanımıyla 
ilgili olarak da Türkiye’deki var olan polarizasyon etkili oluyorsa yani orada yaşayanlar Kürtlerdir ve 
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Kürtlerle ilgili bir perspektif yansıtıyorsa –ki buda bir soru işareti olarak duruyor önümüzde- bunun da 
önemli olduğunu düşünüyorum, bunu da tabii, size söylediğim gibi, bir bakıma aynı zamanda, herhâlde, 
İçişleri Bakanına da söylememiz gerekiyor. 

Son bir konu daha var, son bir konu da şu arkadaşlar, bedelli askerlikle ilgili olarak biz grubumuz 
olarak aşağı yukarı tahmin ediyorduk böyle bir rakam çıkacağını. Biliyorsunuz, 750 bine yaklaşıyor 
galiba bedelliden yararlanmak isteyen gençlerin sayısı. Fakat arkadaşlar, şu gerçeği bedelli askerlikle 
ilişkilendirmeyi önerdik biz, ülkemizde işsiz gençler var. Genç işsizlik sayısı yüzde 25 civarında 
ortalama olarak bakarsak, belki biraz daha fazla bilemiyorum ama dedik ki: Bu insanlar, bu gençler 
esasında paraları olmadığı için bu imkândan yararlanamayacaklar. Bu imkândan yararlanamadıkları 
için de işsiz kalmaya devam edecekler çünkü askerliğini yapmayana kimse iş vermiyor bu ülkede. 
Dolayısıyla da biz dedik ki: Bu insanlara faizsiz kredi verelim veya uzun dönemde ödenmesi olabilecek 
olan bir biçimde bir imkân sağlayalım.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum Başkanlığına Sözcü Abdullah Nejat Koçer geçti)

BAŞKAN – Buyurun.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Fakat bu reddedildi. Ben hakikaten özellikle Adalet ve 
Kalkınma Partisindeki arkadaşları hayretle karşıladım çünkü yani en çok onların destek vermesi 
gerektiğini düşündüğüm bir konuydu bu bir bakıma. Çünkü eğer biz İslami duyarlılıklar üzerinden 
de gidersek bu önerdiğimiz mesele, esasında son derece vicdani bir meseleydi. Ben her seferinde, her 
konuşmamda söylediğim gibi, ısrarla söylemeye devam edeceğim, bizler siyasi partiler olarak kendi 
kimliklerimiz içinden düşünüyoruz ve öyle davranıyoruz. Dolayısıyla da aklımız yatsa bile, diyelim ki 
biz başka bir partideniz, onun için destek vermiyoruz. Bu, Meclisin ve Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 
benim katıldığım süre içinde gördüğüm en önemli zafiyeti ve bunun kimseye yararı olmadığını 
düşünüyorum çünkü öyle veya böyle ben Halkların Demokratik Partisinin bir milletvekiliyim ve en 
azından söylediğim bazı şeylerin doğru olması lazım yani ben o kadar uçuyor değilim konuştuklarımda. 
Yani yaşım gereği, yaşadıklarım gereği söylediklerimin bir kıymeti olması lazım gelir diye düşünüyorum. 
En azından bunları daha rasyonel bir düzeyde tartışılabilmeyi isterim ama maalesef öyle bir siyasi 
ortama Türkiye evrildi ki Türkiye o kadar büyük bir polarizasyon içinde ki kutuplaşma içinde ki kimse 
kimseyi duymuyor. Ama bu vesileyle Sayın Bakan, ben derdimi, bilmiyorum, anlatabildim mi, iki şeyi 
öne çıkarmaya çalışıyorum ki Garo Paylan arkadaşım vizyon meselesinin altını çizdi, başka arkadaşlar 
da söyledi. Gerçekten gençlik meselesi teknik bir mesele değildir, gençlik meselesi bir vizyon ihtiyacı 
olan bir meseledir ve bu vizyon da sadece bu zamanda, yaşadığımız zamanda üretilen bir fikir olamaz. 
Bu ülkenin gençliği kendini bu ülkeden sorumlu görüyor, her daim sorumlu gördü, Tevfikler öyle oldu, 
Deniz Gezmişler de öyle davrandı ve bugünün gençliği de öyle davranıyor. Dolayısıyla da gençliği 
anlamamız lazım ve özellikle uyuşturucu meselesini de bu perspektif içinde değerlendirmenizi umarım.

Teşekkür ederim, saygılar sunarım.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Katırcıoğlu.

Öğle arasından önce son konuşmacı Sayın Kamil Okyay Sındır, buyurun lütfen.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Tabii, Bakanlığımız Gençlik ve Spor Bakanlığı. Dolayısıyla bir ayağı gençlik üzerinde, diğer 
ayağı her yaştan insanımızın bedenen, zihnen ve ruhen sağlıklı bireyler olabilmesi adına spor üzerinde 
duruyor.
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Şimdi, tabii “gençlik” deyince gençliği çok şekilde tarif edebiliriz ama “üniversite gençliği” denince 
birkaç problemin üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi ekonomik problem. Bir üniversite 
öğrencisinin çıkıp evinden, yurdundan... Hele hele asgari ücretli, hele bir çiftçi, bir esnaf çocuğuysa 
çok sınırlı, kıt kaynaklarla geçinen bir ailenin evladıysa ve bir de kız ise üniversiteye gittiği ilde işte 
günde 10 lira masraf yapsa 300 lira yapar, asgari ücretin neredeyse beşte 1’i. Sırf günlük 10 lira yani 
buna çok örnek de verdik, bir gevrek, bir çay içseniz zaten günlük 10 lira masraf yapar, sadece yemek 
masrafı. Barınması var, beslenmesi var, tabii, üniversite öğrencisi olarak eğitim, kültür faaliyetlerine de 
katılacak yani inanılmaz bir kendi ölçüsünde, kendini nasıl, ne kadar yetiştirmek istiyorsa bunun... Biz 
üniversiteden akıl ve bilim çatısı altında yetişmiş öğrenciler, çağdaş, uygar, geleceğimize ışık tutacak 
nesiller yetiştirmek istiyorsak tabii, öğrencinin bütün bu imkânlardan ve beslenme ve barınma problemi 
de olmadan yaşayabilmesi için imkân sunmamız gerekiyor. 

Sayın Cumhurbaşkanı geçenlerde “Kredi karşılıklı olacak tabii, öyle sadakaya alışmasınlar.” 
babında -cümleyi yanlış söylemiş olabilirim- “Bunu geri ödeyecekler tabii ki.” dedi. Tabii ki 
“Ödemesin.” demiyoruz ama “Geri ödeyecekler.” yaklaşımıyla öğrencinin mezun olduktan sonra 
ondan alınacak parayla bütçenin ayakta tutulmaya çalışılması da pek kabul edilebilir değil ki zaten çoğu 
işsiz durumda hayatlarını yine idame ettirmeye çalışıyorlar maalesef. Şimdi, ben o nedenle gençlerin bu 
problemlerine sağlıklı yanıt verecek bir Gençlik ve Spor Bakanlığı görmek istiyorum. 

Bakın, bu stratejik plan, 2018-2022. Bu gibi çalışmalara emek veriliyor, boşa yapılmıyor, içerisinde 
stratejik amaç ve hedefler ortaya konuyor, bunların performans kriterleri ortaya konuyor ve buna göre 
de bir yol yürünüyor. Bakanlığımızın stratejik planına baktığımda, mesela “Gençlik merkezlerinin 
kapasitelerini geliştirerek etkinliğini artırmak.” Plan dönemi başlangıç değeri 265 yani yerinde 
incelenen gençlik merkezi sayısı, 5’inci yıl sonunda 310 yani altı yıl sonunda 310’a yani 265’ten 310’a 
ulaşmış. Gençlik merkezi toplam üye sayısı -öyle bir hedef konmuş ki- plan dönemi başı 1 milyon 700 
bin, plan dönemi sonu 1 milyon 800 bin. Yani altı yıl içerisinde 100 binlik bir artış hedef konmuş. 

Yine “Gençlik kamplarının kapasitelerini geliştirerek daha etkin bir yapıya kavuşturmak.” Yani 
buradaki gençlik kamplarında düzenlenen aktivite türü sayısı 15’ten 30’a çıkmış. 

Burada esas benim dikkatimi çeken “19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ve 
gençlik haftası ile kültür ve sanat etkinliklerine ilişkin farkındalığı artırarak daha fazla gence ulaşmak.” 
Düzenlenen faaliyet sayısı 4’müş, altı yılın sonunda 5’e çıkarılması hedeflenmiş. Düzenlenen kültür ve 
sanat etkinliği sayısı 16’ymış, altı yıl sonunda 17 olması öngörülmüş.

Bakın “Gençlerin sorun, ilgi, ihtiyaçları ve beklentilerini tespit edip çözüm üretmek için sivil 
toplum kuruluşlarıyla daha etkin iş birliği yapmak.” STK’lerle iş birliği yapmak, doğrusu da budur 
yani burada amatör spor kulüpleri var, spor ve gençlik adına bir sürü STK var. Oysa iş birliği yapılan 
sivil toplum kuruluşu sayısı plan dönemi başlangıcında 80, altı yıl sonunda 40. Bu STK’lerle iş birliğini 
artırmak değil, 80’den 40’a düşürmek gibi bir hedef konmuş. Sivil toplum kuruluşuna verilen eğitim, 
seminer, çalıştay sayısı plan dönemi başlangıcında 25, plan dönemi sonunda 15. Bunu da azaltmış 
Bakanlık, böyle bir hedef koymuş stratejik planında. 

Bir başka şeye daha değineceğim, sonra konuyu değiştireceğim. 
Yine, sivil toplum kuruluşlarına verilen… Ki burada “Gençlik ve spor alanına ilişkin uygulanan 

proje ve çalışmalardan faydalanan genç sayısını artırmak.” Sivil toplum kuruluşlarına verilen eğitim 
sayısı 2, 5’inci yıl sonunda yine 2 ve bunun bütçesi 250 milyon lira Sayın Bakanım yani bu hedefe 
yönelik yapılacak faaliyetlerin bütçesi 250 milyon lira. Kontrolörlere verilen eğitim sayısı da 1’ken, 
yine 1 yani 1 eğitim yapılacak, her yıl 1 eğitim beş altı yıl boyunca. Şimdi, bu stratejik plan, Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızın nereye varmak istediğini aslında bize göstermesi gereken bir plan. 
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Sayın Bakanım, ben, tabii, bu kapsamda bir de şu yurt konusuna değinmek istiyorum. Yurtlarımızın 
kapasitesi artırıldı, evet. Özellikle son birkaç yılda oldukça ciddi bir artış görüyoruz. Tabii, daha 
geriye gittiğimizde bu artışın çok yetersiz olduğunu da ifade etmek gerekir. Tabii, bizim Cumhuriyet 
Halk Partisi olarak son üç dört yıldır TOKİ’nin özellikle yurt yapımına ağırlık vererek öğrencilerin 
yurt ihtiyacını… O az önce bahsettiğim, asgari ücretli birinin veya bir çiftçinin evladı, kızı, oğlu 
ilinin dışında, kendi evinin uzağında bir yerde okuma ihtiyacı duyduğunda devlet ona mutlaka yer 
göstermelidir, oraya sığınmalıdır, onun imkânlarından yararlanabilmelidir. Ben üniversite öğrencisi çok 
kızın ailesinin telefonla aradığına şahit oluyorum. “Devlet yurdunda sıraya giremedik, yazılamıyoruz, 
çocuğumuzu da bırakacak yerimiz yok, ne yapalım? Bize bir yer bulur musunuz?” Ve çocuğunu 
mecburen geri almak durumunda kalıyorlar ve bu da büyük bir sorun yaratıyor.

Yaptığım oranda -üniversite öğrenci sayısını, açık öğretim ve uzaktan eğitimi hariç tuttum, 
toplam öğrenci sayıları itibarıyla bakarak orantıladım- şu anda her 100 öğrenciden ancak 16’sı yurtta 
barınabiliyor. Her 100 öğrenciden 22 kız öğrenci barınabiliyor, her 100 öğrenciden 11 erkek öğrenci 
devlet imkânlarıyla barınabiliyor. Tabii, bu, yüzde 10 karşılanıyor anlamına gelmez. O ilde oturanlar 
doğal olarak kendi evinde oturuyor. Bu, toplam öğrenci sayısının karşılığında olan yurt talebi karşılama 
oranı değil ama bunun, benim tahminime göre, en az yüzde 30’lar, yüzde 40’lar düzeyine çıkması lazım 
çünkü üniversite öğrenciliğinde ciddi bir mobilite var, farklı illerde öğrencilik yaptıkları için. 

Sporla da ilgili, özellikle bağımsız dediğimiz aslında 62 spor federasyonumuzun en önemli 
sorununun seçimler ve yönetim biçimlerindeki siyasi baskı ve etkiler olduğunu belirtmek istiyorum. Bu 
özerk ve bağımsız dediğim spor federasyonları yapıları itibarıyla bu kavramlara ne yazık ki uymuyorlar 
ve spor kulüpleri kamu kaynaklarından yapılan yardımların kesilmesi endişesiyle mevcut sisteme 
de uyum sağlamak durumunda kalıyorlar. Spora devlet ve siyasetin müdahalesinin uluslararası spor 
ilkelerine ve olimpiyat anlayışına da aykırı olduğunu belirtmek istiyorum. 

Ayrıca, okullarımızda sporla ilgili, spor eğitim ve altyapısının istenen düzeyde oluşabilmesinin 
önünde çok ciddi engeller olduğunu söyleyebilirim. Eğitim sistemi ile spor eş güdümü bir türlü 
sağlanamadığı, eğitim sistemi nedeniyle anne babalar spordan önce çocuklarının eğitimine önem 
vermekte ve bu durum hep övündüğümüz yüksek genç nüfus potansiyelimizden yararlanamama 
gibi olumsuz bir sonuca da neden olmaktadır. Sporcu kaynağı olan ilköğretim okullarının büyük bir 
bölümünde spor tesisi yoktur. Beden eğitimi öğretmeni açığı vardır. Okullarımızda spor ne yazık ki 
okul yöneticilerinin spora bakış açısına bağlıdır.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Özür diliyorum. Bitiriyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Buyurun.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Bu mesele Millî Eğitim Bakanlığının sorumluğuna terk 
edilemez, tabii ki doğrudan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bunun üzerinde durması gerekiyor.

Bir de engellilerle ilgili, Ampude takımımızın dünya 2’ncisi olması hepimizin gururu, bizi çok 
onurlandırdı, gurur duyduk ancak engellilerin, hele hele amatör spor yapan engellilerin ne kadar zor 
şartlarda, ne kadar devlet desteği olmaksızın, belediyelerden medet umarak -ki nüfusumuzun yüzde 
11’in üzerinde engelli olduğu gerçeği karşısında- ne kadar zor şartlarda bu sporu yapmaya çalıştıklarını 
da hepimizin görmesi, bilmesi lazım. Çok amaçlı spor tesislerine öncelik verelim diyorum. Spor 
tesislerine ulaşım imkân ve kolaylıkları sağlanmalıdır diyorum ve ücretsiz olarak sağlanmalıdır, 
rica ediyorum. Hele köylerimizdeki çocuklarımızın da kırdaki çocuklarımızın da gençlerimizin ve 
yaşlılarımızın da her yaştan yurttaşımızın da bunlardan yararlanmasının yararlı olacağını düşünüyorum.
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Bütçemizin hayırlı olması dileklerimle, saygılar sunuyorum.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Sındır.
Değerli Komisyon üyelerimiz, Sayın Bakanımız; görüşmelere 14.30’a kadar ara veriyorum.

Kapanma Saati: 13.40
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İKİNCİ OTURUM

Açılma Saati: 14.36

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta)

BAŞKAN VEKİLİ: İsmail Faruk AKSU (İstanbul)

SÖZCÜ: Abdullah Nejat KOÇER (Gaziantep)

KÂTİP: Şirin ÜNAL (İstanbul)

(Oturum Sözcü Abdullah Nejat Koçer tarafından açıldı)

BAŞKAN – Değerli Komisyon üyeleri, 10’uncu Birleşimin ikinci oturumunu açıyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçe görüşmelerine devam ediyoruz.

Söz taleplerini karşılamaya devam edeceğim.

Sayın Sami Çakır, buyurun lütfen.

SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun 
değerli üyeleri, Bakanlığımızın kıymetli çalışanları, değerli basın; sizleri saygıyla selamlıyorum.

Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2017 yılına ait kesin hesap ve Sayıştay raporları ile 2019 yılı 
bütçesini görüşüyoruz. Öncelikle bütçemizin hayırlı olmasını diliyorum.

İfade etmek gerekirse belki en sonunda söyleyeceğimiz ve önemini vurgulayacağımız cümleyi 
hemen başında söylemiş olalım. Gençlik için yapılacak her iş, her yatırım, her eylem aslında ülkenin 
geleceğine, yarınına yapılan ve yapılmış olan en önemli yatırım ve katkı olacaktır. Ülkenin geleceğinin 
teminatı olarak görme mecburiyetinde olduğumuz gençlerin hem fiziki olarak hem ruhen, ilmen 
bilgi, beceri ve donanım adına, şekillendirilecekleri yarınları adına olmazsa olmaz bu beklentilerin 
karşılanmasına yönelik bir çalışma, ana programı hayata geçirme mecburiyetini de dile getirmiş olarak 
başlayalım.

Bakanlık misyon tanıtımında gençliğin ilgi, ihtiyaç ve sorunlarını saptama, çözüm ortaklarıyla 
eş güdüm ve iş birliği içinde çalışarak kişisel, sosyal ve sportif alanlarda destekleyici politikalar 
oluşturmak, sürekli eğitim ve gelişimi esas alan projeler üretmek, uygulamak, desteklemek ve bu 
sayede toplumsal hayatın aktif üyesi, yenilikçi, öz güven sahibi, millî ve manevi değerlerin bilincinde, 
uluslararası temsil yeteneği olan lider gençler yetiştirmek. Sadece bu misyon çerçevesinde bir alan 
içinde kalacak bile olsa Bakanlığın yaptığı ve yapması gereken faaliyetler başlı başına bağlayıcılık ve 
özlenen bir geleceğe yapılacak yatırım ve çalışma alanı için belirli olmaya yeterli olacaktır.

Elbette bu çerçevede temel politikaların ve önceliklerin belirlenmesinde gençliğin sorunları ve 
ihtiyaçları dikkate alınarak kalkınma planlarında ve yıllık programlarda tedbirler alınması doğal hâle 
gelecektir. Gençlerin özellikle aileleriyle ve toplumla iletişimlerini daha sağlıklı hâle getirecek, öz 
güvenlerini geliştirecek, yaşadıkları topluma aidiyet duygusunu ve duyarlılıklarını artıracak, karar alma 
süreçlerinde katılımlarını sağlayacak tedbirler alınması gerekli hâle gelmektedir. Gençlerin sağlıklı, 
eğitimli, donanımlı ve üretken olacağı, günün dönem ve şartlarına uygun yetiştirilmesinin öneminin 
yanında serbest zamanlarını dahi hem kaliteli hem de öğrenimin ve yetişmenin bir parçası olarak 
görebilmesini sağlamak önemli bir gerçeklik ve gerekliliktir. 

Ülkemiz bütün güzellikleriyle yaz ve kış tüm spor alanlarını kullanabilecek hem doğa hem mekân 
imkânlarına sahip bir konumdadır. Asıl olan bu imkânları işleyip hayatiyet kazandırmak hususunda 
yapılacak olanlardır. Ülkenin sahip olduğu bu imkânlar aynı zamanda sahip olduğumuz genç nüfusu 
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bereketlenmiş gibi gözükmektedir. İşte Bakanlığımızın bu durumu daha verimli hâle getirebilecek, 
getirilecek her çalışmanın önemini akıldan uzak tutmadan gençliğe faydalı bulacağımızı, yapacağı her 
yatırımı gençlik için faydalı bulacağımızı ifade etmek isterim.

Aslında bu konuştuğumuz konular temel eğitim mevzuatından uzak, ayrı düşünülemeyecek 
konulardır. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu’nun “Türk millî eğitiminin genel amacı” 
bölümünün 2’nci maddesinde “Bir ülkenin kalkınma ve gelişmesinde en önemli faktör olan insan 
gücünü mükemmel, fizik kapasitesi yüksek, ruh sağlığı tam, çocukluk yıllarından itibaren istemli bir 
beden eğitimi ve sporun ömür boyu uygulanması gerektiğine inanmış, bunu alışkanlık hâline getirmiş 
olarak yetiştirmek esastır.” açıklaması yer almaktadır. Bir bakış olarak bu yasal metnin pratiğe, hayata 
aktarılması hususundaki başarı performansımız tartışılmalıdır. Aksi hâlde, metinlere kaydettiğimiz, 
gerekliliğine ve doğruluğuna inandığımız her şey sayfalar arasında kalmaya mahkûmdur. 

Bir tablo olarak önümüzde duran şu gerçeği göz ardı etmeden teşvik edebilmeliyiz: Sporcu 
yetiştirme başarısı, eğitim ve spor arasında ilişki kurma, sayısal yeterliliği, yine erken yaşlarda 
sporla tanışma yetenek kullanımını geliştirebilmiş ve gerçekleştirebilmiş miyiz, yeterli mi? Belki 
odaklanmamız gereken bu olmalı ve daha iyisini niçin yapmayalım? Görünen o ki “Spor yapmayan, 
yapamayan ve belki münhasıran sadece futbol izleyen, tribün karmaşasından izlemek istemeyen, 
diğer spor dallarını izlemeyen bir spor ilgisizliğine sürükleniyoruz.” endişesi oluşmaması için gayret 
gösterme mecburiyeti de öne çıkmaktadır. 

Fiziki mekân çalışmalarının başarısının önemi, bu anlamda bu konuya daha ayrıcalıklı bir 
yaklaşımı yeniden gündeme getirerek çalışmaların da azim, iyi niyet ve gayreti pekiştirilmiş olacaktır. 
Eğitim modelleri üzerinde çokça tartışıldığı bugünlerde spora meyilli, branş eğilimlerine yönelik bir 
çalışma ajandası oluşturulması, teşvik ve destek projelerinin bu anlamda işleme konulması ayrıca 
önemli olacaktır. 

Kabul etmeliyiz ki spora başlama yaşını ortalama 8-10 olarak dikkate alırsak çocuklarımızın 
belli bir spor dalına yönelmesi ve o spor dalının gerekliliklerini ve özelliklerini kavraması için en az 
iki-üç sene geçmektedir. O alanda ilerleme imkânı, becerisi ve yeteneği olan öğrencinin önünü okul 
hayatındaki işleyiş kesiyor. Burada aileyle çocuk arasında bir farklılaşma yaşanmaya başlıyor. Aile 
çocuktan ders ve başarıyı okuldan yana spora tercihen yapmasını bekliyor. Çocuk bu tercihin altında 
kalarak çoğunlukla bu pratiğe ayak uyduruyor. Öyle anlaşılıyor ki burada yapılması gereken, ailenin 
taraf olması gereken şeyin çocuğun yeteneğine göre hareket etmesi gerektiğine inanması hususunda 
eğitilebilmiş olmasıdır. 

Gençlerin amaçsız, hedefsiz, sporla ilgisiz ve spordan uzak bir hayat yaşamasını engelleme, 
uyuşturucu bağımlılıklarının küçük yaşlara inmesinin onları da içine çekebileceği bir dünyada 
yaşadıklarını bilmesini sağlayacak, onları anlayabilecek bir toplum iletişimi kuracak bir çalışma 
anlayışı geliştirilmesi önem arz etmektedir. Bu alandaki öncelik, fiziki mekânlara sığmayacak kadar 
bedenen ve ruhen sağlıklı bir hayat sürmesi için gözünün içine baktığımız gençler için gerekli özellik 
ve bir güzelliktir. 

Gençlerin teknolojinin imkânlarını sonuna kadar kullanmasını önemsediğimiz kadar sanal 
ortamlarda kaybolmalarını engelleyecek çevreye, kitaba, eşyaya, etrafa, insana, doğaya ve spora 
duyarlılığını artıracak her türlü eylem, yatırım ve etkinlik inkâr edilemez faydalar sağlayacaktır. Sporda 
ödül almak, derece yapmak, ülkeyi uluslararası müsabakalarda en iyi şekilde temsil etmek elbette son 
derece önemli bir husustur. Ama bunun yanında, spor izah edilebilecek en ince hassas yanıyla centilmen 
bir ruh yapısıyla yapılabilirse bu başarı taçlanmış olacaktır. Burada da yine eğitim ve kültürün başat rol 
oynayacağını biliyoruz. Ayrıca, bu alanın en azından sembolik ödüllerle de olsa manen ödüllendirilmesi 
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önemli olacaktır. Sarsılan, şaşan, moral değerlerinden kopmaya yüz tutan, değerler dünyasından uzak 
bir anlayış furyası içinde dopingle, şikeyle anılacak bir sporcu ve spor ortamının vereceği ve göreceği 
zararı ifade etmeye, ölçmeye imkân olmayacaktır. 

En bariz şekliyle ve ısrarla şikâyet ettiğimiz sporun tabana yayılması anlamında yapılmakta olan 
çalışmaları önemsiyor, sayı-sonuç itibarıyla yetersiz olduğu noktasında getirilen eleştirilerin dikkate 
alınması gerektiğini önemine binaen tekrar etmiş oluyoruz. Genç ve spor alanında yapılacak her 
çalışmanın mümbit bir toprak olduğuna inandığımdan kısa zamanda karşılık bulacağı bir gerçektir. 
Sayın Bakanımızın da spor ve spor camiasıyla kuracağı diyalogla bu anlamda gerekli ilgiyi ve desteği 
vereceğine ve bunu sağlamak için gayret göstereceğine inancımız tamdır. 

Güçlü yarınlar için okuyan, düşünen, sorgulayan, kendini ifade edebilen, sporu, sanatı ve bilişimi 
yaşam tarzı hâline dönüştüren, gelişmelere açık, farklılıklara saygılı, yenilikçi, etik değerlere bağlı, 
karar süreçlerine katılan, kaynakları etkili değerlendiren, çevreye duyarlı, özgüveni yüksek, mutlu, 
sağlıklı ve güçlü bir gençliğin yetişmesini sağlama vizyonuyla faaliyet sürdüren Bakanlığımızın bu 
çerçeveye uygun tüm çalışmalarını önemsiyor, hem destekliyor hem de kalıcı ve sürdürülebilir hâle 
gelmesini sağlayacak adımlar atmasını millet olarak bekliyoruz. 

Burada zikredilmesi gereken en önemli konulardan biri de öğrenci yurtlarının durumu. Sayısal 
yetersizlikle ilgili şikâyetler herkesin dile getirdiği bir konu. Evet, AK PARTİ iktidarlarıyla birlikte 
üniversite sayısındaki artışa bağlı olarak artan öğrenci sayısının… Her ne kadar yurt yapımıyla ilgili 
ciddi çalışmalar yapılmış olsa da öğrencilerin yurtları eleştirmesiyle ilgili olarak sıkıntı yaşandığı 
hususu gündem olmaya devam ediyor. Yurtların hem sayısal yeterliliği hem de fiziki konularla ilgili 
olarak ciddi adımlar atılması hususunda gösterilecek gayret ve çalışma gerekli ve önemlidir. Bunu 
talep etmek, bu dönemde yapılanların güzelliğini inkâr etmemizi gerektirmez. Yapılanlar için emeği 
geçenlere teşekkür ediyoruz. 

Sporun yaşamın her alanında yapıldığı, yapılması gerektiği düşüncesini yaygınlaştırarak aynı 
zamanda yaşamın bir parçası hâline getirme noktasında değişik aktiviteleri hayata geçirmek, bu 
anlayışın bir model, eğitim tarzı hâline getirilmesi, yaşlının dün genç olduğu, gençlerin yarın yaşlanacağı 
gerçeğiyle toplumun kaynaşmasını öne çıkaracak bir spor kültürüyle donanmış bir ülke niçin hayal 
olsun? Altın madalya alıp bayrağı dalgalandıran, İstiklal Marşı’nı okutan bir sporcu için yaşlısıyla 
genciyle duygulanmıyor muyuz, onu hep birlikte alkışlamıyor muyuz? Bir spor müsabakasında 
yenildiğimiz zaman hep birlikte üzülmüyor muyuz? Bu konu hemfikir olduğumuz, tartışmadığımız 
bir konu. Yapacağınız ve yapılacak çalışmalarla bu kürsüye çıkacak gençlerle ilgili olarak konulacak 
hedefleri yakalayacağınıza inanıyoruz. 

Burada, engelleri aşma azmi yanında dünya 2’nciliğini elde eden Ampute Millî Futbol Takımını 
da ayrıca kutluyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) – Toparlayayım Başkanım. 
BAŞKAN – Buyurun Sayın Çakır, toparlar mısınız lütfen. 
SAMİ ÇAKIR (Kocaeli) – Kuralsız bir hayatın yaşamı karmaşa hâline getireceğine inanırız ama 

belki de kuralın en çok konuşulduğu ve en çok da konuşulması gereken, konu olması gereken alanlardan 
biri spor. Kuralların belirleyiciliği, önemi yanında, kuralların uygulanabilirliği ve uygulanması da o 
derece önemlidir. 



06 . 11 . 2018 T: 10 O: 2

47 

Plan ve Bütçe Komisyonu

Kurallara uygun, centilmence “fairplay” duygu ve düşüncesine sahip bir spor dünyası, bir spor 
camiası inşası içinde olacağınız inancıyla 2019 yılı bütçesinin hayırlı olmasını temenni ediyor, hazırunu 
saygıyla selamlıyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Çakır.

Sayın Mehmet Bekaroğlu, buyurun lütfen.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Teşekkürler Sayın Başkan.

Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; bütçemizin hayırlı olmasını dileyerek konuşmama başlıyorum.

Bütün bakanlar gibi Sayın Bakan da konuşmasına başlarken yeni bir sistemin ilk bütçesi, yeni 
sistem, Cumhurbaşkanlığı sisteminden söz ettiler. Herkes aynı cümleyi tekrarlıyor. İşte “Eski sorunlu 
sistem yerine yeni bir sisteme geçtik, bürokratik vesayetçi sistemden kurtulduk.” gibi parlak sözlerle 
başlıyorlar. İş böyle değil tabii. Evet, birtakım bürokrasi, zaman açısından kurtulduk ama doğru karar 
almanın da garantisi olan ortak akıldan da giderek uzaklaşıyoruz, daha da uzaklaşacağız çünkü her şeyi, 
yasamayı, yürütmeyi, A bakanlığını, B bakanlığını, her şeyi tek bir adama havale ettik. Dolayısıyla 
sağlıklı kararlar vermemizi de bu zorlaştıracak ileride.

Sayın Bakan, arkadaşların söylediği bir cümleyi tekrar ediyorum: Gerçekten yeni dönemin bakanı 
olarak burada beş sene sonra, on sene sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı yani gençlikle ilgili hangi 
sorunları nasıl, hangi takvimle çözeceğinizi anlatmanızı bekliyorduk ama diğer bakanların yaptığı gibi 
bir “İcraatın İçinden” dinledik sizden. 

Sayın Bakanım, “İcraatın İçinden” dinledik ama çok vefasızlık yaptınız. Kitabınız burada yani 
sunduğunuz kitap, ya, bir tane eski bakan resmi koysaydınız ya. Biraz evvel buradaydı bakanlardan 
biri, Akif Çağatay Kılıç. Osman Aşkın Bak’la ilgili bir tane resim ya, yeni geldiniz siz ya. “İcraatın 
İçinden” şey yapacaksanız Çağatay Bey’in, Suat Bey’in ve Osman Aşkın Bak’ın bir tane resmî… Ya, 
bu nasıl bir şey? Ben psikiyatr uzmanıyım, bak, böyle, psikolojik bir şey mi? Nedir bu yani, gerçekten 
anlamakta zorluk çekiyorum. Sadece sizin değil Sayın Bakanım ya. Yoksa yeni sistem böyle mi? Eskiyi 
bütünüyle yok etmek, yani yok böyle “Biz varız.” veya “Her şey şimdi oldu. Bizim dönemimiz bile 
problemliydi yani Adalet ve Kalkınma Partisinin dönemi bile problemliydi, şimdi biz geldik, biz varız.” 
Çünkü o döneme sahip çıkarsanız dünya kadar problemle karşı karşıya kalacaksınız yani dünya kadar 
sıkıntı, FETÖ’sünden şeyine kadar neler var neler yani. Dolayısıyla “Çizdik attık, orada Abdullah Gül’ü 
attık, Ahmet Davutoğlu’nu attık, hepsini attık, çizdik, şimdi biz varız.” bu psikoloji mi yoksa başka bir 
psikoloji mi, kişisel psikoloji mi; gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum. 

Değerli arkadaşlar, stadyumlarla, bu spor tesisleriyle ilgili birkaç cümle söyleyeyim, önümdeki 
kâğıttaki not öyle. Erzurum’da bir Kış Olimpiyatları vardı, Kış Oyunları Merkezi miydi, tesisleri vardı 
yıkıldı filan. Ya, gerçekten ne oldu? Takip etmeye çalıştım, çok da takip edemedim. Şimdi aklıma geldi 
2026’da tekrar Kış Olimpiyatlarına talip olmuşuz. O nedenle aklıma geldi, nedir bu tesisler, nereye 
gitti? Özelleştirilecekti, yazılar çıkmıştı, sonra işte Erzurum Belediyesine terk edildi filan. O yıkımla 
ilgili bir çalışma, araştırma yapıldı mı, ne oldu, o pistle ilgili bir şey var mı? Orada meşhur bir firma var, 
Türkiye’de iş almadığı yer yok. Atlama Kulesi, her neyse, pist de sayılabilir o kule, her neyse. Ne oldu, 
o firmayla ilgili bir araştırma yapıldı mı? Müthiş bir firma yani sadece Atlama Kulesi’yle kalmayacak 
yani. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yasaklama var. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Yasaklama mı geldi? Yasaklama geldi, ne güzel ama geç 
kalmışsınız yasaklamada. Bir baktım listede Türkiye’nin dört bir tarafında almadığı iş kalmamış yani 
bir anda taşeron şeyden, üçüncü derece taşeronluktan uçmuş gitmiş. Kimdir gerçekten bilmiyorum. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Psikolojik sıkıntı var 
orada! 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Neyse çözelim bu sıkıntıyı, bu sıkıntıları çözelim. 

Şimdi, değerli arkadaşlarım, stadyumlar yapıyorsunuz, Arena ismini de veriyorsunuz, Arena… 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Değiştirdik onları. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Yasakladınız mı Arena’yı? Demek ki sizin dönemizde 
dünya kadar problem var. Bak, iyi oluyor bu konuşmalar. Geçen bütçede gene bunu gündeme 
getirmiştik, Arena… Neyse…

Onu bırakıyorum, Sayın Bakanım, onu bırakıyorum. Şimdi, bana hemen “sus” diyecek, onun 
için devam edeyim isterseniz. Onu bırakıyorum. Şöyle bir şey yapıyorsunuz: Sizin işiniz gücünüz 
-bu Hükûmet, belki yeni dönemde olmayacak, eski dönemi diyelim yani Suat, Osman, Ahmet Bey, 
Abdullah Gül, eski dönemde- aklınız fikriniz rant arkadaş. Bakın, Rize’de ne yaptınız? Rize’nin 
merkezinde Atatürk Stadyumu diye bir stadyum vardı merkezde. İşte İstanbul’da bir grup Rizeli iş 
adamı filan toplandı, bir araya getirildi, o zaman Sayın Başbakanın riyasetinde bir araya geldiler ve 
Rize’ye bir stadyum yapma karşılığında o arsayı aldılar, paha biçilmez –Rize için söylüyorum- bir 
arsayı satın aldılar. Gittiler, devletin verdiği bir yerde çok kötü, rezil bir şey yaptılar. Şimdi Rize’ye 
stadyum isteyeceğim o nedenle. Orayı aldılar, bir AVM yükselttiler oraya. Öyle yaptılar ki, öyle bir şey 
verildi ki onlara ruhsat, imar şeyi verildi ki tamamına kapalı alan, tamamına kapalı alan konduruldu. Ee, 
buraya nereden girilecek, yol lazım, şey lazım? O zaman mahalleyi yıkalım. Gariban zavallıların şeyleri 
istimlak edildi, Rize’de 300 bin lira, 400 bin lira o tip daireler, bunlara 90 bin lira 120 bin lira arasında 
para verildi. Ya, bu zulüm, zulüm ya, zalimlik. Bu eskiler var ya, sizin eski döneminiz gerçekten bunlar 
zalim Bakanım. Umarım sizin yeni döneminizde böyle şeyler olmayacak. 

Değerli arkadaşlarım, şimdi Kredi ve Yurtlara geliyorum. Kredi ve Yurtlar Kurumu çok önemli 
tabii, gençlerimizin barınma, beslenme ihtiyacı, işte burs verilecek, kredi verilecek filan. Şimdi, geçen 
günlerde Sayın Cumhurbaşkanı gerçekten vicdanları rahatsız edecek bir şey söyledi “Beleşçiliğe…” 
Ne beleşi ya, ne beleşi, gariban. Bir şey söylemiyor musunuz, uyarmıyor musunuz bu Sayın 
Cumhurbaşkanını ya? Ya, kendi “Burs alanlar beleşçi.” demiş. Şimdi baktım ya “Çocuklarımı ben filan 
arkadaşımın bursuyla filan yerlerde okuttum, ben kendi paramla göndermedim.” diye daha dün söyledi, 
hepimiz hatırlıyoruz ya. Cumhurbaşkanı, o zaman işte Refah Partisinin il başkanı… 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – “Sadece burs 
almayın, kredi de alın.” diyor. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Güzel kardeşim, tamam, sen daha sonra o şekilde cevap 
verirsin ama “Beleşçiliğe alıştırmayın.” dedi, beleşçiliğe. “Beleşçiliğe alıştırmayın.” Ya, kardeşim, ne 
garibanlar var ya, ne insanlar var, nasıl geçiniyorlar? Memur kaç lira maaş alıyor, asgari ücretli işçi kaç 
lira maaş alıyor, 2 çocuğu olan çocuklarını nasıl okutuyor? Bunlardan haberiniz yok mu arkadaş? Daha 
dün çocuklarını Remzi Gür’ün bursuyla İngiltere’de okutan… Bir de Sayın Cumhurbaşkanının mal 
bildirimi var elimde, hâlâ “Gür’e 2 milyon borcum var.” diyor, yukarıda da mal varlıkları var. Niye mal 
varlıklarını satıp Gür’ün parasını ödemiyor? Türk lirası üstelik de. Onu da anlamadım. Nasıl böyle bir 
şey der gerçekten anlamakta zorluk çekiyorum değerli arkadaşlarım. 

Şimdi, bu kredi, evet yani doğru, siz geldiğiniz zaman kapasite 2002’de 83 binmiş, şimdi 664 bin. 
Evet, yani çalışmalar yapılmış ama yetmez. Kaç kişinin yurt ihtiyacı var arkadaşlar? 2 milyon mu, 2,5 
milyon mu, 3 milyon mu yatak ihtiyacı var, yurt ihtiyacı var. Nasıl bu devlet, büyük devlet, acayip 
bir şekilde, dünyanın işte 17’nci ekonomisi, uçuyoruz, nasıl bunu yapamıyoruz değerli arkadaşlarım? 
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Ya, sonra bulduğunuz modeller de beni şaşırtıyor, gene ranta gidiyor. Öyle modeller, bu yap-işlet ya 
da kamu-özel ortaklığı, yap-işlet kirala, yap-kirala-devret filan, böyle bir model bulmuşsunuz. Bu 
modellerle ilgili ayrıntılı açıklamalar bekliyoruz değerli arkadaşlar. 

Sayın Bakanım, ön protokol şu mu yani adamın binası var, geliyor size “Benim binamı uygunsa 
kiralayın filan.” diye geliyor. Bunlara ne kadar ödemeler yapıldı? Yıllara göre bunları bize bir açıklayın. 
Başka bir şey var, tam da böyle size uygun finans modeli. Ben yerelde yandaş zengin etme modeli 
olarak düşünüyorum yoksa “Devletin yurt yapacak parası yoktur.” demek anlaşılır bir şey değil. Adam 
geliyor “Ben yurt yapacağım.” diyor, devletin arsasını veriyorsunuz, oraya yurt yapıyor, kiralıyor, 
şu kadar sene sonra, şimdi, buraya şu kadar sene sonra… “Kırk beş yıllığına” diyor Sayın Bakanım, 
burada, elimde şeyler, kırk beş yıllığına. Kırk beş yıllık nasıl bir şey, kırk beş yıllığına… 

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Kırk dokuz yıllığına. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Kırk dokuz yıllığına ne kadar kira ödüyorsunuz? 

Bakın, aynen Zafer Havaalanı gibi olmasın. Kütahya’da biliyorsunuz kamu-özel ortaklığı daha 
şimdiden 50 milyon-55 milyon euroyla yapılan yerde 20 milyon garanti ödenmiş ve 2044’de kadar 
ödeyeceğiz. Bu yurtlar da böyle mi? Bunlarla ilgili açık açık hangi senelerde ne ödeniyor, kırk dokuz 
yıllığına ödendiği zaman maliyeti ne olacak, ne verecek; bunları bilmemiz gerekiyor yani tüyü bitmemiş 
yetim hakkının hesabı. Yoksa hamasetle şuraya kampa gittik, buraya şeye gittik, bunlarla şey yapılacak 
durum değil. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – On beş yılın 
üstünde… 

BAŞKAN – Sayın Bakan, not alın, hepsini beraber cevaplayalım. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Başka bir konuya geçiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, süreniz bitti, lütfen…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Birkaç dakika daha verin. 

BAŞKAN – Sözünüzü tamamlamanız için size söz veriyorum. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkan, emsal olur. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bak, emsal istiyor, yirmi dakika konuşacak. 

Sayın Bakanım, değerli arkadaşlarım; ya, bu kumar, nereden bu kumar işi sardı sizi ya? Hayret 
ediyorum ya! Adalet ve Kalkınma Partisini yani bıraktım yani dini filan, İslam’ı filan bıraktım ya, 
gençleri niye kumara alıştırıyorsunuz? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Geçen yıl konuştuk. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ne konuştuk, hiçbir şey konuşmadık ya! Aynı şey devam 
ediyor. Azalttınız mı ya? Ya, işiniz gücünüz kumar arkadaşlar ya, böyle bir şey var mı? Kaç tane ya? 
Haftanın yedi günü, her gün İddaa, at yarışı, On Numara, Sayısal Loto, Şans Oyunları, Toto, Skor. Ya, 
nereden buldunuz bunları ya? Sizin geldiğinizde bir tane, iki tane vardı. Anlaşılır gibi değil ya. Buradan 
para ayırıyorsunuz Millî Eğitime, Tanıtım Fonu’na. Böyle bir şey var mı, bu nasıl bir iş? Ne kadar? 15 
milyar, 15 milyar. Bunu bir gelip anlatın bize ya. Bütün gençler –Gençlik Spor Bakanı genç- kumarın 
şeyinde ya. Siz nasıl bu gençleri yetiştiriyorsunuz, ediyorsunuz. 

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu, teşekkür ediyoruz. 
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MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Yo, bitmedi, izninizle birkaç cümle daha. Bir de önerilerde 
bulanayım, eleştiri filan demesinler. 

Bakın, nasıl bir gençlik istiyorsunuz, bir defa, buna bir karar vermemiz gerekiyor. Sizin probleminiz, 
daha önce de söyledim, önceden eleştirdiğiniz her şeyi rengini değiştirerek yapıyorsunuz. Bir şey vardı, 
yanlış bir şey, rengi kırmızıydı, siz onu yeşile boyayıp alıyorsunuz. Bu loto moto işlerini de o şekilde 
yaptınız. Nasıl bir gençlik? Ya, devletin görevi gençlere inanç, ideoloji, yaşam tarzı empoze etmek değil. 
Kamplarda filan bunlar yapılıyor. Siz gerçekten özgür düşünebilen, insanları sevebilen, kendi kendine 
karar verebilen, mesleğini iyi bilen, dünya vatandaşı olması için işte kendi dilini, Türkçesini çok iyi 
konuşan, başka bir dil de bilen, böyle bir gençlik yetiştirecek bir çalışmanız on altı sene arkadaşlar ya, 
on altı sene… 

Şimdi, Sayın Bakan diyecek ki: “Osman Aşkın Bak ile Suat, Çağatay’ın problemidir bu. Biz şimdi 
düzelteceğiz.” diyecek, öyle sanıyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Bekaroğlu.

Sayın Mustafa Baki Ersoy, buyurun lütfen.

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sayın Başkanım, kıymetli milletvekillerimiz, çok kıymetli 
Bakanım, değerli bürokratlarımız, basınımızın güzide temsilcileri; öncelikle bütçemizin hayırlara 
vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan temenni ediyorum. 

Sayın Tatlıoğlu, bizim desteklemiş olduğumuz bir yasa teklifiyle ilgili, Milliyetçi Hareket Partisinin 
misyonuna aykırı hareket ettiğine dair bir konuyu gündeme getirdi. Ben bununla alakalı bir açıklama 
yapmak istiyorum. Milliyetçi Hareket Partisi, mazisi şereflerle dolu, kırk dokuz yıllık bir harekettir 
ve Milliyetçi Hareket Partisi hiçbir platformda kesinlikle misyonuna aykırı bir harekette, davranışta 
bulunmayacak ölçüde bir dava hareketidir. Bunun böyle bilinmesini istiyorum. 

Ayrıca, bu yasa dışı bahis ile etkin mücadele konusunda da biz o yasayı desteklerken, ülkemize 
döviz sağlamak, kayıt dışı milyonlarca doların engellenmesi adına ciddi bir çalışma yapabilmek, yasa 
dışı bahisle ticari açıdan mücadele edilmesi ve söz konusu alandan elde edilen kamu gelir kaybının 
önlenmesi amacıyla, şans oyunları ikramiye oranının brüt üst sınırının yüzde 59’dan yüzde 83’e 
çıkarılması ve ikramiye oranlarının artırılması nedeniyle oluşabilecek yatırım ve işletme giderlerindeki 
tutar azalışlarının telafisini öngörerek bu yasaya destek verdik. 

Ayrıca, yine kolluk kuvvetlerimizin ve savcılıklarımızın tespitleriyle, yurt dışı desteği ile bahsin 
kayıt altına alınması ve ikramiye oranının yüzde 59’dan yüzde 83’e çıkarılması ülkemize daha fazla 
katma değer katkısı sağlaması anlamında oldukça önemliydi. İkramiye tutarının artırılması hasılatın 
da artacağı anlamına gelmekteydi. Böylece, ilgili kurumun spor kulüplerine ve amatör spor dallarına 
yardım ve spor tesisi yapması anlamında da önemliydi. Dolayısıyla, biz bir yasa teklifini desteklerken, 
Türk devletinin, Türk milletinin yararına olan her şeyin yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum. 

Bunun dışında, Sayın Bakanım, benim sporla alakalı gördüğüm sıkıntıların başında, tüm 
branşlardaki amatör spor kulüplerinin ciddi sıkıntılarla karşı karşıya olduğu gerçeğidir. Bunun yanında, 
yine süper ligde faaliyet gösteren büyük takımlarımızın da, Anadolu takımlarının da ciddi anlamda 
ekonomik problemlerinin olduğu ve bunların denetiminin yerli yerinde olması gerekliliği bu anlamda 
hem spor faaliyetlerinde oluşabilecek sıkıntıların giderilmesi hem de ülkemizdeki sporcu yetiştirmede 
bu spor kulüplerinin yönetimlerinin rahatlaması anlamında bir düzenleme yapılması gerektiğini 
düşünüyoruz; çünkü, dediğim gibi, ciddi sıkıntılar var. Bu anlamda da şehrimizde de, Kayseri’de de, 
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Kayseri spor ölçeğinde baktığımızda, kulübümüzde çok ciddi maddi sıkıntıların olduğunu ve bunların 
bir türlü giderilemediğini, Bakanlığımızın bu spor kulüpleriyle alakalı mutlaka bir çalışma yapıp, bu 
problemleri etüt edip yerinde ve zamanında müdahalelerle Türk sporunun önünü açmamız gerekiyor. 

Ben, Sayın Başkanım, teşekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, tekrar bütçemiz hayırlı olsun diyorum. 

Sağ olun. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ersoy. 

Sayın İsmail Güneş, buyurun lütfen. 

İSMAİL GÜNEŞ (Uşak) – Sayın Başkanım, çok değerli Bakanım, değerli milletvekili 
arkadaşlarımız, değerli bürokratlarımız ve çok değerli basın mensubu çalışanlarımız; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni 
ediyorum. 

Tabii, Gençlik ve Spor Bakanlığı gençler için ve ülkemiz için çok önemli. Sayın Bakanımızın 
da ifade ettiği gibi, 15-24 yaş arası 13 milyon, 0-25 yaş arası da 34 milyon ve Avrupa ülkelerine göre 
baktığımız zaman, gerçekten de çok genç bir nüfusumuz var. Bu da Türkiye için önemli bir insan 
kaynağı eğer biz bunu düzgün bir şekilde işleyebilirsek. Son zamanlarda, tabii, iletişim araçlarının 
artması ve insanların ulaşım araçlarının artması sayesinde insanlar birbirine çok kolay ulaşabiliyor ve 
bu gençleri uyuşturucu maddelerden korumak ve diğer taraftan sanal alemin zehirli, kötü etkilerinden 
arındırmak çok önemli. Bu yönde çok büyük çalışmalarınız var, bunları takdir ediyoruz, Allah razı 
olsun ve tabii ki gençlerimizin daha çok meşgul olması ve kendi kültürüne sahip, millî değerlere 
sahip gençlik oluşturulması için çaba sarf ediyorsunuz. Bununla ilgili de çok fazla sayıda sosyal tesis 
yaptınız. Bunları sıraladığınızda; işte, bunlardan da kendi ilim olan Uşak da nasibini aldı, 37 adet 
stadyum, 294 adet kapalı spor salonu, 307 adet gençlik merkezi ve 339 adet futbol sahası, 75 adet 
yüzme havuzu ve 29 adet de atletizm pisti yapılmış. Tabii, bunların içinde gençlik merkezi gerçekten 
de çok önemli. Gençlerimiz burada sadece zaman geçirmiyor, aynı zamanda kendilerini geliştirmek 
için birtakım fırsatlardan istifade ediyorlar. Bunun yanında, yüzme havuzları çok önemli. İşte, ilimizde 
de bir tane yüzme havuzu yaptınız ama bunlar yeter mi? Yetmez Sayın Bakanım. Yani bizden şimdi 
vatandaşın büyük talebi, her ilçeye bir tane gençlik merkezi ve yanında bir tane yüzme havuzunun 
olması. Şimdi şehrimizde diyelim ki bir tane yüzme havuzu var ve üniversitemizde de bir tane havuz var 
ama bu özellikle ekonomik anlamda daha düşük gelirli ailelerin bunlara ulaşması biraz daha sıkıntılı. 
Bu yönden tabii ki hemen hemen şehrin farklı yerlerine ve her ilçeye bir yüzme havuzu yapılmasında 
fayda görüyoruz. 

Diğer taraftan, tabii, “spor” denince, sanki Türkiye’de sadece bir futbol varmış gibi anlaşılıyor. 
Oysa burada sadece 22 kişi spor yapıyor, binlerce kişi seyrediyor. Bizim arzumuzsa, daha çok herkesin 
spor yapması ve ayrıca da kabiliyetli gençlerimizin tespit edilmesi, bunların da önünün açılması 
gerektiğini düşünüyoruz. 

Diğer taraftan, şehrimizde de atlı cirit kulübü var Sayın Bakanım. İnşallah sizleri de bekleriz. 
30 tane atlı cirit kulübü var, 1 tane de bayan atlı cirit kulübü olmak üzere atlı cirit kulüpleri var. Biz 
biliyoruz ki sizler amatör spor takımlarına da destek veriyorsunuz, onları da kollayıp koruyorsunuz ama 
bu desteklerinizin daha da fazla olmasını biz istirham ediyoruz. 

Diğer taraftan, tabii ki üniversiteye giden gençlerimizin KYK yurtlarına girmesi çok önemli. 
Siz çok sayıda yurt yaptınız. Aşağı yukarı yüzde 265 oranında artırmışsınız ve sadece yurt sayısını 
artırmamışsınız, geçenlerde gittiğimde yurtlarda gerçekten de 3-4 kişilik odalar ve ayrıyeten de 



06 . 11 . 2018 T: 10 O: 2

52 

Plan ve Bütçe Komisyonu

bir sürü, atletizmine varasıya kadar, toplantı salonlarına kadar her türlü faaliyeti gösterebilecek 
yurtlar yapmışsınız. Bu çok önemli bir şey ve ayrıyeten de burada, diğer taraftan, kültürel anlamda 
gençlerimizin isteklerini yerine getirebilmesi için hangi kursu arzu ediyorlarsa o kursları Bakanlığımız 
açıyor ve gençlerimiz de bundan çok istifade ediyorlar. Benim şöyle bir şey geçti içimden: Keşke bu 
dönemde ben öğrenci olsaydım da bu yurtlarda kalsaydım. Bizim kaldığımız yurtlarda gerçekten de ne 
çamaşır yıkayacak bir yerimiz vardı, ne sıcak suyumuz, haftada bir veya iki gün akardı ne de doğru 
düzgün yemeğimiz vardı. Yemekhanesine gittiğiniz zaman alternatifli yemek size sunuyorlar. Aşağı 
yukarı kişilere günlük 12,5 lira yemek parası veriyor ve öğrenciler seçip beğenip yani açık büfe olarak 
yemeklerini yiyorlar. Ben bundan dolayı şükranlarımı bildiriyorum. 

Diğer taraftan, tabii, bu KYK yurtlarına yerleşirken bize de bazı talepler geliyor. Siz burada, 
biliyorum ki, ekonomik kriterleri öne aldığınızı ifade ettiniz, çok çeşitli kurumlardan görüş aldığınızı 
ifade ettiniz. Fakat burada şöyle bir şey oluyor: Tabii ki ülkemizde her şey yasal anlamda kayıtlı 
değil. Diyelim ki bazı esnaflar görünürde çalışmıyor görünüyor veya geliri çok düşük görünüyor fakat 
realitede daha zengin. Burada tabii ki gençlerimizden ekonomik durumu daha iyi olan bazı öğrencilerin 
yurda girip diğerlerinin girememesi gibi problemlerle karşılaşıyoruz. Burada sizin kriterleriniz nedir? 
Diyelim ki sadece aile geliri midir, çocuk sayısı mıdır? Diyelim ki başarıdan bahsettiniz, yani başarıdaki 
kriteriniz nedir? Bunları bilmek istiyoruz. 

Diğer taraftan da aşağı yukarı 1 milyon 200 binin üzerinde öğrenciye kredi ve burs verdiğinizden 
bahsettiniz. Yaklaşık 450 bin, aşağı yukarı öyle bir rakam olacak, yaklaşık 451 bin, 1 milyon 171 bin 
de kredi. Yani her isteyene kredi veriyorsunuz, aşağı yukarı 451 bin kişiye de burs veriyorsunuz. Bunda 
da tabii ki yine ekonomiyi baz alıyorsunuz. Bu burs verme kriterlerini de bize açıklarsanız memnun 
olurum. 

Bu 2019 yılı bütçemizin hayırlara vesile olmasını temenni eder, saygılar sunarım. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Güneş. 

Sayın İbrahim Aydın, buyurun lütfen. 

İBRAHİM AYDIN (Antalya) – Sayın Başkanım, değerli Bakanım, beraber çalışmaktan onur 
duyduğum Komisyon üyeleri ve milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli bürokratlar, basınımızın seçkin 
temsilcileri; öncelikle hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Evet, Sayın Bakanım, yeni Cumhurbaşkanlığı hükûmet sistemimizde atanmış olduğunuzdan 
dolayı sizi tebrik ediyorum, yine bakan yardımcılarımızı; inşallah hayırlı uğurlu olur. Geçmiş yıllarda 
yaptığınız güzel hizmetlerin devamını bekliyoruz. 

Gençlik ve Spor Bakanlığımızca gençlerin ve gençlik gruplarının ihtiyaçlarını dikkate alarak, 
gençlerin kişisel ve sosyal gelişimlerinin desteklenmesi, potansiyellerini gerçekleştirebilmelerine 
imkân sağlanması, karar alma ve uygulama süreçleriyle sosyal hayatın her alanına etkin katılımının 
artırılması, gençlik ve spor hizmetlerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve yenilikçi fikirlerin hayata 
geçirilmesi hedeflenmiştir. 

81 ilde kurulan gençlik merkezlerimizin sayısı 2002 yılında 9 iken Kasım 2018 itibarıyla 282’ye 
ulaşmıştır. İnşaatı devam etmekte olan 132 gençlik merkezinin de önümüzdeki dönemlerde faaliyete 
geçirilmesi hedeflenmektedir.

Geçmiş dönemde de bu Komisyonda çalıştım. Özellikle Antalya Türkiye’nin 5’inci büyükşehri ve 
Manavgat ilçemize -230 binin üzerinde- oraya bir gençlik merkezi yapılmasını burada dile getirmiştim, 
şu anda tamamlandı. Aynı şekilde Serik ilçemizde de bir gençlik merkezi yapıldı. Katkısı bulunanlara 
teşekkür ediyorum. 
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Gençlik merkezlerimiz 2002 yılında 11.614 olan üye sayısı 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla 2 milyon 
11 bin 717 kişiye ulaşmıştır. Gençlik kamplarında, 37 kamp tesisimizde gençlerimize kendilerini 
geliştirme ve birbirleriyle kaynaşma imkânı sunulmuştur. 2018 yılında gençlik kamplarımızdan 
toplamda 120 bin gencimiz yararlanmıştır.

Gençlik Projelerine Destek Programı kapsamında üniversite gençlik topluluklarıyla resmî 
ortaöğretim kurumları, liseler, gençlik gruplarına yönelik sağlıklı yaşam ve spor, kültür ve sanat ve 
yenilikçi fikirler alanında 1.001 projeye 16 milyon 500 bin TL destek verilmesi uygun görülmüştür.

Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğünün yatırım amacıyla tahsis edilen ödeneklerle 75 
adet yüzme havuzu, 339 adet futbol sahası, 307 adet gençlik merkezi, 294 adet spor salonu, 29 adet 
atletizm pisti, 37 adet TOKİ ve belediyelerle protokol kapsamında yapılan stadyum, 131 adet diğer spor 
tesisleri olmak üzere, toplam 1.212 adet proje yürütülmektedir. Bunlardan 922 adet proje 2018 yılında 
tamamlanarak hizmete açılmıştır. 177 adet projenin yapımı, 39 adet tesisin ihale çalışmaları, 78 adet 
projenin ise arsa tahsisi ve proje çalışmaları devam etmektedir. 

2002 yılında 278.047 olan lisanslı sporcu sayımız 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla 8 milyon 319 bin 
584’e yükselmiştir. İl spor merkezlerimizde 5-18 yaş grubundaki çocuklarımıza yönelik faaliyetlerle 
2015 yılında 15.797 eğitici aracılığıyla 1 milyon 271 bin 262 çocuk ve gencimize ulaşılmıştır. 2018 yıl 
sonu hedefi ise 1 milyon 500 binin üzerine çıkmaktadır. Açılan kurslar sayesinde 2002 yılında 18 bin 
674 olan antrenör sayısı 2018 yılı Ekim ayı itibarıyla 235.957’ye çıkartılmıştır.

Engelliler il spor merkezleri kapsamında 2017 yılı Mayıs ayından bugüne 7.178 engelli sporcumuz 
sportif faaliyetlere katılmıştır.

Burada bir noktaya değineceğim. Ben 2 tane işitme engelli kardeşi olan birisiyim. Ve son yıllarda 
engelli kardeşlerimize büyük hizmetler yapıldı. Eskiden engelliler evlerinden zor çıkarılırken şimdi 
spor kulüplerinde çalışıyorlar ve çok başarılılar. Yine Ampute Millî Takımını da buradan kutluyorum. 
Yani aynı şekilde bu işitme engelliler son yıllarda çok başarılı. Özellikle geçen sene Samsun’da 
yapılan olimpiyatlarda birincilikler aldılar. Yine futbol takımı hem dünya şampiyonu oldu hem Avrupa 
şampiyonu hem de olimpiyat şampiyonu oldu. Önümüzdeki günlerde yine İstanbul’daki Avrupa liginde 
de İstanbul’da bir organizasyon var hafta sonu, oraya da katılacaklar.

Burada Sayın Bakanımızın geçmiş dönemde de büyük katkıları oldu Spor Toto olarak onlara özel 
destek verdi. Onların da hafta sonu görüştüğümde selamları vardı, yine desteklerini de bekliyorlar. 

Sporcu eğitim merkezlerimiz atletizm, boks, jimnastik, eskrim, güreş, halter, judo, kano, kayak, 
yüzme ve tenis olmak üzere toplam 14 branşta 890 gündüzlü, 584 de yatılı statüde olmak üzere toplam 
1.474 sporcu öğrencimize hizmet vermektedir.

2002 yılında ülkemizde 6.035 olan spor okulu sayısı, verilen destekler sayesinde hızla artmış ve 
15.690’a yükselmiştir. Ankara Eryaman’da bulunan Spor Eğitim ve Sağlık Araştırma Merkezimizde 
396’sı millî sporcu olmak üzere, 1.735 sporcumuza sağlık ve performans destek hizmeti verilmiştir. 
2017 yılında 21.599 millî takım mensubumuz her türlü kazaya karşı sigortalanarak güvence altına 
alınmıştır.

Burs ve kredi hizmetlerine gelince, biraz önceki milletvekili arkadaşımızın da söylediği gibi, yani 
biz özellikle 12 Eylül döneminde okuyan öğrenciler olarak yani o zamanki yurtlarla şimdiki yurtlar 
arasında yani “Keşke şimdi okusak.” diyecek şekilde büyük destekler verildi. Bu destekleri sağlayanlara 
teşekkür ediyorum. 
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2002 yılında 451 bin 550 öğrenciye öğrenim kredisi verilmekteyken 2018 yılı Kasım ayı itibarıyla 
yurt içinde ve yurt dışında toplam 1 milyon 260 bin 918 öğrencimize öğrenim kredisi verilmiştir. Yurt 
içinde ve yurt dışında toplam 402.724 öğrenciye ise burs verilmiştir. Genel toplamda ise 1 milyon 663 
bin 642 öğrencimize burs ve öğrenim kredisi ödenmektedir. 2002 yılında öğrencilerimize ödenen aylık 
kredi miktarı 45 TL iken 2018 yılında bu miktar 470 TL’ye yükseltilmiştir. 2019 yılı Ocak ayından 
itibaren de aylık 500 TL olarak ödeme yapılacaktır. 

Yurt hizmetlerine gelince, arkadaşlarım, 2002 yılı sonunda 75 il ve 57 ilçede toplam 190 yurttan 
182.258 yatak sayısından bugün 81 il, 239 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde toplam 781 
yurda 667.541 yatak sayısına ulaşılmıştır. 2018 yılında 67 yurt, 56.987 yatak kapasitesi hizmete açılmış 
olup yıl sonuna kadar ise toplam 13.550 yatak kapasitesiyle 6 yeni yurt hizmete açılacaktır. 2021 yılı 
sonuna kadar yatak sayımız yatırım programında yer alan projelerle 159.350, kiralamalarla da 56.067 
olmak üzere toplam 882.958’e çıkarılmış olacaktır. 2018 yılı başvuru ve yerleştirme işlemlerinde 2018 
yılında yurtlarımıza geçerli başvuru yapan toplam 402.221 öğrencimizin yüzde 74’ü yani 298.218 
öğrenci 29 Ekim 2018 tarihi itibarıyla yurtlarımıza yerleştirilmiştir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde faaliyet gösteren ve 1.712 yatak kapasiteli Bülent Ecevit 
Yurdumuz, 745 yatak kapasiteli Necmettin Erbakan Yurdumuz, 1.650 yatak kapasiteli Refika Öğretmen 
Yurdumuz, 1.028 yatak kapasiteli İkinci Selim Yurdumuz olmak üzere 5.135 yatak sayısıyla hizmet 
verilmektedir.

Öğrencilerimizin her imkândan en iyi şekilde yararlanabilmeleri için yapılan iyileştirmelerden bir 
tanesi de beslenme yardımı konusudur. 2002 yılında yurtlarımızda barınan öğrencilerimize aylık 11 
TL beslenme yardımı yapılıyorken 2018 yılında bu rakam aylık 375 TL’ye çıkarılmıştır. Söz konusu 
rakama günlük olarak bakıldığında ise 2002 yılında günlük 50 kuruş olan beslenme yardımı 2018 
yılında 12,5 TL’ye ulaşmıştır. 

Ortaöğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında barınarak tamamlayan 
öğrencilerimize ise günlük 22,5 TL beslenme yardımı yapılmaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Evet Sayın Aydın, tamamlar mısınız lütfen.

İBRAHİM AYDIN (Antalya) – 2019 yılı bütçemiz hayırlı uğurlu olsun. İnşallah güzel hizmetler 
yapmaya devam ederiz.

Saygılar sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Aydın.

Sayın Emine Gülizar Emecan, buyurun lütfen.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, değerli bürokratlarımız, Komisyonumuzun değerli üyeleri, basınımızın değerli 
emekçileri; öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığımızın 2019 bütçesinin ülkemize hayırlı olmasını 
diliyorum. Tabii, şu anda görevde bulunduğunuz Bakanlık çok önemli bir Bakanlık Sayın Bakan. 
Size de yeni dönemde görevinizde başarılar dilemek istiyorum. Bugüne kadar yapılan çalışmaları 
sunumunuzda, bu faaliyet rapor olarak bize verilen kitaplarda da gördük. Yani güzel çalışmalar var 
gençlerimize yönelik. Gençlerimize yapılacak olan yatırım her zaman için çok önemli. Yani onların sosyal 
hayata ve çalışma hayatına hazırlanmaları, topluma nasıl bir gençlik olarak hazırlanacakları yönünde de 
açıkçası gençlerimiz bir anlamda sizlerin elinde. Sorumluluğunuz büyük bu anlamda, gençlere yönelik 
çalışmalarda ve spor faaliyetlerinde. Diğer konuşmacı arkadaşlarımız da konuşmalarında gençlik ve 
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sporun bir arada olmasıyla ilgili bazı yorumlar yaptı ama gördüğüm kadarıyla, çalışmalar içerisinde 
hem Kredi ve Yurtlar Kurumunun bünyenizde olması, gençlik spor il müdürlüklerinin bünyenizde 
olması sorumluluğunuzu daha da fazla artırıyor. Bu anlamda da ben ilk baktığım zaman hem bütçeye 
hem de faaliyet raporlarınıza yani özellikle kurumlar arası koordinasyonlarla ilgili belki de birtakım 
yenilenmelere gidilmesi gerektiği gibi tespitlerim oldu. Yani bu, Sayıştayın raporlarında çeşitli bulgular 
var, çok detaylarına girmeyeceğim, daha önceki konuşmalarda da bahsedildi, hepsi incelemeye değer 
bulgular. Yani her bakanlıkta bu kadar çok muhasebesel hata yapılması da gerçekten çok ilginç. Burada 
ben bir tanesine değineyim. Siz sunumunuzda da söylediniz, bu yapım işlerinin özellikle spor il 
müdürlükleri bünyesinde yapılası mesela. Yani bunun sanki merkezden yapılıyor olması, merkezden 
yönetiliyor olması çok daha sağlıklı olacaktır. Buradaki bulgulardan birinde de mesela “Spor Genel 
Müdürlüğünce gerçekleştirilen bazı yapım işlerinde mevzuata aykırı eksik ve hatalı hususların 
bulunması...” Belki bunlara biraz daha dikkat edilmesi, daha koordineli olunması anlamında anlamlıdır 
diye düşünüyorum. Sonra, yine size emanet ettiğimiz gençlerin topluma tabii ki nasıl hazırlandıkları 
yani gerçekten sorgulayabilen, özgürce düşünebilen, üreten bir gençlik mi yetiştiriliyor, yoksa çok 
daha farklı bir vizyonla, misyonla mı bir gençlik yetiştiriliyor. Bunların da belki sorgulanması lazım. 
Faaliyetlere baktığımda çok güzel faaliyetler var yapılan, gençlerimize yönelik ancak burada içeriğin 
de çok önemli olduğunu düşünüyorum açıkçası. 

Bütçede dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi dinlenme, kültür ve din hizmetlerine mesela 
böyle ayrı bir bütçe ayrılmış olması. Şimdi, din hizmetleri dediğimiz zaman, biz diğer bütçeleri de 
görüştüğümüzde... Millî Eğitim Bakanlığı bütçesini de görüşeceğiz, onun bütçesinin içinde de var, 
daha önce Diyanet İşleri Başkanlığının bütçesini görüştük. Baya güzel, yüklü bir bütçesi var Diyanet 
İşleri Başkanlığının ve toplumun dinî olarak yetiştirilmesi noktasında, bu eksikliğin tamamlanması 
noktasında bir misyonu var. Şimdi, orada bu konunun bir uzmanlığı var. Ben mesela şunu anlayamadım: 
Neden Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde din eğitimine ayrı bir bütçe ayrılıyor. Kurumlar arası 
koordinasyonla bu hizmetler bu işlerin uzmanlarından alınsa. Mesela sizin kurumunuzda bu eğitimleri 
kim veriyor? Eğer ayrı bir bütçe ayrıldıysa bu, Diyanet İşleri Başkanlığıyla birlikte yürütülmüyor 
demektir. O zaman birileri... Ama bu birileri kim ve kimin denetiminde bu eğitimleri veriyor? 
Çocuklarımızın aldığı bütün eğitimler, bütün hizmetler bizim için önemli ve biz bunları her yönüyle 
sorgulamak zorundayız, bunu topluma borçluyuz. Bu konuda da bir açıklama yaparsanız sevinirim 
açıkçası. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Diyanet veriyor 
eğitimi.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Tamam, daha sonra alalım o zaman çünkü hani biz de 
aydınlanalım bu konuda.

Ben biraz Kredi ve Yurtlar Kurumuna açıkçası değinmek istiyorum konuşmamda. Daha önce de 
bazı konuşmacı arkadaşlarımız değindi. Evet, döneminizde bir yükseliş var gerçekten Kredi ve Yurtlar 
Kurumunda öğrenci yatak kapasitesinin artması noktasında. Şu anda 2018-2019 eğitim öğretim yılında 
yaklaşık 7 milyon 560 bin 371 öğrenicimiz var. Bunların tabii bir kısmı örgün eğitimde değil yani 
açıköğretim öğrencisi yaklaşık 3,5 milyonu. Onları çıkardığımız zaman 4 milyon öğrenciden –yani 
baktığımız zaman kapasiteye- yüzde 16-17’sinin barınma ihtiyacının karşılandığını görüyoruz. Şimdi 
bu yani yatak kapasitesinin oranı daha fazla artırılamaz mı? Bu konuya daha fazla bütçe ayrılamaz 
mı? Bu gerçekten çok önemli. Neden çok önemli? Şimdi, birincisi yurda yerleşemeyen ve ekonomik 
durumu yerinde olmayan öğrencilerin eğitim hakkına devlet tarafından yeterince sahip çıkılmadığını 
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aslında gösteriyor bu rakamlar. Çünkü ev tutamayan ve 6 ila 40 bin arası değişen fiyatlara ulaşmış 
özel yurtlar var; çocuklar bu ücretleri de karşılayamıyorlar maalesef, ev tutamıyorlar kiralar yüksek. 
Eğitimini bu yüzden bırakmak zorunda kalan bir sürü öğrenci var. 

Başka bir önemli konu yani hepimizin birlikte yaşadığı bir sıkıntılı süreçten geçtik Sayın Bakan. 
Özellikle yoksul ve dar gelirli ailelerimizin çocukları -yakın zamanda yaşanmış bir FETÖ gerçeği 
var biliyorsunuz- maalesef bu FETÖ’nün yurtlarında barınmak, konaklamak zorunda kaldılar ve bu 
çocuklarımız maalesef ziyan oldular bu süreçte, bu çocuklarımıza yazık oldu. Bizim devlet olarak 
bu öğrencilerimizin barınma konusuna çok daha fazla eğilmemiz gerekiyor. Bence -madem sizin 
bünyenizde Kredi ve Yurtlar Kurumu- belki de spor faaliyetleri kadar bu konuya da daha fazla bütçe 
ayrılması gerekiyor, bu konuya eğilmek gerekiyor. 

Bir de tabii, bu yurtların sayısını, yatak kapasitesini artırırken –bunun nasıl artırıldığı da önemli- 
hep dedim ya, nasıl olduğunun ve içeriğinin nasıl olduğuna bakmak lazım uygulamanın nasıl olduğu 
yanında. 2017 kapasite artış tablosundaki rakamlarla konuşacağım. 19 yurt ve 48 bloğun mülkiyeti 
Kredi Yurtlara aitken 44 yurt ve 119 blok kiralık olarak görülüyor. Bu binaların kira giderleri acaba ne 
kadar yani Bakanlık olarak sizin üzerinize ne kadar bir yük getiriyor? Acaba TOKİ’yle bir anlaşmaya 
bugüne kadar gidilmiş olsaydı bu yurt sorunu daha fazla çözülmez miydi? Bu, TOKİ’nin görevlerinden 
birisi değil mi açıkçası? Yani fahiş fiyatlar ödeniyorsa bu kiralara, Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurt 
edinme, yurt yapımına biraz daha ağırlık vermesi gerekiyor. 

Diğer taraftan, Sayın Cumhurbaşkanımızın söylediği bir şeyi açıkçası ben de burada üzülerek 
hatırlatmak istiyorum. Bu, çocuklarımıza verilen 500 TL burs için yani “Öğrencilerimize bedava.” 
demesi... Hepimiz öğrenci olduk, hepimiz yaşadık. Ben de devletten kredi aldım, ben de devletin 
yurtlarında kalmış ve üniversiteyi okumuş bir öğrenciyim. O dönemleri yaşadım, o sıkıntıları, 
öğrencilerin hâlini de biliyorum. Yani çocuklarımıza bu kadar yüklenmek, onların duygularıyla ve 
gururlarıyla oynamak hiç hoş değil, bunu da buradan paylaşmak istiyorum. 

Şimdi, bir de tabii, bazı endişeler var toplumda, yurtlardaki öğrencilerin zihinsel ve fiziksel 
gelişimleriyle ilgili yapılan faaliyetlerle ilgili. Açıkçası ben burada bunları da biraz sizinle paylaşıp 
cevaplarını duymak istiyorum sizden. Yani bu faaliyetler adında, amaç dışı birtakım propagandalar 
yapıldığı ve bu propagandaları yapanlara, çeşitli şekillerde öğrencileri yetiştirmek için, çok fahiş 
fiyatlar ödendiği iddia ediliyor, bu iddialarla ilgili cevaplarınızı duyarsak çok sevinirim. Yine, bu tür 
benzer toplantılara… Yani burada bu eğitimlerin içeriklerinden de biraz bahsederseniz sevinirim. 

Biraz önce, belirttiğim gibi, bu ülkede din adı altında bir sömürü yapılmış ve bir FETÖ terör örgütü 
ortaya çıkmıştır. Gençlerimizin, ailelerin ciddi anlamda dinî duyguları sömürülmüştür. 

Şimdi, asıl endişe, bir FETÖ’yle mücadele sürerken…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Emecan, lütfen tamamlar mısınız. 

Buyurun. 

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Müsaadenizi istiyorum. 

Şimdi, acaba yeni şekilde, buna benzer yani gençleri iktidarın kendine göre bir şekillendirme, 
bir yetiştirme, eğitme sistemi mi uygulanıyor? Topluma bunun cevabının verilmesi lazım eğer böyle 
bir şey varsa. Çünkü böyle bir şüphe var, ben de sizlerle bu şüpheyi paylaşmak istiyorum. Çünkü 
biz gençlerimizi devletimize emanet ediyoruz, size emanet ediyoruz, kurumlarımıza emanet ediyoruz; 
tekrar bu ülkede FETÖ gibi benzeri uygulamaların yaşanmasını istemiyoruz. 
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Son bir sorum olacak, belki soru bölümünde tekrar sorularım olabilir. Kurum bütçesinden birtakım 
vakıflara işte, öğrencilerin yemek ihtiyaçları gibi ödemelerin yapıldığını söylediniz. Hangi vakıflardır 
bunlar? Şimdi TÜRGEV’e belediyelerin, devletin birçok bina tahsis ettiğini, birlikte çalıştığını biliyoruz. 
Ama bu ülkede başka vakıflar da var. Siz hangi vakıflara bu bütçeleri ayırıyorsunuz, aktarıyorsunuz. 
Ben açıkçası sizden bunları da duymak istiyorum. 

Sayın Başkanım, bir şeyi daha ekleyebilir miyim izninizle. Çünkü burada özellikle bir mağduriyetle 
ilgili… 2863 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na göre, gençlik ve spor hizmetlerinde futbol dışındaki 
branşlarda görevlendirilen hakem, gözlemci ve diğer görevlilere verilen ücretler günümüz ekonomik 
koşullarına göre çok az görünüyor. Yani bunların artırılmasıyla ilgili bir çalışmanız olacak mı Bakanlık 
olarak? 

Yine, Harcırah Kanunu’na göre, sporculara ve diğer görevlilere ödenen günlük 30 TL harcırah, 
3 öğün yemek ve konaklama için, o da çok düşük kalmış enflasyon oranlarına bakıldığında. Yani 
bunları da bu yeni bütçeniz içinde değerlendirdiniz mi? Belki sunumuzda vardı, kaçırmış olabilirim, 
özür dilerim eğer kaçırdıysam. Yani sporumuzun gelişmesi açısından bu çalışanların da ödeneklerinin, 
harcırahlarının artırılmasının bütçenizde yeri var mı? Ben bunları da sorarak bütçenizin ülkemize 
hayırlı olmasını dileyerek sözlerime son veriyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Emecan. 

Sayın Bekir Kuvvet Erim, buyurun lütfen. 

BEKİR KUVVET ERİM (Aydın) – Sayın Başkan, sayın üyeler, Sayın Bakanım, kıymetli 
bürokratlar ve kıymetli basın; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Hepimizin malumu olduğu gibi sporsuz yaşam sağlıksız ve başarısız yaşam demektir. Geçmişte 
ve günümüzde birçok spor dalları mevcuttur. Ancak Türkiye’mizde başta futbol, basketbol ve voleybol 
olmak üzere belli başlı spor dalları gündemdedir. 

Sayın Bakanımızın sunumunda arz ettiği gibi, AK PARTİ hükûmetlerimiz döneminde desteklenen 
spor branşlarının sayısı artmıştır. 

Motor sporları branşında da son yıllarda etkinlikler artırılmış olmakla birlikte yeterli değildir. Eski 
zamanlarda ulaşım ve nakliye aracı olarak atlardan faydalanılıyordu. Günümüzde ise otomobil ulaşım 
aracı olarak olmazsa olmazlarımızdandır. Otuz yıldır motor sporlarıyla uğraşan ve bizzat pilot olarak 
ralli, tırmanma ve rallikros formatlarında yarışan, bir müddet Ege Otomobil Sporları Kulübü, EOSK 
derneğinde başkanlık yapan ve 2013 yılında da Aydın Otomobil Sporları Kulübü, AYOSK derneğinde 
kurucu ve üye olarak başkanlık yapan ve birçok organizasyonlar yapan, yarış düzenleyen bir şahıs 
olarak motor sporları kültürünün yaygınlaştırılmasının gerekli olduğunu düşünüyorum. 

Bu nedenle diğer branşlarda olduğu gibi, motor sporları branşlarında da tesisleşmenin gerekli 
olduğuna yürükten inanıyorum. Zira motor sporlarına meraklı olan kişiler tesis yetersizliğinden normal 
trafikte sürat yaparak kazalara neden oluyorlar. Gerekli tesisleri yaparsak birçok amaca hizmet edecektir 
spor başta olmak üzere. Çok amaçlı yarış pistleri yaparsak motor sporlarının pist, otokros, drag, offroad, 
drift ve gokart ve benzeri amaçlar için kullanılmasının yanı sıra gerektiğinde kültürel faaliyetler, ayrıca 
toplantılar ve eğitim amacı olarak da kamuda ve özel sektörde polis, jandarma, makam şoförü, toplu 
taşıma şoförleri ve ambulans şoförlerini eğitebiliriz. İleri sürüş eğitimi almamış polisler kaçan bir aracı 
yakalamaya çalışırken veya askerlerimiz terörle mücadele sırasında sarp dağ yollarında, ambulans 
şoförleri de hastayı veya yaralıyı hastaneye yetiştirmeye çalışırken ölümlü kazalar yapıyorlar sık sık. 
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Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde çoğu otomobil çok güçlü ve süratli imal edilmeye 
başlanmıştır. Belli bir motor gücü üstünde araç kullanacakların ehliyet almaları için öncelikle ileri 
sürüş eğitimini almalarını şart koşmalıyız. Öğrencilerimize trafikle yaşamı öğretebiliriz bu pistlerde, 
trafik eğitimi verebiliriz. Birçok spor dalında olduğu gibi, Türkiye’mizde dünyaya tanıtacak ve prestij 
kazandıracak birçok yarışçı yetiştirebiliriz. 

Tesisleşmenin ideal olanı her ilimizde en az bir yarış pisti olmasıdır. Ancak günümüz koşullarında 
başlangıç olarak büyükşehirlerimizden başlamak üzere ve motor sporları kulübü, derneği olan 
illerimizden veya ilçelerimizden başlayabiliriz. Bütçe olarak da bir stadyum maliyetine en az 10 adet 
çok amaçlı yarış pisti yapılabilir. Tabii, bu İstanbul’daki Formula pisti gibi değil, uzunluğu asgari 
2 bin metre olan asfalt pistler ve toprakla beraber çok amaçlı… Yapımla ilgili belediyelerden de 
faydalanabiliriz. Bu arada, dün öğrendiğime göre, ülkemizde mevcut birkaç yarış pistinden, en eski 
ve ilk yapılan pist olma özelliği olan İzmir Körfez Yarış Pistinin yerine park yapılacağını öğrenmiş 
bulunmaktayım, eğer doğruysa mutlaka yenisi yapılmadan kaldırılmamalıdır, doğru olabilir, zira bu 
Körfez Yarış Pisti zamanla yerleşim yeri içinde kaldı. 

Sözlerimi bitirirken Gençlik ve Spor Bakanımız Sayın Doktor Mehmet Muharrem Kasapoğlu’nun 
ve ekibinin projeme sıcak bakacakları inancıyla 2019 yılı bütçesinin hayırlı olmasını diler, hepinize 
tekrar saygılar sunarım. 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Erim. 

Sayın Abdüllatif Şener, buyurun lütfen. 

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, Gençlik ve 
Spor Bakanlığının değerli bürokratları; hepinize saygılar sevgiler sunarım. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin görüşmeleri sırasında Bakanlık mensuplarının gençlere hitap 
edip etmediğiyle ilgili farklı görüşler ifade edildi. Ben de ortamı yumuşatmak bakımından bu konuyla 
başlayacağım. Garo Paylan Sayın Bakan ve ekibinin yaşlı olduğunu, gençlere hitap etmediğini söyledi 
ama diğer taraftan Yaşar Kırkpınar Sayın Bakan ve ekibini genç bulduğunu söyledi, “Tam Gençlik ve 
Spor Bakanlığına uygundur.” dedi. 

Şimdi, nasıl çözeceğiz konuyu? Yani gençlik nedir diye baktığımızda, dönemlere göre gençlik 
yaşının farklı olduğunu görüyoruz. Mesela, Shakespeare’in Romeo ve Juliet’ini okuduysanız orada 
görürsünüz. Juliet 13 yaşındadır, Romeo ile aşkından annesi habersiz, bir damat adayı bulur kendisine 
ve kızını evliliğe ikna etmek için şöyle söyler: “Kızım, bak, yaşın geldi geçiyor. İşte, iyi bir damat adayı; 
kabul et ve evlen. Senin yaşındayken kucağımda sen vardın, senin yaşındaki kızların kucaklarında 
çocukları var.” diye tarif eder. Ben bunu Shakespeare’in fantezisi zannetmiştim ama daha sonra 
sosyolojinin klasiklerinden Norbert Elias’ın Uygarlık Süreci isimli kitabını okuduğumda hayret ettim 
çünkü 15-16’ncı yüzyılda kızlarda evlilik yaşı 11-14, erkeklerde 14-16 imiş; yani çok erken yaşlardan 
bahsediyoruz, günümüz koşullarına göre çocukluk yaşlarından bahsediyoruz. 

Çağdaş metinlere baktığımızda da gençlik yaşının homojen olmadığını görüyoruz. TÜİK, işsizlikte 
genç nüfusu 15-24 yaş grubuna indirgemiş ama Erasmus programlarına baktığımızda, önceleri 18-24’ü 
gençlik yaşı alırken şimdi, galiba 13-30 yaş grubunu genç alıyor. Yani bu bağlamda değerlendirecek 
olursak, sadece Gençlik ve Spor Bakanlığı kadrosu değil, aynı zamanda bu iddiada bulunan Sayın Garo 
Paylan da genç sayılmaz hatta tüm Komisyon üyelerimiz de genç sayılmaz ama umut verici bir şey var; 
bir sene olmadı Dünya Sağlık Örgütü yaş dilimlerini yeniden belirledi. Bu belirleye göre 18-64 yaş 
arası gençlik yaşı sayılıyor; dolayısıyla hepimiz genç sayılırız burada. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bravo.
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ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Evet, bunu belirttikten sonra herhâlde artık bu konu tartışılmaz. 

Gençlere hitap eden bir toplumsal kültürün oluşması lazım. Yani bu konu sadece ilgili bakanlığın 
sorunu olmaktan öte topyekûn bütün kurumların ve bütün bakanlıkların sorunudur diye bakıyorum. 
Eğer ülkede kurumsal yapı özgür düşünceye, tartışma ortamına, demokratik değerlere, insan haklarına 
saygı göstermiyorsa, bunu geliştirmiyorsa, bunu özendirmiyorsa, insanlar eleştirilerinden dolayı 
cezalandırılıyorsa, eleştirel düşünceyi ayakta tutmaya çalışan gençler kendilerini baskı altında 
hissediyorsa burada gençliğin baskılanması vardır, yeteneklerini geliştirmesine imkân sağlayan bir 
sistem yoktur demektir ve aynı zamanda başarısızlığa mahkûm etmek demektir gençliği. 

Bir ara hapishanedeki mahkûm sayılarıyla ilgili rakamlar verilirken -bu rakam bir yılı aştı ama 
hâlen öyle midir merak ediyorum, bunu Sayın Bakan da soru olarak kabul etsin- hapishanelerde 70 bin 
öğrencinin bulunduğundan bahsediliyordu. Hapishanelerinde bu kadar çok öğrencinin bulunduğu bir 
ülkede gençliğe değer verildiği, özgür düşünceye değer verildiği asla söylenemez. O bakımdan, eğitimin 
de amacı zaten sorgulayabilen gençler yetiştirmektir. Etrafını, kendini, çevreyi, öğrendiklerini sürekli 
sorgulayan bir gençlik olmadan yaşadığı kurumsal çerçeveyi, siyaseti hesaba çekmeyen, eleştirmeyen 
bir gençlik arzu ediliyorsa; bu, ülkeye kötülük yapılacağı anlamına gelir. Onun için özgür düşünceyi 
sonuna kadar desteklemenin devletin temel politikası olması gerektiğini düşünüyorum. 

Diğer taraftan, fırsat eşitliği son derece önemlidir. Kurumsal kültürün neye değer verdiğine 
bakacağız. Eğer kurumsal kültür başarılı olmayı dirsek temasına bağlamışsa, yandaşlığa bağlamışsa 
o kurumsal kültürün ülkeye kazandırabileceği hiçbir değer yok demektir. Kurumsal kültür, yeteneğini 
geliştiren, bilgi birikimini artıran, üretmesini bilen insanlara değer vermelidir, yani liyakat prim 
yapmalıdır. Eğer sistem liyakate prim vermiyorsa, yüksek puanla girilen üniversitelerden çok yüksek 
ortalamalarla mezun olanlar iş bulamıyor da işte kapıdan girip pencereden çıkanlar en yüksek 
makamlara ulaşabiliyor, en yüksek maaşları elde edebiliyorsa orada fırsat eşitliği yok demektir, bunun 
da ötesinde kurumsal kültür gençleri ve hayata atılmaya çalışan nesilleri yanlış bir yöne doğru sevk 
ediyor demektir. Sistem neye prim veriyor? Liyakate prim veriyor mu vermiyor mu bunu sorgulamak 
lazım, buna göre kriterler geliştirip Türkiye’de ne olup bittiğini incelemek ve sonunda Türkiye’deki 
kurumsal yapının prim verdiği şeyin ne olduğuyla ilgili yeni baştan bir yeni senaryo yazmak lazımdır. 
Bana kalırsa Gençlik ve Spor Bakanlığının yapması gereken en önemli işlerden biri budur diye 
düşünüyorum. 

Diğer taraftan, özellikle gençlerin hayata bakışlarını olumsuz etkileyen ana faktörlerin ortadan 
kaldırılması lazım. Türkiye’de işsizlik oranının gençlerde daha fazla olmasının izah edilebilir bir tarafı 
yoktur. Zaman zaman yüzde 20-25 olarak TÜİK’in rakamlarında genç işsizleri görüyoruz ama gerçek 
anlamda işsizlik oranlarını yeni baştan analiz ettiğimizde yüzde 30’un üzerinde genç işsizin olduğu 
bir Türkiye’yi görüyoruz. Okuyacaklar, yıllarca eğitim görecekler, anneleri babaları, aileleri dünyanın 
fedakârlığını yapacak, yemeyecek içmeyecek çocuklarını okutacaklar ve sonunda bu çocukların üçte 
1’i iş bulma umudunu kaybedecek. Böylesine bir toplumsal düzende gençlikle ilgili bir politikanın 
varlığından söz edilemez ama belirttiğim gibi bu konu Gençlik ve Spor Bakanlığının tek başına sorumlu 
olduğu bir konu değil, topyekûn kurumsal yapıyla birlikte bir devlet politikası olarak bir eksikliğin 
sonucudur diye bakmak lazım. 

Diğer taraftan, gençlerin kötü alışkanlıklardan kurtulup zamanlarını faydalı ve yeteneklerini 
geliştirecek şekilde harcamaları lazım ama yeteneklerini geliştirecek şekilde zamanlarını, vakitlerini 
geçirebilmeleri için de harcadıkları zamanın değerli olduğunu hissetmeleri lazım. Gece gündüz 
çalışıyorsunuz, başarılısınız ama eğitim sistemi öyle bir şey ki Türkiye’de dersine iyi çalışanın 
kaybettiği bir Türkiye’deyiz. Dersine çalışanların kaybettiği bir Türkiye’de elbette zamanını daha 



06 . 11 . 2018 T: 10 O: 2

60 

Plan ve Bütçe Komisyonu

verimli değerlendirmeyi özendirecek ana motivasyonlardan biri ortadan kalkmış demektir. Bunun 
gerçekten çok önemli bir sorun olduğunu düşünüyorum. Maalesef siyaset bu yandaşlık kavramına çok 
değer veriyor ise de ülke için, ülkenin geleceği açısından bundan daha zararlı bir kavram yoktur bence. 
Güven, sadakat, yandaş olmak, partili olmak ki buna göre toplumu dizayn ettiğiniz zaman gerçekten 
ülkeyi bir felakete götürmek mümkündür. Bunun yerine bu kavramaları bir tarafa bırakıp işi hak edene 
vermek lazım. Yani bütün demokratik değerlerde bu vardır, liyakate prim vereceksiniz. Ee, Kur’an’ı 
Kerim’de de var “Emanetleri ehline verin.” diyor. Ehli dediğinizde benden olan, yandaş olan, bilmem 
sadakati tam olan anlamına gelmiyor, aksine bir işi en iyi yapacak olan ve o işi hak eden kişi olarak 
görülmesi gerekiyor. Bu kavramın anlatmaya çalıştığı da odur. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

(Oturum Başkanlığına, Başkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti)

BAŞKAN – Sayın Şener, toparlayın lütfen.

ABDÜLLATİF ŞENER (Konya) – Elyak dediğimiz zaman, liyakat dediğimiz zaman mutlak 
surette bunu görüyoruz. 

Bir taraftan uyuşturucu bağımlılığı, diğer taraftan teknoloji bağımlılığı, diğer taraftan kumar 
alışkanlıkları, hatta 2002 ile kıyaslamalar yapılıyor devamlı, içki tüketiminde bile artış var benim 
gördüğüm rakamlarda. Yani 2002 ile kıyasladığımızda da pek çok olumsuzlukta da artış var ve hatta 
çocuğu yönelik suçlar, çocuk istismarında büyük bir artış var. Tüm bunlar bakanlığın öncülüğünde 
yeni baştan toplumsal kültürle ilgili politikaların, makro politikaların gözden geçirilmesini ve ana 
stratejiler belirlenmesini gerekli kılıyor diye düşünüyorum ve bütçenin başta Gençlik ve Spor Bakanlığı 
mensupları olmak üzere ülkemize hayırlar getirmesini diliyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Şener.

Sayın Kaçmaz.

HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) – Sayın Başkan, Sayın Bakan ve sayın bürokratlar; öncelikle 
tekrara düşmeme anlamında, Garo Vekilimizin beyanlarına katılıyorum, onları söyleyeyim. Biraz da 
yine kendi gözümüzden bütçe dışında da var olan eksiklikleri ya da eleştirilerimizi gündeme getirmek 
istiyoruz. 

Garo Vekilim de kısaca değindi, özellikle bu sürekli gündeme gelen bir durum Amedspor’un 
saldırıya uğraması ya da ayrımcı bir tutumla karşı karşıya kalması durumu. Bu, açıkça maalesef ki 
Türkiye’deki bu ayrımcı bir politikayı gösteriyor. Amedspor bir çok yerde saldırıya maruz kalıyor 
ve bu saldırıların sonucunda da her ne hikmetse açılan soruşturmalar bir türlü sonuçlanmıyor, bu 
da, bu cezasızlık durumu da tekrardan başka kötü durumların ortaya çıkmasına da neden oluyor. Bu 
durumu özellikle eleştirdiğimizi, kınadığımızı belirtmek istiyoruz. Ki yakın zamanda Sakaryaspor’un 
oynadığını maçta da yine böyle kötü bir durumla karşılaştı. Şunu öncelikle belirtelim yani Amedspor 
yöneticileri de bunu söyledi: Amedspor sadece bir futbol takımı, sadece herkes gibi futbol oynamak 
isteyen, spor yapmak isteyen bir kulüp, herhangi başka bir misyonu falan da yok, bunu kendileri de 
belirtti. Ama birkaç örnekle bu durumu tekrar anlatalım. Mersin İdman Yurdunda maç oynandığı 
esnada Deniz Naki saldırıya uğradı. Burada bir saha içinde güvenlik zafiyeti olduğu kesin ama şöyle 
kötü bir durumla da karşılaşabilirdik: Saldırgan elinde kesici, delici bir aletle olsa maazallah orada 
futbolcumuzu kaybedebilirdik. Bunun vebalini kimse taşıyamazdı. Ama hâlen bu konuda gerekli 
girişimlerin yapılmadığını düşünüyoruz. 
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Yine ,Deniz Naki keza aynen öyle. Mesut Özil bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Evet, gerçekten 
kabul edilebilir bir durum değildi ama aynısını maalesef Türkiye’de biz yine Türkiye’de futbol oynayan 
bir futbolcuya da yapabiliyoruz. Maalesef ki buna ilgili kurumlar da herhangi bir şekilde karşı çıktığını 
belirtir bir beyanda bulunmadılar, bu duruma da eleştiri getiriyoruz. 

Yine, bütçe oluşturulurken, sunum yapılırken bu yapılanlar ya da yapılacak olanlar hep dile 
getirildi ancak bu bütçe oluşturulurken gençlerden gerçekten bir görüş alınıp alınmadığı konusuna hiç 
değinilmedi, o da yine bir eleştiri konusu çünkü gençler gerçekten bu konuda taleplerini birebir bence 
dile getirmeliler. 

Yine, kredi ve burs sorunu, yakın zamanda birçok mail aldım, hatta mesaj aldım. Öğrenciler 
gerçekten bu kredi konusunda bayağı sıkıntı yaşıyorlar çünkü yüz binlerce işsiz üniversite mezunumuz 
var. Üniversitede okurken kredi çekmişler, öğrenim kredisi almışlar ancak şu an bunu ödeyebilecek bir 
istihdam alanı olmadığı için yani iş bulamadıkları için de bunu ödeyemiyorlar ve yaklaşık şu an sanırım 
370 bine yakın icralık olan öğrenci var, eski üniversite öğrencisi. Bu sorunun da acilen gündeme 
getirilip bu şekilde bu mağduriyetlerin giderilmesi konusunda bir adım atılmasını ümit ediyoruz. 

Sayın Cumhurbaşkanı zaten dedi, yine Komisyon üyelerimiz de bu durumu tekrar etti: “Öğrenciler 
bedavaya alışmasınlar.” Şunu net bir şekilde söyleyeyim, çok böyle uzun bir süre olmadı üniversiteden 
mezun olalı, gerçekten burs alabilen çok az arkadaşımız vardı. Ha evet, daha öncesinde kredi alabilme 
durumu da yine bu kadar olanaklı değildi. Ama şunu net söyleyeyim: Bu krediler verildiğinde sonrasında 
bu sefer öğrencilere yine bir mağduriyet yaşatıyor. Bunun için burs verilme oranının yükseltilmesi 
gerekiyor. Şu an verilen burs oranı sanırım yüzde 6’ya tekabül ediyor. Bunun dikkate alınmasını talep 
ediyoruz, ki bütçe ayrılmış bunun için de yine bir ek bütçe gerekirse ayrılabilir. Artık bu icra takibi 
başlatılan öğrencilerin dosyasındaki faiz mi silinir, sadece ana para mı talep edilir, bir yapılandırmaya 
mı gidilir, o yine Bakanlığınızın da takdirinde olmak kaydıyla bir şekilde bir düzenlemeye gidilmeli 
diye düşünüyoruz. 

Bir de Sayın Bakanım, ben Şırnak Vekiliyim, Şırnak’tan, kendi bölgemdem özellikle bazı sorunları 
dile getirmek istiyorum. Maalesef ki son dönemlerde bu abluka, sokağa çıkma yasağı döneminden 
sonraki dönemde uyuşturucu kullanımı çok büyük bir derecede artmış durumda. Neredeyse her cadde 
başı, sokak başı MOBESE kameralarımız var, neredeyse evlerin içini bile görebiliyor ama maalesef ki 
uyuşturucu kullanım oranı ve yaşı yani yaş olarak bayağı düşmüş durumda ama kullanım oranı bayağı 
yükselmiş durumda. Özellikle Bakanlığınızın da bu konuda üzerine düşeni yapıp… Sadece güvenlikçi 
politikalarla bu iş çözülmez, sadece İçişleri Bakanlığına da bu durumun hepsini yükleyemeyiz. Yine 
Bakanlığınız bünyesinde en azından eğitim verilerek ya da bu gençlik merkezlerinde olsun ya da başka 
şekilde bence bunun önünü almak için Bakanlığınızın da bir gayret sarf edebileceğini düşünüyorum. 

Yine, bunlarla birlikte maalesef ki yine, Komisyon üyelerimiz de değindi, kumar durumu. Bu yasa 
dışı kumarla birlikte maalesef ki bu yasal olan İddaa ve benzeri ganyan bayileri de mevcut. Maalesef ki 
kumar oynama durumu her geçen gün artmakta, bunun önlemi alınmalı. Evet, Türkiye’de kumarhane 
açmak yasak ama KKTC’de serbest örneğin ve neredeyse her hafta sonu kafile kafile Türkiye’den 
KKTC’ye gidip kumar oynama durumu da söz konusu, ona da şahit oluyoruz. 

Dediğimiz gibi bu bütçeyle birlikte, evet, bizim de beklentilerimiz taleplerimiz var. Geçenlerde 
mesela Şırnak’tan giden minikler takımı İspanya Barselona’da düzenlenen turnuvada birinci oldu. 
İmkân verildiğinde bizim gençlerimizin de neler yapabileceği ortada. Ama dediğimiz gibi spordan 
özellikle şiddeti ve ayrımcılığı çıkartmak durumundayız. Bununla etkin bir mücadele yürütülmesi 
gerektiğini düşünüyoruz. Bu sadece Adalet Bakanlığına, İçişleri Bakanlığına da bağlı değil, bu yine 
Gençlik ve Spor Bakanlığına da bağlı. 
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Yine, dediğimiz gibi gençlerin bu işsizlik sorununda da yine sayın Bakanlığınızdan da bir talebimiz 
var. Gerçekten gençler iş istiyor, gençler iş istiyor ve üniversiteden mezun olduklarında da bu krediyi 
ödeme için ekstradan fazladan bir stres altına girmek istemiyorlar. Çünkü icralık olduklarında bir çok 
öğrencinin gerçekten psikolojisi bozuluyor. Hatta bizi arıyorlar: “Biz, evet, üniversiteden mezun olduk, 
evet, kredi kullandık, öğrenim kredisi aldık ama ödeyemiyoruz, şu an evime icra takibi geldi.” Bu 
durumların da göz önüne alınarak yakın bir zamanda bu durumların düzeltilmesini talep ediyoruz.

Bir de Sayın Bakanım, yöresel oyunlar konusunda da biraz açıkçası bir katkı sunulması gerektiğini 
düşünüyorum. Örneğin Şırnak’ta, beyzbolun atası olarak da söyleniyor mesela, bizde “Guhşegi” diye 
bir oyun var. Direkt bildiğiniz beyzbolla birebir benzeşiyor. Mesela bu oyunun da tarihten silinmemesi 
için, kültürel miras olarak korunması için yine Bakanlığınızca da tüm bölgelerdeki bu yöresel oyunların 
da gündeme getirilmesi gerektiğini düşünüyoruz.

Teşekkür ederiz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Kaçmaz.

Aslında daha henüz Komisyon üyesi milletvekillerimizin sözleri tamamlanmadı ama Sayın 
Köksal’ın acil bir işi varmış, gidecekmiş, Başkan Vekilimiz de söz vermiş. O yüzden, sadece araya 
girip Sayın Köksal’a söz vereceğim, sonra tekrar Komisyon üyelerimizden devam edeceğiz.

Sayın Köksal, buyurun.

BURCU KÖKSAL (Afyonkarahisar) – Teşekkürler.

Sayın Bakan, Sayın Başkan, değerli Komisyon üyeleri, kıymetli milletvekilleri; yurtlarda kalmak 
üzere başvuru yapan öğrencilerin yerleştirilme kriteri olarak ailelerin sosyal durumlarının, başarı 
ve gelir bilgilerinin on bir kamu kurumumdan teyit edilerek ihtiyaç sahibi ve başarılı öğrencilere 
öncelik verildiği noktasında bir bilgilendirmeniz oldu. Yalnız ben yaşadığım pratikten durumun 
gerçekten böyle olmadığını düşünüyorum. Çünkü gerçek ihtiyaç sahipleri dışarıda kalabiliyor. Hâlâ 
yerleşemeyen, yurtlara yerleşmeye çalışan gençlerimiz var. Bizler milletvekilleri olarak hemen her 
eylül, ekim, kasım döneminde ailelerle birlikte aynı sıkıntıyı yaşıyoruz. Maddi durumu iyi olmayıp 
da yerleşemeyen gençlere yardımcı olunması gerektiğini düşünüyorum. Bu çocuklar yokluk içinde 
bir şeyler yapmaya çalışıyor. Önceki dönemlerde vekillere kontenjan hakkı veriliyordu, hiç olmaza bu 
dönem yine vekillere belli sayıda kontenjan hakkı verilirse gerçek ihtiyaç sahibi yoksul çocukların en 
azından yurtlara yerleştirilmesi için bizler yardımcı olabiliriz düşüncesindeyim. 

Yine KYK yurtlarında kalan öğrencilere eylül 2018’den itibaren günlük 12,5 lira beslenme yardımı 
yapılıyor. Şimdi, 12,5 lirayla bu çocuk günde üç öğün karnını doyuracak, su alacak, çay alacak yani 
tabiri caizse simidine çayına yetmez bu para. Ben bu yardımı gerçekten yeterli bulunuyor musunuz? 
Bunu merak ediyorum.

Yine ihtiyaç sahibi 150 bin öğrenciye burs verdiğinizi belirttiniz, 1 milyon 623 bin öğrencinin içinde 
150 bin kişi az değil mi? Bana âdeta denizde bir damla gibi geliyor. Bu sayıyı neden artırmıyorsunuz, 
daha fazla öğrencimize neden burs verilmiyor? Bunu merak ediyorum. 

Yine bölgemle ilgili bir şey sormak istiyorum, Çay ilçemizde spor salonu yok hemen her seçim 
dönemi vaat ediliyor ama bu ilçede maalesef gençlerin spor yapabileceği bir spor salonu yok. Çaylı 
hemşehrilerimiz kısa süre içerisinde spor salonu yapılmasını istiyorlar. Yine aynı ilçemizde erkek 
öğrenci yurdu yok, kız öğrenci yurdunun içerisinde 45 erkek öğrenci barındırılıyor, oraya acilen bir 
erkek öğrenci yurdu açılması isteniyor. 
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Evciler ilçemizde iyi bir futbol takımımız var, son derece başarılı ama maalesef suni çim sahamız 
yok. İki yıldır bütçeye alındı denilmesine rağmen orada bir suni çim saha yapılmıyor. Acilen oradaki 
futbol takımımıza destek için Evciler’de bir suni çim saha istiyoruz.

Yine Afyonkarahisar merkezde yapımı tamamlanan ancak FIBA’nın ve Afyonkarahisar Valiliğinin 
uyarılarına rağmen eksiklikleri giderilmediği için ve FIBA’nın aradığı standartlara uyulmadığı için 
önemli karşılaşmaların yapılamamış olduğu Veysel Eroğlu Spor Salonu’nda da eksikleri yerine 
getirmeyen, özensiz davranan ve bu yüzden önemli karşılaşmaların oynanmasına engel olanlarla ilgili 
Bakanlıkça bir yaptırım uygulayacak mısınız? Bu konuda Bakanlığınız ne yapmaya düşünüyor?

Yine Dinar ilçemizde bir KYK yurdu vardı, bu yurt kapatıldı, kapatılma gerekçesi de şu: Dinar’a 
vermiş olduğunuz dört yıllık fakülte sözü AKP iktidarı tarafından kâğıt üzerinde kaldı, oraya bir öğretim 
elemanı gönderilemediği için maalesef, orası da kapanmak zorunda kaldı. 

Şimdi, yine bir şey daha var, öğrenim kredisi kullanan 1 milyon 156 bin 832 öğrenciden 
239.097’sinin bu borcunu zamanında ödeyemediği bilgisine ulaştım ve bu çocukların birçoğu asgari 
ücretli işlerde çalışıyor ve bu borcu ödemekten zorlanıyor. Bu konuda Bakanlıkça bir kolaylık 
sağlanmayacak mı bunu merak ediyoruz. 

Yine bir konuda da ben özellikle teşekkür etmek istedim. Geçen dönem Bolvadin’de bir erkek 
öğrenci yurdu yoktu KYK’ye bağlı ve FETÖ’yle bağlantılı olduğu için kapatılan iki yurt vardı, birisi 
İlim Yayma Cemiyetine verilmişti, diğer yurt erkek öğrenci yurdu olarak bu dönem tahsis edilmiş, 
ayrıca bir tanesinin inşaatı tamamlanmış, önümüzdeki günlerde açılacakmış. Bu konudaki duyarlılık 
için teşekkür ediyoruz. Yani ama biz diyoruz ki: Bundan sonraki taleplerimizle ilgili aynı duyarlılığın 
gösterilmesini istiyoruz. Amacımız üzüm yemek bağcıyı dövmek değil. Amacımız Afyon’un daha iyi 
hizmet almasını sağlamaktır.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Köksal.

Sayın Ök, buyurun lütfen.

NİLGÜN ÖK (Denizli) – Sayın Başkanım, değerli Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli 
üyeleri, Bakanlığımızın ve diğer kamu kurum ve kuruluşların kıymetli bürokratları; bugün Gençlik ve 
Spor Bakanlığımızın 2019 bütçesi üzerine söz almış bulunmaktayım, bu vesileyle hepinizi saygı ve 
sevgiyle selamlıyorum. 

Ben de aslında Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bakanlıklar arasında en önemli 
Bakanlık olduğunu düşünüyorum. Gerçekten biz gençlerimizin hamurunu çocukluktan itibaren 
öyle güzel yoğurmalıyız ki onlar bizim gelecekte geleceğimizi tahsis etsinler. Şimdi, bugün sabahki 
sunumunuza böyle genel olarak baktığımızda aslında Bakanlık olarak birçok konuya el attığınızı 
görmüş bulunmaktayız. Bu konuda ben ayrıca size teşekkürlerimi sunmak istiyorum, gerçekten 
çok önemliydi. Özellikle şöyle baktığımızda aslında hani Bakanlığınız söylenenin aksine bir spor 
faaliyetleriyle ilgilenen değil, gençlerimizi yarınlar için daha donanımlı hâle getirmek amacıyla 
sanatsal, kültürel ve bilimsel etkinlikler düzenlemekte olduğunu, inovasyon atölyesinden sinema 
kampı projesine, gençlerinin kişisel ve sosyal gelişimiyle tarih bilincine katkıda bulunmak amacıyla 
düzenlenen 57’nci Alay Vefa Yürüyüş Projesi’nden, dezavantajlı aile, çocuk ve gençlerin gönüllü 
gençlerle bir araya gelerek göçmenlerin eğitim gördüğü okulları ziyaret etmelerine ve çocuklarla çeşitli 
aktivitelerde bulunmalarına, huzurevlerini ziyaret etmelerine buna benzer birçok projeleri gördük, işte 
Damla Projesi’ni gördük. Ben bunların da aslında tam da bizim gençlerimizi yetiştirme noktasında çok 
önemli değerler olduğunu düşünüyorum. Ben bu anlamda çok teşekkür ediyorum sizlere.
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Yurtlara geldiğimizde tabii ki Türkiye gelişen çok genç bir nüfusa sahip. Bu oranda da gerçekten 
okullaşma oranının yani üniversiteleşme oranının çok şükür hükûmetlerimiz zamanında arttığını, 
ciddi anlamda arttığını görüyoruz. Bu anlamda da öğrenci sayımızın artmasıyla birlikte yurt ihtiyacı 
da artmaktadır. Denizli özelinde baktığımızda Denizli’de KYK yurtlarıyla ilgili çok ciddi çalışmalar 
yapıldı -ben çok teşekkür ediyorum Bakanlığınıza- tabii yeterli değil. Bu, bir şekilde, bir günde olacak 
da bir şey değil. Bunun yatırımlarla artacağına inanıyoruz ve bu anlamda da Bakanlığımızın gelecek 
yılki planlamalarında buna önem verdiğini düşünüyoruz.

Bunun haricinde şunu da belirtmek istiyorum: Hükûmetlerimiz döneminde biliyorsunuz 
gençlerimiz için çok önemli adımlar attık, aslında sadece hani oturan değil, soran, sorgulayan, 
kafasındaki duygu ve düşünceleri rahat bir şekilde ifade eden gençlerinin önünün açıldığı bir döneme 
de gerdiğimizi düşünüyorum. Ben açıkçası şöyle bir baktığımızda bizim partinin gençlik kollarında 
siyasette yön verebilecek çalışmalar yürüten, milletimizin için sorumluluk üstlenen, inisiyatif alan 
gençlerimizin yeni dönemde milletvekili olduğunu -hatta bir tanesi de arkamızda oturuyor, sonra bir 
Rümeysa’mız var, o da çok çalışkan sağ olsun gençler çok çalışkan- kamuda ve partimizde önemli 
görevler aldığını düşünüyorum. Bu anlamda da aslında çok büyük bir karar. Biliyorsunuz 16 Nisandaki 
halk oylamasında biz gençlere seçme ve seçilme yaşının 18 olmasını sağladık. Aslında bunun da ne 
kadar kıymetli ve önemli olduğunu, bunun da bizim sayemizde olduğunu da düşünüyorum, hep beraber 
olduğunu da düşünüyorum. Şimdi, buradan diyoruz ya, bürokratlarımızın yaşlarına baktığımızda seçme 
ve seçilme yaşının da 18 olduğunun, çok kıymetli olduğunun da bir anlamda altını çizmek istedim. 

KYK yurtlarıyla ilgili de bir şey söylemek istiyorum Sayın Bakanım. KHK yurtlarında –bilmiyorum 
diğer yurtlar nasıl ama- Denizli’de çok güzel projeler yapılıyor, özellikle halk eğitim merkezleriyle. 
Eğer sayıyı 12’ye tamamlıyorsanız Denizli’de, 12 öğrenci bir araya geliyorsanız istediğiniz her alanda, 
robotik kodlamadan tutun da el sanatları vesaire İngilizce olmak üzere her alanda kurslar açılabiliyor. 
Ben zaman zaman özellikle kız öğrencilerimizle Denizli’de bir araya geliyorum ve bundan çok 
memnunlar. Bu da aslında bizim sadece akademik anlamda değil, her anlamda, konuşma kursları olmak 
üzere her anlamda soran, sorgulayan gençlerimizi yetiştirdiğimiz anlamına gelmektedir. Bunun için de 
ben tekrar teşekkür ediyorum.

Son olarak şunu söylemek istiyorum: Yönetilen bir gençlik değil, yöneten bir gençlik, millî ve ahlaki 
değerlere bağlı, üreten, araştıran bir gençlik istiyoruz. Bu doğrultuda gençlerimize, sporcularımıza ve 
tüm milletimize hizmet edecek olan, bir hizmet bütçesi olan Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütçesinin 
hayırlı olmasını diliyorum. Projelerimize, gerçekten, baktığımızda aslında çok geniş kapsamlı olarak 
da görüyorum. Sayın Bakanımız olmak üzere, emeği geçen tüm bürokratlarımıza ve personele 
teşekkürlerimi sunuyorum.

Teşekkürler.

BAŞKAN – Sayın Ök, teşekkür ediyorum.

Sayın Arı.

CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Başkanım, Sayın Bakanım, bakan yardımcılarımız, değerli 
bürokrat arkadaşlarımız, sevgili milletvekili arkadaşlarım; ben de öncelikle hepinizi saygıyla, sevgiyle 
selamlıyorum. 

Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini görüşüyoruz. Tabii ki gençlerimize özel değer 
verilmesini hepimiz arzu ediyoruz, istiyoruz çünkü gençlerimiz hepimizin geleceği. Bu anlamda da 
özellikle genç bir nüfusa sahip olmakla övündüğümüz ülkemizde gençlerimizin geleceğe dönük olarak 
daha iyi hazırlanması, özellikle gelişen dünya koşullarına uygun, kendini geliştirmiş, yetiştirmiş, 
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dünyayla entegre olmuş, dünyayla barışık olabilecek gençlere sahip olmamız hepimizin en büyük 
arzusudur. Bu anlamda, özellikle Bakanlığınıza ciddi bir görev düştüğünü ifade etmek istiyorum çünkü 
bu bakanlık çalışmalarıyla özellikle gençlerimizin geleceğine daha sağlıklı yön verilebileceğini ve 
gençlerimizi özellikle toplumumuza kazandırma noktasında daha etkili olabileceğinizi düşünmekteyim. 

Tabii, gençlerimizin sorunları da yok değil. Özellikle, başta üniversite öğrencisi gençlerimiz olmak 
üzere daha ilkokul çağından itibaren genç sayılabilecek nüfusa kadar geçen süreçte hemen hemen 
gençlerimizin her kademede sorunları bulunmakta. Özellikle, burada konuşuldu tabii ki, ben de ifade 
etmek istiyorum. Öncelikle üniversite yurtları, çok önemsiyorum ben bu konuyu çünkü yıllardır bu 
ülkede en çok ihmal edilen konuların başında üniversite öğrencilerimiz için ihtiyaç olan yurt konusu 
gelmekte. Belki süreçte bilerek ya da bilmeyerek ama sonuç itibarıyla da gençlerimizin özellikle arzu 
etmediğimiz, kötü amaçlı oldukları da 15 Temmuz sürecinde açıkça ortaya çıkan belirli gruplar ve başka 
grupların da eline düşmesine sebebiyet verilen gençlerimiz oldu. Eğer bu çocuklarımız, gençlerimiz 
devletin imkânlarıyla sunulan yurt imkânına kavuşmuş olsaydı bugün yaşanılan birçok olumsuzluk belki 
olmayacaktı. Bu sonuçlar bitmiş değildir, geleceğe dönük olarak da gençlerimize sahip çıkabilmemiz 
gerekmekte. Bu anlamda da özellikle üniversite çağına gelmiş, başta kız çocuklarımız olmak üzere, 
gençlerimizin barınma imkânını bilhassa düşünmek zorundayız. 

Biraz önce Sayın Bakanımız sunumunda 2002’den başlayarak bir sunum gerçekleştirdi ve de daha 
sonraki konuşmacı arkadaşlarımız da özellikle yurt konusunda son kapasitelerle ilgili bilgiler verdi. Eğer 
2002’den başlayarak bir değerlendirme yapacak olursak ben de 2002’den bir değerlendirme yapayım. 
2002 tarihinde ülkemizde 1 milyon 918 bin üniversite öğrencisi var iken 182.258 öğrenci kapasitesine 
sahip yurdumuz varmış yani yüzdeye vurduğumuzda yüzde 9,5 oranında barınan öğrencimiz var. 2016 
yılında 7 milyon 313 bin 400 üniversite öğrencimiz var iken yurtlardan yararlanan öğrenci sayımız 
556.611, yüzdelik dilime vurduğumuzda yüzde 7,6’ya tekabül etmekte yani 2002’den bu tarafa siz öyle 
destanlar falan yazmış değilsiniz. Oranlamaya vurduğunuzda, bakın, 9,5’tan 7,6’ya düşmüş bir oran 
var. 2018 yılında ise 7 milyon 560 bin 371 üniversite öğrencimiz var iken bugün yurtlardan yararlanan 
öğrenci sayımız 664.518, yüzdelik dilime vurduğumuzda da yüzde 8,8 oranına tekabül etmekte. Ben 
şuraya gelmek istiyorum, bu sayının yeterli bir sayı olmadığını, tam tersi, olumlu bir şekilde bu konuda 
birlikte, özellikle Bakanlık olarak çalışmalar yapılması gerektiğini sizlere bir kez daha ifade etmek 
istiyorum. Eleştirel olarak değil, ihtiyacın daha bitmediğini, artarak da devam ettiğini hatırlatma 
adına bunu söylüyorum çünkü öğrenci sayımız da malum hızlı bir şekilde artıyor ama oranlamaya 
vurduğumuzda, bakın, oranlar giderek düşmüş. 

Şimdi, gençlik merkezleriyle ilgili güzel açıklamalarınız oldu, ben de naçizane, Antalya’da 
bulunan Özgecan Aslan Gençlik Merkezimiz var, bundan dört sene önce tamamlandı. Görev 
yaptığım dönem içerisinde Antalya İl Genel Meclisi Başkanıyken o gençlik merkezinin yapıldığı alan 
olan 6 bin metrekarelik alan Antalya İl Özel İdaresine ait iken o alanın gençlik merkezi yapılmak 
üzere Gençlik Spor Müdürlüğüne tahsis işlemini gerçekleştiren Meclisin Başkanı olarak ben de bu 
çalışmaya, bu projeye arazi tahsisi sağlayan bir kurumun Başkanı olarak katkıda bulunduğumu ifade 
etmek istiyorum. Bu projeleri önemsiyoruz, bu projeleri öğrencilerimizin oralarda vaktini daha güzel, 
bilinçli bir şekilde değerlendiği merkezler olduğunu düşünüyorum ama tabii ki faaliyet raporunuzda 
da gördüm, öğrencilerimizin biraz daha bilimsel çalışmalarla buralarda vakit geçirmesi ve vaktini iyi 
değerlendirmesi gerektiğini de bir kez daha hatırlatmak istiyorum. 

Bunun yanı sıra, değerli arkadaşlar, biraz önceki konuşmacı arkadaşlarımız da bahsetti, özellikle 
madde bağımlılığı konusu. Ben bir hukukçuyum, madde bağımlılığıyla ilgili konu gerçekten çetrefilli 
ve çok boyutlu bir konu. Bu işin özellikle gerek sizin Bakanlığınızı ilgilendiren boyutu olduğu gibi 
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gerekse emniyet boyutu var, adliye boyutu var, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde 
alınması gereken tedbirler var, dolayısıyla bu konu çok boyutlu bir konu olmakla beraber geleceğimizi, 
gençlerimizi tehdit eden bir konu olduğunu düşünüyorum ve bu konuda özellikle madde bağımlılığı 
kullanımı ve yine sigara kullanma yaşlarının çok küçük yaşlara kadar inmesi ve bunun da artık biliniyor 
olması gerçekten ülkemiz adına büyük bir tehdittir diye düşünüyorum. 

Ben eski bir amatör futbolcuyum, uzun yıllardır futbol müsabakalarını da gerçekten büyük bir 
heyecanla takip eden biriydim, maçlara da çok giden biriydim ama kendi adıma konuşuyorum, yaklaşık 
iki yıldır maçlara gitmiyorum. Tek sebebi şu: Değerli arkadaşlar, bakın, bir futbol takımı düşünün, 11 
oyuncu sahaya çıkıyor, 10’u yabancı. Eğer ben yabancı seyredeceksem açarım, Avrupa kanalındaki 
maçları seyrederim. Şimdi, Türkiye’de maç seyrediyoruz, hem de öyle büyük, kelli felli takımları, 
içinde ancak 1 Türk vatandaşı var. Bu politikanızı gözden geçirmek durumunda olduğumuzu ben kendi 
adıma naçizane hatırlatmak istiyorum. Bu konuda daha tecrübeli, bu konuyu daha uzman şekilde bilen 
spor adamları belki bu konuyu bu şekilde değerlendirmiş olabilir ama daha 2002 yılında biz dünya 
3’üncüsü olan bir Türkiye’yken bugün maalesef geldiğimiz noktaya bakıyoruz. Yıllardır bu ülkede 
yabancı sporcu vardır, doğrudur ama belli bir kotayla oynamıştır. Şimdi, bizim takımlarımızda 11 
oyuncunun 10’u yabancıysa Türk gençlerimizi nasıl bu takımlarda yetiştireceğiz ve sonrasında nasıl 
millî takımda başarılı olacağız? Bu konuyu da sizin dikkatinize bir kez daha çekmek istiyorum değerli 
arkadaşlar. 

Bunun yanı sıra, gelen bir mesajı paylaşmak istiyorum, özellikle öğrenci kredisinin enflasyon 
oranında artırılması önerisi var gençlerin, bu konuyu da sizin dikkatinize sunmak istiyorum. 

Bir hususu sormak istiyorum. Geçtiğimiz yıllardaki –kesin bilgiye sahip olarak söylemiyorum 
bu hususu ama şöyle bir iddia vardı basın organlarında- özellikle Spor Toto’da yüksek ikramiyeli 
çekilişlerde belli bir grubun düzenlemesiyle belli kişilerin eline geçtiğine dair -15 Temmuz öncesini 
kastediyorum- iddialar basında yer almıştı. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Çekiliş yok. Spor 
Toto’da çekiliş olmuyor. 

BAŞKAN – Sayın Bakanım, sonra cevaplayacaksınız. 

Teşekkür ederim. 

CAVİT ARI (Antalya) – Toto’da yani işte, Spor Toto, Loto… 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Toto’da çekiliş yok, 
piyango konusu o. 

 BAŞKAN – Sayın Bakanım, bilahare söz vereceğim. “Sürem bitti.” diyecek. 

CAVİT ARA (Antalya) – O sizin görev alanınıza girmiyor mu? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yok, Maliye 
Bakanlığının alanı. 

CAVİT ARI (Antalya) – Peki, o zaman o konuyu işlemiyorum. 

Kısacası, Bakanlık bütçenizin, özellikle gençlerimiz geleceğine ışık tutması adına hazırlanmış bir 
bütçe olarak kullanılması umuduyla bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum. 

İyi günler diliyorum. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 
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Sayın Bal, buyurunuz. 

Süreniz beş dakikadır. 

ŞENOL BAL (Ankara) – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın Komisyon üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sürem az olduğu için, hemen, hızlı bir şekilde geçeceğim. 

Evet, biraz önce de ifade edildiği gibi 3 gençten 1’i işsiz ve bunalımlı bir gençlik maalesef 
Türkiye’miz için çok can acıtıcı. 

Uyuşturucunun çok yoğun şekilde okullarımıza kadar sirayet ettiği düşünüldüğünde ne önlemler 
alınıyor, bunun üzerinde durmak lazım, biraz önce de ifade edildiği gibi, tabii ki bu, Gençlik ve Spor 
Bakanlığının tek görevi olmasa da özellikle gençlerimizi bir şekilde sporla meşgul etmek ve sportif 
faaliyetler içine almanın çok önemli olduğunu bir kere daha hatırlatmak istedim. 

Sayın Bakana da sormak istiyorum: Spor Şûrası, en son 2008’de toplandı. Gençlik Şûrası da 2012 
yılında toplandı, ondan sonra şûralar yapılmadı. Biraz önce de bazı genç arkadaşlarımızın da ifade 
ettiği gibi, artık Türk gençliği için şûralar yapılması yerine, parti şûralarıyla iktidar partisinin gençleri 
bir araya toplayarak değerlendirdiği, kendilerine biat eden insanlar yetiştirdiği bir yapıyı maalesef 
Türkiye’de oluşturmuş bulunuyoruz. 

Gençlerimizi daha önce FETÖ’nün yurt ve okullarına muhtaç eden bir yapı, bugün de çok 
değişmiş gözükmüyor, Menzilcilerin, Süleymancıların, tarikatların, TÜRGEV vakfının, Ensar Vakfının 
yurtlarında yine birçok gencimizin beyni yıkanıyor maalesef. 

Bizim 1982 Anayasası’nın 58’inci ve 59’uncu maddesi gençlikle ilgili ve 59’uncu maddede 
“Devlet, her yaştaki Türk vatandaşlarının beden ve ruh sağlığını geliştirecek tedbirleri alır, sporun 
kitlelere yayılmasını teşvik eder.” deniyor. Öyle mi olmuştur? Maalesef. 

Sporda tüm katılımcılar eşittir. Bakıyoruz Avrupa ülkelerinin ve Amerika Birleşik Devletleri’nin 
yetkililerine: Sporun önemini yakından bildikleri için vatandaşlara tesis ve malzeme konusunda destek 
olarak, sağlıklı toplum oluşturarak sağlık harcamalarının büyük oranda düşmesini sağlıyorlar. 

Mutluluk hormonu salgılanan spor sayesinde toplum sosyalleşiyor ve birbiriyle de barışık olarak 
yaşayabiliyor. Almanya’da 7 bin kadar spor tesisi var ve kadın ağırlıklı 9 milyonu geçkin insan sürekli 
ve sistemli bir şekilde spor yapıyor. Üzülerek söylemek gerekirse, ülkemizde yeterli olmayan kamu 
tesisleri var, belediyeye ait tesisler var ama bunlardan da herkes faydalanamıyor, yasaklar var, belli 
yandaşlara daha çok açık, açık söylüyorum. Ankara’da yapılan spor tesislerine bir bakın, kimler spor 
yapabiliyor? Yine, özel olarak 2 bin kadar da hijyene ve koşullara uymayan özel spor tesisi bulunuyor. 

Ülkelerin tanıtılmasında ve turizm gelirlerinin artmasında sporun önemi son otuz kırk yılda çok 
arttı, anlam kazandı. Örneğin, dünyanın en önemli spor organizasyonu olimpiyatları almak için tüm 
diplomatik yollar deneniyor çünkü olimpiyat yapan ülke uçak, konaklama, hediyelik eşya, televizyon 
yayın gelirleri, yemek ve beslenmeden dolayı 15-20 milyar dolar kazanç sahibi oluyor. Türkiye, 4 kez 
başvurdu ancak siyasi nedenlerle de kaybetti. Dört yılda bir farklı ülkelerde gerçekleştirilen ve ilki 1896 
yılında yapılan modern olimpiyatlar hiçbir dönemde bir Müslüman ülkeye de verilmedi. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Bal, son cümlenizi alayım lütfen. 

ŞENOL BAL (Ankara) – Çok teşekkür ediyorum. 
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Şunu söylemek istiyorum: Biz belki dünya genelinde en fazla Gençlik ve Spor Bakanı değiştiren 
ülke konumundayız ve keşke spordan sorumlu bakanlarımız da biraz spor solumuş ve forma giymiş 
veya sporla iştigal etmiş olsalar çok daha iyi olur. 81 ilin gençlik hizmetleri ve spor il müdürlerine 
baktığımızda da çoğunun sporla ilgisi olmadığını ve liyakatli olmadığını görüyoruz. 

Yerel yöneticiler ve siyasi partiler her zaman “Her köye ve mahalleye bir spor tesisi” diyerek 
büyük vaatlerde bulunurlar. Bakıyoruz, Siirt’te yüzme havuzu yapılmış. 

BAŞKAN – Sayın Bal, toplamanız lazım. Son cümlenizi alayım. 

ŞENOL BAL (Ankara) – Tamam, toparlıyorum. 

Şu anda lisanslı yüzücüsü bile bulunmayan, kullanılmayan bu havuzlar çürümeye terk edilmiş. 
Mersin’de Akdeniz Oyunları için yapılan tesisler şu anda kullanılmıyor. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

ŞENOL BAL (Ankara) – Ben teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

BAŞKAN – Sayın Sancaklı, buyurunuz. 

Baki Bey size beş dakika devir yaptı; ona göre, süreniz toplam on dakikadır.

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakanım, bakan yardımcılarımız, bürokratlar, milletvekilleri, misafirler; hepinizi saygıyla 
selamlıyorum. 

Tabii, konuşmaları da dinliyoruz. Her gelen iktidar mutlaka iyi bir şeyler yapıyor, eksikleri de 
oluyor. Biz, eksikleri söylediğimiz zaman veya bir şeyler tavsiye ettiğimiz zaman hemen “Bakın, 
muhalefet şöyle diyor, böyle diyor.” gibi oluyor. Artık ülke öyle bir duruma geldi ki bizim siyasetten 
çok bu toplumu düşünmemiz lazım, özellikle konu spor ve gençlik olunca, geleceğimiz olan çocuklarla 
ilgili olunca da bir konsensüs sağlamamız lazım ve doğru yapmamız lazım. 

Türk sporu, hakikaten artık kan kaybetmekten öteye gitmiş, çok çok kötü durumda arkadaşlar, 
hem de ne zamandır çok kötü durumda: Sayın Bakan, 2002-2018 yılları arasındaki toplam tesis sayısını 
burada yazmışsınız, 1992; ondan önceki bütün hepsinin toplamı 1.575 yani Türkiye tarihinin en çok 
tesisinin yapıldığı, imkânların arttığı, paranın olduğu zamanda biz Türk spor tarihinin en kötü neticelerini 
alıyoruz. Şöyle ki: Biliyorsunuz, dört yılda bir olimpiyatlar yapılıyor ve her branşta katılımlar sağlanıyor 
ve olimpiyatın sonunda aldığınız neticelere göre, madalyalara göre ülkenin sporunun durumunun ne 
durumda olduğu ortaya çıkıyor. Maalesef son üç olimpiyattır -yani her dört senede bir yapılan- Türkiye 
tarihinin en kötü neticelerini alıyoruz. Bir de bu aldığımız madalyaların bir kısmını da maalesef ve 
maalesef üzülerek söylüyorum, bizim çocuklarımızdan değil de devşirme sporculardan alıyoruz. Yani 
80 milyonluk bir ülkede biz olimpiyatlara götürecek sporcu mu bulamıyoruz? 

Tabii, biraz evvel, sayın konuşmacı diyor ki: “Türkiye’de herkes başkasının işine karışır zaten.” 
Ehil olan insanların ehil olan noktalara gelmediği bir ülkede yaşıyoruz maalesef, şöyle ki: Mesela, en 
popüler olduğu için futboldan örnek vereyim. Süper Lig’de 18 tane takım var, 20’şer yönetici deseniz, 
360 kişi; PTT Ligi’nde de o kadar, 720; bir alt ligler, Federasyon, şu bu derken Türk futbolunu yöneten 
en tepede diyelim ki bin kişi. Arkadaşlar, maalesef hiçbiri millî futbolcu değil, her meslekten adam 
var ama içlerinde bir tane millî futbolcu yok. Peki, Türk futbolunu yöneten bin kişinin içinde bir tane 
millî futbolcu yoksa nasıl olacak bu futbol, nasıl iyi bir yere gelecek? Gelmesi söz konusu değil. İşte, 
şu anda Türk futbolu uçurumdan aşağıya uçmuş vaziyette. Şöyle ki: Sadece 4 büyük kulübümüzün, 



06 . 11 . 2018 T: 10 O: 2

69 

Plan ve Bütçe Komisyonu

Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzon diye nitelendirdiğimiz takımların borcu -geçen gün ben 
10 milyar zannettim- 12 milyarı geçmiş. Yani bugünkü faizlerle ortalama yüzde 30’dan deseniz 12 
milyarın yıllık faizi 3,6 milyar TL, dört kulübün ödemesi gereken sadece faiz. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Yüzde 42’den 400 bin…

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Ya 30’dan hesaplasan 3,6 milyar lira yapar ki bunu hiçbir 
kulübün gelirinin karşılaması mümkün değil. Şöyle düşünün: Geçen gün Mecliste de örnek verdim. 
Türkiye’nin en zengin ailesinin Yönetim Kurulu Başkanı Fenerbahçe Kulübü Başkanı oldu Sayın Ali 
Koç, müdahale edemiyor kulübe. Neden edemiyor? Çünkü artık birkaç yıldır FIFA, UEFA müdahale 
ediyor Türk kulüplerine. Diyor ki: “Siz yönetemiyorsunuz. Size bu kadar bütçe veriyorum. Bu kadar 
transfer yapabilirsiniz. Onun dışında bir şey yapamazsınız.” Ve şu anda gelinen nokta maalesef 
uçurumun ötesine atlamış vaziyette. 

Sayın Bakanım, federasyon seçimleri inanılmaz kötü. Yani tabii ki iktidara olan yakın insanlar olur, 
20 küsur milyon oy alan bir partiden bahsediyoruz, tabii ki olacak ama ehil insanları koysaydınız keşke 
de Türk sporu bu hâle gelmeseydi. Mümkün olduğu kadar yandaşlar, akrabalar ve onlardan kurulu 
olduğu için de Türk spor tarihinin en kötü günlerini yaşıyoruz. Şimdi -biraz eleştirdim- ne yapacağız 
mesela? Siz düşünebiliyor musunuz, bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı oynandı bu hafta, hepimiz 
seyrettik maçı, maçla ilgili kimse konuşmuyor, maçtan sonraki olaylarla ilgili konuşuyor. Belki 50-60 
defa, 70 defa millî olmuş Hasan Şaş kulübeden koşup Fenerbahçeli bir oyuncunun gırtlağına sarılıyor. 
Hasan’ı eleştirebiliriz, yaptığı çok büyük hata ama gelinen nokta bu, gelinen gerginlik bu. Hasan Şaş 
yapmasaydı, Masan Şaş yapacaktı, başka birisi yapacaktı, nitekim de sahadaki futbolcular zaten kavgayı 
gürültüyü başlattı, sonra devamı geldi. Peki, Allah korusun bu olaylar tribünlere yansımaya başladığı 
zaman, tribünlerde olaylar başladığı zaman nasıl durduracağız? Burada çok kişi hatırlar, Yugoslavya’da 
savaş Partizan-Mostar maçından sonra başladı. Tribünlerde başlayan olaylarla tetiklendi, tetiklendi, 
tribünlerde olaylar bir başladı, ondan sonra da ülke 7’ye bölündü. Şimdi, bu FETÖ ve diğer terör 
örgütlerinin boş durduğunu mu zannediyoruz biz, öyle bir şey mi zannediyoruz? Hayır. Futbol terörü 
üzerinde çalışıyorlar ve eğer biz bazı şeylere Meclis olarak, ülke olarak, Bakanlık olarak, milletvekili 
olarak, Başbakan olarak -gerçi başbakan şu anda yok- Cumhurbaşkanı olarak müdahale etmezsek 
arkadaşlar bu işin sonu kötü. Biraz evvel beyefendi diyor ki: “İki yıldır maç seyretmiyorum.” Ya, ben 
seyretmiyorum ya. Ben doğduğumdan beri bu filmde oynuyorum. Ben bile seyretmek istemiyorum, 
artık zevk almıyorum çünkü. O zaman ne yapmamız lazım. Eleştiriler güzel. Türk spor tarihinin en çok 
tesislerinin yapıldığı, en çok imkânlarının olduğu yerde bu spor niye böyle ve ne yapacağız? Futboldan 
devam edeyim biraz. 

Biraz evvel aşağıda Sayın Bakan yemek yiyordu, ben de uğradım, diyor ki: “Bu yabancı konusu…” 
Mesela fikrimi öğrenmek istiyor, fikrimi söyleyeyim. Şimdi, bu 14 yabancıyı kim getirdiyse acil bir 
şekilde futboldan el çektirin hepsini. Neden? Kimse, isterse babamın oğlu olsun. Neden? Diyorlar ki: 
“Türk futbolcularının fiyatlarını düşürmek için 14 yabancıyı serbest bıraktık. Bir de Avrupa kupaları, 
işte Avrupa şampiyonaları, falan başarı lazım.” Ya, arkadaşlar, Türkiye Millî Takımı hayatında 3 defa 
dünya kupasına gitmiş cumhuriyet tarihinde. İki tanesini hakkıyla kazanmış, bir tanesini kurayla. Yani 
elli senede bir Dünya Kupası’na gidiyor bu ülke. Avrupa Şampiyonası’na   –yanılmıyorsam- dört kere 
gitmişiz, yüz senede demek ki yirmi beş senede bir gidiyoruz Avrupa Şampiyonası’na. Şampiyonlar 
Ligi’nde, hayatımızda, final mi oynuyoruz her sene? 2000’de Galatasaray UEFA’yı ve Süper Kupa’yı 
aldıktan sonra bir daha bir başarımız mı var bizim ki bu kadar yabancı geldi de şu anda bizim 
takımlarımız Şampiyonlar Ligi’nde final mi oynuyor? Fenerbahçe geçen sene Vardar’a elendi? Bizim 
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2’nci Lig ayarında bir takım. Galatasaray bir takıma elendi, vallahi ismini bilmiyorum. Şimdi, peki, 
hani bu yabancılar alınıyordu, böyle 5’er milyon euro, 3’er milyon euro veriliyordu da biz final niye 
oynamıyoruz Avrupa kupalarında? O zaman demek ki yanlış şeyleri tartışıyoruz biz. 

Sayın Bakanım ve değerli milletvekili arkadaşlarım, bizim yapmamız gerekeni söylüyorum: 
Biz bu konuşmalarla ve böyle bakanlar geliyor geçiyor, başka bakan geliyor, çok fazla da bir şey 
yapamıyorsunuz çünkü bu siyaset enteresan bir şey. “Seçim geliyor ellemeyelim, o geliyor aman tepki 
olmasın, o oluyor şu olmasın.” Yok öyle bir şey arkadaşlar, artık seçim falan da yok. Yerel seçimler 
de etkilenmez herhâlde bu futbolla ilgili yapacağımız hamlelerden. Şimdi biz bir şeye karar vereceğiz. 
Burada bir bataklık var, burada da sivrisinekler var, uçuşuyor etrafta. Biz Raid’le o sivrisinekleri mi 
kovalayacağız, yoksa bu bataklığı mı kurutacağız kökünden? Bu işin içinde hakikaten uzun yıllar olan 
birisi olarak benim fikrim ve benim tavsiyem: Bu bataklığı alalım, bu bataklığın içinde kim varsa 
ismi kim olursa olsun alalım, kenara çekelim. Futboldan devam edeyim, çok vaktimiz de yok. UEFA, 
FIFA kurallarını getireceğiz, koyacağız, belki yüzde 10, yüzde 20 Türkiye uyarlayacağız ve Anayasa 
kitabını yazacağız. Adam gelip diyecek ki: “Ben Futbol Federasyonu Başkanı olmak istiyorum veya 
kulüp başkanı olmak istiyorum. Tabii, beyefendi, açalım 63’üncü sayfada yazıyor kriterler.” Bakacağız 
kriterler tutmuyor. “Olamazsın beyefendi sen kulüp başkanı veya Federasyon Başkanı.” Ama beyefendi 
diyor ki: Benim milyar dolarım var.” “E, fark etmez kardeş, milyar doların da olabilir, sen bakacaksın 
işine. Git o milyar doları nerede harcıyorsan harca, buraya gelmeyeceksin.” gibi kuralları yazacağız, 
ondan sonra bu kurallara göre yönetilecek. Fatih Terim Milan’ın teknik direktörü olduğunda anlaşma 
imzalıyor. Diyorlar ki: “Hocam 3 yardımcı hocaya ihtiyaç var. Lütfen, var mı yardımcı hocaların?” 
“Tabii ki.” diyor. 3 Türk ismi veriyor. Milan kulübü ertesi gün çağırıyor Fatih Hoca’yı. “Hocam teşekkür 
ederiz ama bunlar Milan’ın kriterlerine uymadığı için lütfen bize başka isim ver.” Fatih Hoca diyor ki: 
“Bende başka isim yok.” “O zaman biz veriyoruz sana 3 tane.” Yardımcısı İtalyan’dı Fatih Hoca’nın. 
Kulübün çaycısının bile kriteri var. Şimdi, biz “Futbol Federasyonu” dediğimiz federasyonda… 
Futbol Federasyonu Başkanı hiçbir stada gidemiyor, hiçbir kulüp başkanı rakip takımın deplasmanına 
gidemiyor, her yerde tepki var, her yerde olaylar var. Neymiş? Seçilmiş. Yok, arkadaşlar, seçildiyse 
seçildi, bıraksın gitsin. Burası Meclis. Nasıl ki belediyelere kayyum atayabiliyorsak, yapamayanlara el 
çektirebiliyorsak bu Futbol Federasyonu ve sporla ilgili    -genel konuşuyorum- el çektirelim. Yeniden 
federasyon…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Sancaklı.

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Bir iki dakikada bitireyim.

BAŞKAN - Süre bitti yok artık onu yapamıyorum Sayın Sancaklı.

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) - O zaman son olarak Ampute Millî Takımı’na bir teşekkür 
edeceğim.

BAŞKAN - Ona edelim, onda sorun yok.

SAFFET SANCAKLI (Kocaeli) – Arkadaşlar, o kadar başarıya susamışız ki geçen sene Ampute 
Millî Takımı Avrupa Şampiyonu olunca sokaklara döküldük. Bu sefer de dünya 2’ncisi oldular. Onların 
hepsini alınlarından öpüyorum. Millî Takım kaptanı penaltı kaçırdı ve televizyon konuşmasında diyor 
ki: “Bu 5 Kasımlar bana yaramıyor. Mayına da 5 kasımda basmıştım, bu penaltıyı da 5 Kasımda 
kaçırdım. Hepimizin tüylerini diken diken yapıp ağlattı.” Hakkımızı ona helal ediyoruz, zaten yok da, 
o bize helal etsin, onlar bize helal etsin.

Hepsine teşekkür ediyorum, alınlarından öpüyorum.
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Söz verdiğiniz için de teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Zeybek…

GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; hepinize yeni 
bütçenin hayırlı olmasını dileyerek sözlerime başlıyorum. 

Uzun yıllar amatör spor kulüplerinde görev almış bir sporsever olarak öncelikle 2019 yılında 
bütçedeki sıkıntı ve spor kulüplerimizin de içinde yaşadığı problemleri dikkate alarak transfer ve 
lisans ücretlerinin mutlaka düşürülmesi gerektiğini söylüyorum. Amatör kulüplerin tamamı özellikle 
İstanbul’da haftada iki gün birer saat yarım sahada antrenman yapmaktadırlar. Şimdi, Türk Millî 
Takımı’na sporcu yetiştirecek olan altyapılarımız eğer haftada iki gün birer saat o da yarım sahayı 
kullanarak antrenman yapacaklarsa o zaman bizim sporcularımızın nasıl başarılı olacağını burada 
araştırmamız gerekir. 

Başka bir konu da amatör spor kulüplerimizin kullandıkları tesis, saha, idari hizmet binaları gibi 
yerlerin hazineye ya da ilgili kurumlara ödedikleri ecrimisillerin kesin olarak kaldırılması gerekir. Yani 
amatör spor yaptıran bir kulübün devlete spor yaptırdığı alanlarla ilgili ecrimisil ödemesinden daha 
mantıksız bir anlayış olamaz. 

Son yıllarda İŞKUR üzerinden çok sayıda kamu kurum ve kuruluşlarına personel alınmaktadır. 
Benim burada Gençlik ve Spor Bakanlığına bir önerim olacak. İŞKUR’un illerde alacağı personelin 
yüzde 5 oranındaki kısmının lisanslı amatör sporculardan seçilmesi konusunda bir yasal düzenlemenin 
yapılmasının çok iyi olacağını söylüyorum. Son bir yıl içinde Gençlik Spor Genel Müdürlüğüne ait 
olan futbol sahalarının gerek normal çim gerekse suni çim kaplı olan sahalarda ciddi biçimiyle sorunlar 
vardır ve bu sorunların da hızla giderilmesini talep ediyorum. Amatör spor kulüplerinin başkan ve futbol 
şube sorumluları ile lisanslı sporcuların seyirci sayısı giderek düşmüş olan 1’inci ve 2’nci Lig’deki 
futbol müsabakalarında lisanslarını belge olarak kullanmaları durumunda Passolig’e ücretsiz olarak 
bölgelerindeki maçları izleyebilme hakkının yüklenmesi gerektiğini söylüyorum. Bugün 1. Lig’te 
ortalama 5-6 bin arasında seyirci sayısı var, 2. Lig’te bu sayılar çok daha düşük. Eskiden olduğu gibi 
amatör sporcuların ve amatör kulüp başkanlarının sahalarda Passolig’lerine yıllık kombine haklarının 
ücretsiz olarak yüklenilmesinin doğru olacağını düşünüyorum.

Spor kulüplerinin başkan ve yöneticilerinin spor kulüplerinin devlete karşı olan vergi ve sigorta 
ile sporculara karşı olan transfer ücretlerinden kaynaklanan borçları konusunda müteselsil sorumlu 
olacakları yeni bir yasal düzenlemenin mutlaka hayata geçirilmesi gerekiyor. Bugün artık Türkiye’de 
borçlarını ödeyemediği için Amatör Lig’e düşmüş köklü kulüpleri ve o illerde belediye tarafından 
kurulmuş belediye spor kulüplerini görüyoruz; bu ciddi biçimiyle kurumsal yapılanmayı zedeleyen bir 
anlamı ifade etmektedir. 

Amatör spor kulüplerinin altyapı antrenörlerinin sigorta kapsamına alınabilmesi için kesinlikle 
vergiden muaf tutulması ve bunların sigorta primleri konusunun da mutlaka Spor Genel Müdürlüğünün 
destek kampanyasına alınması gerekir.

Okul spor kulüplerinin son derece önemli olduğunu düşünüyorum ama okul spor kulüplerinin 
mahalle spor kulüpleri gibi yarışmacı spor kulübü statüsünde mutlaka olmaması gerektiğini 
düşünüyorum.

Ziraat Türkiye Kupası’na katılan takımların katılım bedelleri geçmişte yabancı para cinsinden 
ödeniyordu. Bu yıl bu bedeller ne kadar? Bunların açıklanmasını istiyorum. 
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2. ve 3. Lig’te yer alan spor kulüplerimizin Spor Toto’dan almış oldukları maç başı iddia rakamları 
hâlâ 35, 45, 55 ve 65 bin TL olarak devam etmektedir. Dört yıldır bu rakamlarda herhangi bir artış 
yapılmamıştır.

Sarıyer 2. Lig’te şampiyonluğa oynuyor. Yusuf Ziya Öniş Stadı’nın yan tarafındaki spor salonunun 
hemen yanında bulunan kaçak büfenin yıkılarak deplasman taraftarlarının giriş çıkışının sağlanmasını 
istiyorum.

Olimpiyat yapma fikrine kesin olarak…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Zeybek, çok teşekkür ediyorum.

GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – Sayın Başkan, cümlemi tamamlayayım.

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, Komisyonumuzun almış olduğu karar gereği misafir 
milletvekillerimizin ilk iki saat içerisinde Komisyonumuza konuşma yapmak için başvurmaları 
gerekiyordu fakat gördüğüm kadarıyla, aşağıda Genel Kurul kapandı gibi görünüyor şöyle baktığımda. 
Kapanmadı ama… 

GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – Başkanım, cümlemi tamamlamama müsaade eder misiniz?

BAŞKAN - Müsaade ederseniz…

Sayın Tahsin Tarhan, Sayın Sibel Özdemir, Sayın Turan Aydoğan, Dersim Dağ, Ednan Arslan, 
İsmail Atakan Ünver, Utku Çakırözer, Saffet Sancaklı, Özcan Özel, Yaşar Karadağ, Ali Öztunç, Sayın 
Kerestecioğlu, Sayın Özalan, Sayın Erbaş; bunun dışında söz talebi olan arkadaşlarınız…

Sayın Ağbaba, yazacağım ama bundan sonra gelen hiçbir talebi de karşılamayacağım yoksa bizim 
onun sonunu getirmemiz mümkün olmuyor. 

YILDIRIM KAYA (Ankara) - Sayın Başkan, “Yıldırım Kaya” da yazar mısınız. 

BAŞKAN – Evet, Yıldırım Kaya. 

Burada olup adı okunmayan, söz almak isteyen başka arkadaşımız var mı? Yok. 

Tamam, bunun dışında gelen söz taleplerini karşılamayacağım.

GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – Başkanım, sözümü tamamlayabilir miyim?

BAŞKAN - Sizin de son cümlenizi alayım Sayın Zeybek.

GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – Sayın Bakanım, sporun içinden gelen biri olarak söylüyorum: 
Türkiye’nin kesinlikle olimpiyatları düzenlememesi gerekir. 2004 Atina Olimpiyatları’nın yapıldığı 
şehri gittim, inceledim; ülkeye nasıl ekonomik olarak ciddi sıkıntılar yarattığını ve olimpiyat için 
yapılmış olan tesislerin spor salonlarının sporcu olmadığı ve işlevini kaybettiği için nasıl söküldüğünü 
ve sonra da ülkede bunların sökümünün de ciddi maliyet oluşturduğunu düşünüyorum. O nedenle, 
olimpiyat fikrine henüz Türkiye’nin hazır olmadığı kanaatindeyim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Özalan, bir diğer millî sporcumuz, buyurun.

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Sayın Başkan, Sayın Bakanım, değerli Komisyon üyeleri, 
kıymetli bürokratlar, basımızın değerli mensupları; hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlamak isterim. 
Tabii, ben şu anda Komisyonda misafirim, o yüzden… 
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Demin Sayın Saffet Sancaklı’nın söylediği bazı şeyler var; haklı olduğu yerler de var, tabii benim 
fikrime karşı olan yerler de var. Öncelikle şunu söylemek istiyorum: Burada konuşulan konu özellikle 
kulüplerin ve Millî Takım’ın son dönemlerdeki başarısız sonuçları yabancı kuralına bağlanıyor ama 
diğer ülkelere baktığımız zaman bu fikrin aksini gösteren bir durumla karşı karşıyayız. Özellikle İtalya, 
Almanya, Fransa, İspanya, İngiltere -Premier Lig şu anda dünyanın en büyük ligi olarak gösteriliyor- 
buralarda da sınırsız yabancı kuralı uygulanmakta. Ha, nedir eksiğimiz? Oradaki ülkelerde altyapı 
düzeni yabancının sınırsız olmasına göre yapılmış, o yüzden belki burada altyapıların üzerine biraz 
daha düşmemiz gereken bir konu olabilir. Ama şunu söylemek istiyorum ki ben burada huzurlarınızda 
Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi, 1993 yılında Akdeniz Olimpiyatları’nda olan millî 
takımın kadrosundaydım; 1996, 1998, 2000 Avrupa Şampiyonası’na giden ve çeyrek final oynayan 
kadronun içerisindeydim; 2002 Dünya Kupası’nda 3’üncü olan kadronun içerisindeydim ve İngiltere 
gibi dünyanın en büyük ligi olan Premier Lig’e giden ilk Türk futbolcuyum. Sayın Bakanımıza 
teşekkür ediyorum çünkü “‘Bizim jenerasyon nasıl başarılı oluyor da şu andaki jenerasyon bu 
başarıdan faydalanamıyor, başarılı olamıyor?’ konusunu nasıl değerlendiririz?” dediğinde çok iyi bir 
şekilde, çok detaylı bir şekilde kendisiyle istişare ediyoruz; şu anda olmayıp da bizim zamanımızda 
olan bazı detayları kendisiyle zaten konuşup hem millî takımlar düzeyinde hem de kulüpler düzeyinde 
yapmaya çalışıyoruz. Öncelikle burada Sayın Bakanımıza çok teşekkür ediyorum çünkü belki de bizim 
zamanımızda bu kadar spora ve sporcuya eğilmeyen spor bakanlarımızı da gördük biz; şimdi de bu 
kadar çok eğilen bir spor bakanımızı görüyoruz. Çok Teşekkür ediyorum kendisine.

Tabii, şiddet konusunu söyledi Sa ffet Ağabey. Doğrudur, haklıdır ama bu şiddet konusu tabii bir 
tek oyunculardan ya da yöneticilerden ya da taraftardan oluşmuyor. Özellikle burada tek sorumlu 
demeyeyim de yani sorumluluğun büyüğünü oyuncuların alması gerekiyor, oyuncularımızı bu konuda 
biraz daha eğitmemiz gerekiyor.

Doğrudur, ben çok derbi maçı oynadım, derbi maçlarının atmosferi çok farklı olur. Bazen 
duygularımızı ve hırsımızı heyecanımıza karıştırıp bazı, böyle, şiddete varabilecek olaylara 
karışabiliyoruz ama oyuncularımızın tabii biraz daha bu konuda eğitimli olmaları gerekir, onları biraz 
daha eğitmemiz gerektiğini düşünüyorum.

Bir de şunu şöyle söyleyeyim bir öz eleştiri yaparak: Belki de oynadığımız zaman en fazla sarı kart 
ve en fazla kırmızı kart yemiş bir oyuncu olarak bunları söylüyorum.

BAŞKAN – Biz de hatırlıyoruz o kısmını, evet. 

FEHMİ ALPAY ÖZALAN (İzmir) – Yok, onun için söylüyorum çünkü bu konuda oyuncuların 
tabii ki biraz eğitilmesi gerekiyor ama bunun da zamanla minimuma inip Türk futboluna, Türk sporuna 
çok büyük katkılar yapacağına inanıyorum. 

Futbol Federasyonu’na gelince, Saffet Ağabey niye bu kadar ağır konuşuyor Futbol Federasyonu 
hakkında, onu da bilemiyorum ancak yapmış olduğu çok güzel şeyler de var, bunları da konuşmak 
gerekiyor, özellikle altyapı tesislerinde. Biliyorsunuz, Federasyon’un birinci görevi altyapı tesislerini 
en iyi şekilde inşa etmek; bu konuda da Federasyonumuz gerçekten belki de bugüne kadar olmamış 
derecede altyapıya destek vermiş bir Federasyon, o yüzden de kendilerine teşekkür ediyorum.

Ben tekrar hepinize çok teşekkür ediyorum. Bu konuya da bir açıklık getirmek istedim. Hepinizi 
saygıyla selamlarım.

BAŞKAN – Evet, teşekkür ediyorum Sayın Özalan.

Sayın Tarhan…



06 . 11 . 2018 T: 10 O: 2

74 

Plan ve Bütçe Komisyonu

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, çok değerli Komisyon üyeleri; 
hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakan, yeni görevinizde de başarılar diliyorum.

Ben de spordaki şiddetten başlamak istiyorum, özellikle geçen haftaki fotoğraftan. Şöyle, son otuz 
yıla baktığımız zaman, bütün kulüp başkanlarına ve yöneticilerine, antrenörlerine; hep aynı adamlar. 
Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini konuşuyoruz ama spora baktığımız zaman otuz yıldır 
çeteleşmiş; sporu her alanda, hem TV kanallarında hem kulüplerde ele geçirmiş aynı kişileri izliyoruz. 

Son karşılaşmada gördük, dünyaya da rezil olduk. Futbolcular sahada tartışıyor, dışarıdan herkes 
saldırıyor, kimin kime vurduğu belli değil.

Ondan bir hafta önce gene Türkiye’de acı bir olay yaşadık, gerçekten spora kara leke sürüldü. 
Avrupa’da futbol oynamış, gurur duyduğumuz bir sporcu bir hastaneye gidiyor, silahla basıyor, bizim 
Spor Bakanımız onunla ilgili bir açıklama dahi yapmıyor ve bu arkadaşımız, düşünün, hastanede 
tehdit ederek, tehdit savurarak orada silahla tehdit ediyor, Türkiye izliyor, Bakanlık izliyor, savcılar, 
hâkimler izliyor. Sadece şunu söyleyeyim: Liseye giden bir gencimiz, üniversiteye giden bir gencimiz 
sosyal medyada bir yazı yazdı diye hemen sabah polis alıyor evinden, hemen alıyor. Nasıl takip ediyor, 
şaşırıyoruz ama böyle bir eylemi ne Spor Bakanlığı ne de Türkiye’de bir savcı, bir hâkim takip etmiyor. 

Çok değerli arkadaşlar, son yıllardaki spordaki şiddet kendiliğinden başlamadı, bugünkü yönetim 
anlayışından kaynaklanıyor. Bir örnek vereyim, Trabzon’da Fenerbahçe kafilesine silahlı saldırı yapıldı, 
düşünün, bir dosya dahi açılmadı, kapatıldı.

BAŞKAN – Size bir saat süre vermek lazım.

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Son iki bakan, özellikle Osman Aşkın Bak bize söz verdi. Her 
koridorda gezdiğimizde, Genel Kurulda “Benim ilk işim spor kanunu çıkarmak...” Sevgili Bakanım, 
bir an önce, eğer biz dünyaya rezil olmayacaksak spor kanunun çıkması gerekiyor. Spor kulüpleri 
batmış, hepsi iflas etmiş. Kendi şirketini yönetemeyenler gidip oranın başına oturuyorlar, kulüpleri elli 
yıllık borçlara sokuyorlar. İstedikleri gibi borçlanıyor ve artık, Avrupa’ya, düşünün, futbol takımlarımız 
gidemiyor. Bu hâle geldik. Onun için bir an önce spor kanununun çıkması gerekiyor. 

Ben bir de bu bütçede şu yatırımlarla ilgili birkaç konuyu gündeme getirmek istiyorum, özellikle 
bu statları. Her şeyiyle stat yapıyoruz, çok güzel. Bu statlar ne işe yarayacak? Avrupa Şampiyonası’nı 
da alamadık. On beş günde sadece bu statlarda bir maç mı yapılacak? İstanbul’da Atatürk Stadı var, 
burası ne işe yarıyor? Milyon dolarlar yatırıldı, şu an ne işe yarıyor? Hâlâ stat projeleri devam ediyor. 
Bu stat projelerini devam ettirene kadar, ülkede bu kadar üniversite var, yurt sorunu var, yurtları yapsak. 
neden yapamıyoruz, neden yapmıyoruz? 

Bir de Sayın Bakanım, düşüncenizi almak istiyoruz. Her şehirde bir stat projesi var ve bu statlar 
yenileniyor, eski statlar yıkılıyor ve bu eski statlar genelde TOKİ’ye, müteahhitlere peşkeş çekiliyor. 
Bu statların ismine baktığımız zaman çoğunun ismi ya İnönü Stadı ya Atatürk Stadı. Neden bu isimler 
kaldırılıyor, değişik değişik isimler konuyor? Stadın isminin İnönü veya Atatürk olması rahatsızlık mı 
veriyor? Bunu özellikle cevaplamanızı istiyorum. 

Çok teşekkür ediyorum, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.

BAŞKAN – Sayın Tarhan, teşekkür ederim.

Sayın Özdemir...

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Başkan, Sayın Bakan ve tüm değerli katılımcılar; ben de sizleri saygıyla selamlıyorum. 
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Sunumunuzu dinledik Sayın Bakan. 

Geçen dönemde aynı süreç olmuştu, tekrar yeni bir Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi görüşüldü. Bu 
dönem de yaklaşık bir yıl geçmeden tekrar başa döndük ama burada işte, süreklilik sağlayan, gençlerin 
sorunlarına çözüm üreten bir plan ve program dâhilinde gençlik politikalarının biz ele alınmasını 
beklerken böyle bir durum olmadığını sizin bütçe sunuşunuzda da gördük. Çalışmalar var, evet, 
Bakanlığın yapmış olduğu ama burada geçen dönem de sormuştum, veri temelli bir çalışma yapılıyor 
mu? Geçmiş dönem Spor Bakanı Sayın Bak böyle bir çalışma içerisinde olduklarını söylemişti. Yani 
nedir, bölgesel, gençlerin temel sorun alanları ve bunlara kalıcı çözüm üretecek bir mekanizma var mı? 
Baktığımız zaman gençlerin şu an acil çözüm bekleyen sorunlarından uzak, gençlerin gerçekliğinden, 
temel sorun alanlarından uzak bir çalışma içinde olduğunuzu maalesef görmekteyiz. En temel sorun 
alanı, tabii ki, eğitim ve istihdam alanındaki çalışmalar. Bu noktada tüm gençliğe hitap eden bir politika 
maalesef göremedik buradaki çalışmalar içerisinde. Belli bir gençlik anlayışı dayatmasından maalesef 
vazgeçilmiş değil. On altı yılda da yine maalesef gençliğin hangi sorunu çözüldü Sayın Bakan? İş 
bulma kaygısı, işsizlik, uyuşturucu kullanımı, nitelikli eğitim, özgürlük, sosyal medya kullanımı, bunlar 
temel sorun alanları. Daha dün biz burada Vikipedi’ye yapılan kısıtlamayı tartıştık. Burada hane halkı 
iş gücü araştırması sonuçlarına baktığımız zaman çok önemli bir veri var Sayın Bakan. Ne eğitimde 
ne istihdamda olan gençlerin oranı yüzde 25’i geçmiş durumda. Bunların yüzde 35’i de kadınlardan 
oluşmakta, genç kadınlardan oluşmakta.

Yine, Ege Üniversitesinin bir araştırması var. Burada her 10 lise öğrencisinden 6’sı günlük yaşamı 
internet kullanımı alışkanlığı nedeniyle sekteye uğramakta. Yine, araştırmaya göre, gençlerin en temel 
sorun alanlarından birincisi, iş, iş sahası; ikincisi, eğitimde yaşanan sorunlar; üçüncüsü de madde 
bağımlılığı. Yani bütün odaklanmamız gereken konular bu alanlar olmalı.

Üniversiteli işsiz sayısı 1 milyonu aştı, çok önemli bir veri. Boşta gezen 5,5 milyon genç var şu 
an Türkiye’de. Her 5 gençten 1’i işsiz. Üretme noktasında ise maalesef herhangi bir kalıcı bir politika 
göremiyoruz. Ne oluyor? Yetişmiş gençlerimiz yurt dışına gidiyor. Bugün muazzam derecede bir 
yurt dışına çıkış var. Biz bu verileri sizlerden alıyoruz, veriler de elimizde. Yaklaşık bu yüzde 45’lere 
yaklaşmış durumda.

YÖK Başkanının bir açıklaması oldu, dedi ki: “Şu an üniversiteli işsizler, bu ülkenin ihtiyaç 
duyduğu alanlardaki iş gücü yetersizliği ülkenin en yakın dönemde çözmesi gereken bir sorun alanıdır.” 
Bunu da Sayın YÖK Başkanı dile getirmişti. Yani bütüncül politikalardan uzak bir Gençlik Bakanlığı 
çalışmasıyla karşılaşmaktayız. Topyekûn mutlu ve huzurlu bir toplum yaratamadığımız sürece, 
maalesef, sizin bu anlatmış olduğunuz faaliyet raporundaki çalışmaların da bir anlamı kalmıyor.

Yurt ve barınma sorunu, temel sorun alanı. Değerli bürokratlarla iletişim kuruyoruz temel acil 
sorunlarda, özellikle kız öğrencilerin barınma konusunda, evet, destek olmaya çalışıyorlar ama bu, 
temel bir sorun alanı. Özel yurtlara mahkûm ediliyor. Bakın, veri var. Yaklaşık 9 bin lira yıllık ödeme 
ücreti bir özel yurtta bir öğrencinin ve bunlardan toplamda 377 adet var ve yüzde 100 kapasiteleri var 
şu an. Burada acil bir sorunun çözülmesi gerekiyor. Dernek, vakıf, cemaatlerin maalesef istismarlarıyla 
karşı karşıya kalındığını görüyoruz.

Kredi ödemeleri, burslar, evet, siz açıkladınız. Sayın Cumhurbaşkanının geçen hafta bir açıklaması 
oldu, gerçekten talihsiz bir açıklama. Yani hem hatalı, veri eksikliği var hem de gerçekten gençlerin 
sorunlarına çözüm üretmekten uzak bir cevaptı. Baktığınız zaman sizin kendi web sitenizde bu kredilerin 
nasıl ödendiği açıklanıyor, belli bir faizle belli bir sürede ödeniyor ama Sayın Cumhurbaşkanı gençleri 
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işte bedavacı... Yani burada teşhisi doğru koyamadığınız için doğal olarak da kalıcı ve gençlerin çözüm 
bekleyen sorunlarına bir çözüm de üretemiyorsunuz. İşte, icralık, bedava diye bir durum yok Sayın 
Bakan. 300 bine yakın üniversiteli işsiz genç şu an icralık durumda. 

Son olarak da okullarla, eğitim kurumlarıyla bir protokol süreciyle spor alanındaki gelişmelere 
önem verdiğinizi söylediniz ama Millî Eğitim Bakanlığının faaliyet raporuna baktım, okulların yüzde 
87’sinde spor salonu yok. Siz nasıl çözüm üreteceksiniz? Yani baktığımız zaman okul bir tane binadan 
ibaret, bırakın spor salonu, sosyalleşecek bir alanları yok öğrencilerin. Bir tek bina…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özdemir.
Sayın Aydoğan… Burada yok şu an.
Sayın Dağ, buyurun.
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Sayın Başkan ve değerli milletvekilleri; ilk başta 

hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Az önce Sayın Abdüllatif Şener hepimizin genç olduğunu söyledi. Ben de en genciniz olarak 

kalbinizi kırmıyorum, evet hepiniz gençsiniz önemli olan zihinlerin, ruhun genç olması; fiziksel yaş, 
biyolojik yaş çok da önemli değil.

BAŞKAN – Kaç yaşında?
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – 22 yaşındayım. Üniversiteden beş ay önce mezun oldum. Aslında 

gençlerin yaşadığı birçok sorunu biliyorum, yaşadım, hâlâ da yaşıyorum. Bu yüzden, ben sayısal 
verilerle konuşmayacağım. Bütün vekillerimiz sayısal verilerle konuştu ama ben direkt aslında 
yaşadığım sorunları anlatacağım. Az önce Hüseyin vekilimiz dedi ki: “Bakanlığımız gençlerle bir 
görüşlerini aldı mı?” Bakanlığımız böyle bir görüşme gerçekleştirdi mi bilmiyorum ama ben gençlerin 
görüşlerini, düşüncelerini alıp geldim buraya. 

Bugün, bildiğiniz üzere, 6 Kasım YÖK’ün kuruluş yıl dönümü. 12 Eylül darbesinin bir ürünü olan 
YÖK’ün aslında aynı zamanda üniversitelerin özgür ve özerk alanlar olmasının önündeki en büyük 
engeldir. Bugün yine aynı şekilde bulunduğu her yerde “YÖK’e ve bütün antidemokratik uygulamalara 
hayır” sesini yükseltecek olan gençleri de buradan bir kez daha selamlıyorum.

BAŞKAN – Bu selamlamayı yarın yapsaydın, YÖK’ün bütçesi yarın.
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Dün de yaptım, bugün de yaptım, yarın da yapacağım. 
BAŞKAN – Yarın da geleceksin, tamam. 
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Evet.
Özerk alanlar olmaktan çıkan üniversite kampüslerinde aslında güvenlik güçlerinin daha rahat 

bir şekilde geziyor olması ve öğrencilerin fişleniyor olması; öğrencilerin, gençlerin üniversiteden 
mezun olduktan sonra güvenlik soruşturmasını geçememesi nedeninden dolayı işsizliğin artması ve 
üniversiteli birçok gencin işsiz olması durumuyla karşı karşıyayız. Bu, aslında, üniversitelerin özerk 
alanlar olması önündeki en büyük engeldir, en büyük sorundur. Yine de özerk üniversitelere bir darbedir 
diye nitelendiriyorum.

“Sayısal verilerle konuşmayacağım.” dedim ama ister istemez sayısal veriler de vermek zorunda 
kalıyoruz. Aslında bir üniversite öğrencisinin aylık giderinin en az bin TL olmasına karşın, üniversiteli 
öğrencilere verilen 500 TL’lik Başbakanlık bursu, aslında üniversite öğrencilerinin yüzde 6’sına verilen 
bir burstur. Hani, böyle kalkıp da yüzde 94’ünün öğrenim kredisi alması… Ve öğrenim kredisini 
alamayan öğrencilerin de var olması büyük bir sorundur. Aynı zamanda, alınan 500 TL’lik bursun 
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350, 400 TL civarındaki kısmının Kredi ve Yurtlar Kurumuna veriliyor olması da yine aynı şekilde 
büyük bir sorundur çünkü geriye kalan 100 lira, 150 lira, sadece okulda bir tost yiyip, çay içmeye 
yetmeyen ücrettir. Buna karşılık, aslında, üniversite öğrencisi birçok genç kadın okuyamadığı için, 
bursu yetmediği için ve parasız olduğu için, aslında buna mecbur kaldığı için fuhşa sürükleniyor. Böyle 
bir durumla karşı karşıyayız. Belki bilmiyoruz ya da farkında değiliz ama bugün birçok üniversite 
öğrencisi genç kadın fuhşa mecbur kalıyor yani bunu yaşıyor, eskortluk yapıyor. Belki bunun farkında 
değiliz, bilincinde değiliz ama birçok üniversite öğrencimiz, birçok genç kadınımız maalesef ki fuhşa 
sürükleniyor çünkü verilen burs yeterli değil ve aynı şekilde, yoksulluk yüzünden okuma gibi bir 
durumu olmadığı için böyle bir sorunla karşı karşıya. 

Yine, aynı şekilde, üniversite kampüslerinin şehir dışında olması, yine yurtların da şehir dışında 
olması öğrencileri aslında kültürel faaliyetlerden, sosyal faaliyetlerden alıkoyan durumlardan. 
Aslında biz öğrencileri, gençleri kültürden, sosyal hayattan yoksun bırakıyoruz, biz onları bundan 
uzaklaştırıyoruz çünkü üniversitelerimizi, fakültelerimizi ve yurtlarımızı sosyal hayatın içine değil, 
şehirlerin dışında yapıyoruz. “Her ile bir üniversite” diyoruz ama her ile bir üniversite kurduktan 
sonra bu üniversitelerin içini doldurabilecek akademisyenimiz yok maalesef. Evet, belki “her ile bir 
üniversite projesi” kulağa güzel gibi geliyor ama maalesef ki bu eğitimi verebilecek akademisyenlerimiz 
yok. Çünkü bizim birçok akademisyenimiz, üniversiteden mezun olan birçok gencimiz Türkiye’de 
işsizlikten dolayı, Türkiye’deki baskılardan dolayı ve hak ettiği değeri görmediğinden kaynaklı beyin 
göçü yapıyor. Bu bizim başlıca sorunlarımızdan. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Ek süre istiyorum.
BAŞKAN – Sayın Dağ, buyurun. 
DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Teşekkürler. 
Yine, aynı şekilde, her ilde bir üniversite diyoruz ama her ilde bir üniversiteyi karşılayacak 

akademisyenlerimiz yok. Evet, kulağa hoş geliyor her ilde bir üniversitenin olması ama bugün 
üniversitenin ne durumda olduğu, akademisyenlerin bilim düzeyi… Biz “bilim” diyoruz ama bilimi 
verecek bilim insanımız yok maalesef. Türkiye’de gördükleri baskıdan dolayı, hak ettikleri değeri 
görmediklerinden dolayı birçok gencimiz, birçok akademisyenimiz beyin göçü gerçekleştirdi, ihraç 
edildi. Bunlar aslında bizim gençlerin başlıca sorunları arasında. 

Yine, aynı şekilde, gençler olarak topluma ve kendimize en çok faydalı, en verimli olacağımız 
yaşlarda maalesef şiddetle, yoksullukla, madde bağımlılığı gibi sorunlarla ilgilenmek zorunda 
kalıyoruz. “ruz” diyorum çünkü ben de 22 yaşında bir gencim ve aynı sorunları yaşıyorum. Bu yüzden 
aslında bütün gençler adına konuşacağım burada, bir Vekil olarak konuşmayacağım, bu ülkenin genç 
bir vatandaşı olarak konuşacağım. Evet, bütün bu sorunlarla karşı karşıya kalıyoruz. Peki “madde 
bağımlılığı” diyoruz; bugün sigara içme yaşı 8, 9 yaşına “genç” bile diyemeyeceğimiz çocukların 
yaşına indirgenmişken, aynı şekilde, madde bağımlılığı 12, 13 yaşına kadar indirgenmişken biz bunları 
engellemek için ne yapıyoruz ya da burada görevli, yetkili olan Bakanlık bunu engellemek için ne 
yapıyor? Üniversite çevrelerinde, yine lise çevrelerinde olan bütün kafelerde uyuşturucu satıldığının 
bilinmesine rağmen neden bir engelleme söz konusu olmuyor? Hüseyin Vekilimiz de aynı şekilde 
değindi, Kürt illerinde, özellikle Cizre’de, Sur’da ve Nusaybin’de yapılan çatışmalardan sonra her 
sokakta MOBESE’ler olmasına rağmen, güvenlik kuvvetlerinin bu kadar çok olmasına rağmen, şu 
an orada uyuşturucunun, fuhşun, bütün madde bağımlılığının çok fazla olmasının ve bunun aslında 
polislerce, devlet güçlerince, MOBESE’lerle yakalanmasına ve görünmesine rağmen neden engel 
olunmadığı da bir soru işareti yaratıyor kafalarda. Neden buna engel olunmuyor? Göz göre göre biz 
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neden bu ülkenin gençlerinin madde bağımlılığıyla bu kadar kötü bir şekilde etkilenmelerine izin 
veriyoruz? Aslında bir nevi de izin veriyoruz biz buna çünkü engel olmuyoruz bu kadar bilmemize 
rağmen. Hepimiz bu sorunların farkındayız, biliyoruz ama hiçbir şey yapmıyoruz. Bunun sorumluluğu 
hepimizde.

Yine, aynı şekilde, yurt sorunu var gençlerin. Evet “Şu kadar yurt yaptık.” diyoruz, “Bu kadar 
öğrenci barındırdık.” diyoruz ama biz aslında öğrencilerin yüzde 90’ını yurtlara yerleştiremiyoruz. 
Yerleştirdiğimiz öğrenciler bir odada 12 kişi kalmak zorunda kalıyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yapmayın Allah 
aşkına!

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Evet, ben dört ay önce mezun oldum, ben kendi üniversitemden 
örnek vereceğim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Devlet yurdu mu?

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Devlet yurdu.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Adı nedir yurdun?

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Mardin Artuklu Üniversitesindeki yurt.

GENÇLİK VE SPOR BAKAN YARDIMCISI SİNAN AKSU – Kesinlikle bizim öyle bir 
yurdumuz yok, 12 kişi kalınan.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Kesinlikle öyle çünkü ben kendim yaşadım ve ilk bir ay boyunca 12 
kişiyle aynı odada kalmak zorunda olduğum için tek bir gün bile yurda gitmedim. Ama benimki kadar 
maddi durumu iyi olmayan ve böyle olmak zorunda kalan birçok öğrenci vardı ve 12 kişilik odalarda 
kalmak zorunda kalıyorlardı. Yani ben yaşadığım bir şey olduğu için söylüyorum. Az önce de söyledim, 
sayısal verilerden bahsetmeyeceğim. Ben öğrencilerle görüştüm, kendim yaşadım ve…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Mardin’den resimleri 
getireceğim.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Tamam, ben de getirebilirim, sorun değil, yaşadığım şeyden 
bahsediyorum.

BAŞKAN – Sayın Dağ, çok teşekkür ediyorum.

Son cümlenizi alayım.

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Ben teşekkür ediyorum.

O zaman son olarak da şunu söylemek istiyorum: Umarım ki bu bütün görüşmelerimiz gençlerin 
gönlüne göre olur yani bizim için hayırlı değil, gençler için hayırlı bir bütçe görüşmesi olur. 

Teşekkürler.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Sayın Başkan, tutanaklarla ilgili bir şey söylemek istiyorum müsaade 
ederseniz.

BAŞKAN – Buyurun.

II.- AÇIKLAMALAR

4.- Düzce Milletvekili Ayşe Keşir’in, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki üniversiteli kız öğrencilerin büyük bir kısmının 
fuhuş ve eskortluk yaptığı iddiasını ve “Kürt illeri” ifadesini reddettiğine ilişkin açıklaması
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AYŞE KEŞİR (Düzce) – Sayın vekilin kullandığı iki ifadenin tutanaklarda değerlendirilmesi için 
söz aldım, onun için araya girmek istedim.

BAŞKAN – Tutanaklarda bir değişiklik yapma şansına sahip değilim. 

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Şöyle: Üniversite öğrencisi kız çocuklarının büyük bir kısmının fuhuş 
ve eskortluk yaptığı çok ağır bir iddiadır üniversite öğrencisi olan kızlarımız için. Biz kız çocuklarının 
okullaşmasının ve üniversiteleşmesinin önünü açmaya çalışırken, bunun yaygınlaştırılmasını ve 
geleneksel yapıda eğitimi teşvik etmeye çalışırken bu iddianız…

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Sayısal verilere bakarsanız bunu göreceksiniz.

AYŞE KEŞİR (Düzce) – …bütün kız öğrencileri töhmet altında bırakan bir iddiadır, reddediyorum 
bunu. 

Bir ikincisi: “Kürt illeri” dediğiniz illerin hepsi Türkiye Cumhuriyeti sınırları içindeki illerdir, 
saydığınız iller ve bu illerde de fuhşun çoğaldığını ve fuhuş yapılan iller diye damgalamanızı da o 
illerin halkları adına reddettiğimi ifade etmek istiyorum.

AHMET ERBAŞ (Kütahya) – Sayın Başkan, bu ifadeyi değiştirsin.

AYŞE KEŞİR (Düzce) – O iller, Türkiye Cumhuriyeti sınırındaki illerdir. O illeri de fuhuşla itham 
etmenizi reddediyorum. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

AHMET ERBAŞ (Kütahya) – “Kürt ili” diye bir ifade olamaz.

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin. 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI

2.- Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in, Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın, Gençlik 
ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı konuşmasındaki “Kürt illeri” ifadesinin “Kürtlerin yoğun 
olarak yaşadığı iller” olarak düzeltmelerinin yapıldığına ve gençlerimizin bütününü hedef aldığını 
düşündüğü ifadelerini de kabul edilebilir bulmadığına ilişkin açıklaması

BAŞKAN – Bu sadece ilk defa burada söylenilen bir şey değil, Genel Kurulda da bu ifadeyi 
kullanıyorlar. Biz bunları sadece yazılı olan metinlerin içerisinde kabul etmiyoruz ve gruplarda da 
-Sayın Kerestecioğlu bilir- defaatle bunları konuştuğumuzda Kürtlerin yoğun olarak yaşadığı iller 
olarak bunların düzeltmeleri yapılmıştır. Sayın vekilimizin de bu manada söylemek istediği budur ama 
tabii ki gençlerimizin bütününü hedef aldığını düşündüğüm bu ifadeleri de kabul edilebilir olarak da 
görmüyorum ben. 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Kendisi bir şey ifade etmek istiyor. 

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Cevap verebilir miyim?

BAŞKAN – Buyurunuz, düzeltin.

II.- AÇIKLAMALAR (Devam)

5.- Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığı 
konuşmasında kullandığı “Kürt illeri” ifadesinde düzelteceği bir noktanın olmadığına ve üniversiteli 
kızların fuhuş ve eskortluk yapmasının da zorunlu hâle geldiğine ilişkin açıklaması

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – Aslında Kürt illeri kısmında düzelteceğim bir nokta yok ama fuhuş 
ve eskortluk kısmında…

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Nasıl yok, açıkla bakalım nasıl yok? 
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DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – …fuhuş ve eskortluk kısmında, evet, maalesef üzülerek söylüyorum 
ki üniversiteli genç kadınlarımız…

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Sayın Başkan, buna niye söz veriyorsunuz? 

BAŞKAN – Arkadaşlar, müsaade edin… 

DERSİM DAĞ (Diyarbakır) – …buna zorunlu bir hâle geliyor. Sayısal verilere de bakarsanız bunu 
göreceksiniz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Başkanım, ne konuşuyor? 

BAŞKAN – Müsaade edin arkadaşlar, müsaade edin. 

MUSTAFA BAKİ ERSOY (Kayseri) – Hayır, ne konuşuyor yani? Düzeltme hakkı böyle mi?

BAŞKAN – Müsaade edin. 

Karşınızdaki de bir milletvekilidir arkadaşlar, milletvekilidir. 

AHMET ERBAŞ (Kütahya) – Türkiye Cumhuriyeti, içinde yaşadığın, yemin ettiğin memleket. 

BAŞKAN - Sayın Erbaş, müsaade et. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sayın Başkan, ben de bir söz alabilir miyim? 

BAŞKAN – Sayın Tatlıoğlu, bu işe bir girersek…

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sadece çok kısa bir şey söyleyeceğim. 

BAŞKAN – Yani bunun içinden çıkmamız mümkün değil.

6.- Bursa Milletvekili İsmail Tatlıoğlu’nun, “Kürt illeri” kavramının Türkiye’de yaşayan Kürtlere 
bir hakaret olduğuna ve herkesi aklıselime davet ettiğine ilişkin açıklaması

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Sadece “Kürt illeri” kavramı Türkiye’de yaşayan Kürtlere bir 
hakarettir. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Bunu yöresel olarak böyle tanımlamak bir hakarettir. Bu ülkenin 
786 bin kilometresi Kürt’e de Türk’e de aittir. İstanbul’u, şunu bunu saymamak çok yanlıştır. Biz, aynı 
zamanda hepimiz Türkiye Cumhuriyeti’nin milletvekilleriyiz, her ilin ve Türkiye’nin milletvekilleriyiz.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) - Bu açıdan da bakmak lazım. Hepimizi aklıselime davet ediyorum. 

Teşekkür ederim. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

V.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam)

A)KANUN TEKLİFLERİ (Devam)

1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)

a)Gençlik ve Spor Bakanlığı (Devam)

b)Spor Genel Müdürlüğü (Devam)

c)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar (Devam) Kurumu

d)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Devam)
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BAŞKAN - Evet, değerli arkadaşlar, görüşmelerimize kaldığımız yerden ediyoruz. 

Ednan Arslan, buyurun… 

EDNAN ARSLAN (İzmir) – Sayın Başkan, çok teşekkür ediyorum. 

Öncelikle Sayın Bakanımıza ve ekibine bu dönemde başarılar dileyerek sözlerime başlamak 
istiyorum. 

Maalesef sporda üzülerek belirtmeliyim ki sporcu sayımız kadar nüfusu olan ülkelerin gerisindeyiz. 
Rakamlara göre sporcu sayısı son on yılda 3 kat katlanmış ama başarı yok. Avrupa’nın en genç nüfusuna 
sahip ülkesiyiz. Türkiye’nin genç nüfusu Belçika’dan Yunanistan’a, İsveç’ten Macaristan’a başta olmak 
üzere AB ülkesi 20 ülkenin toplam nüfusundan fazla. Gençlik sadece biyolojik bir kavram değildir, 
gençlik umuttur, yaratıcı zekadır, gelişmedir, gençlik sanattır, bilimdir, spordur. Bunların bütünü olan 
gençlik ise ülkenin geleceğidir. 

Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini görüşüyoruz. Bir ülkenin gelişmişliğinin göstergesi 
ekonomik, sosyal ve kültürel verilerdir. Can alıcı bir diğer veri ise spora katılım, ulusal ve uluslararası 
düzeyde yakalanan başarılardır. Spora ilişkin veriler aynı zamanda o ülkenin yeni kuşaklarına 
ilişkin önemli ipuçları verir. Günümüzde önemli bir ekonomik sektör hâlini alan spor ülkeler arası 
dostluğun katkısının yanında ülkenin tanıtımı açısından da büyük olanaklar sağlar, milyonlarca liraya 
yaptıramadığınız tanıtım bununla gerçekleşir. Sağlıklı bir toplumun temelini oluşturan spor yeni 
kuşaklara geleceği hazırlar. 

Ülkemizde lisanslı sporculara ilişkin verilerin özellikle son yıllarda oldukça yüksek olduğunu 
görüyoruz. 2007 yılında 1 milyon 258 bin olan lisanslı…

BAŞKAN – Sayın Arslan, biraz mikrofona uzak konuşursanız dediğiniz daha iyi anlaşılacak, 
gürültü hâlinde geliyor ve uğultu var. Lütfen… 

Buyurun. 

EDNAN ARSLAN (İzmir) – Peki efendim. 

2007 yılında 1 milyon 258 bin 835 olan lisanslı sporcu sayısı 2017 yılında 4 milyon 428 bin 835’e 
yükselmiştir. 2007 yılında 209.436 olan faal sporcu sayısı ise 710.059 olmuştur yani sporcu sayımız 3’e 
katlanmış. Ya, peki, gerçekler… Sporda başarının ölçüsü nedir? Uluslararası spor organizasyonlarında 
alınan başarılardır. 

Bir de sporda dünyanın neresinde olduğumuza rakamlarla bakalım: Dünyanın en önemli spor 
organizasyonlarından kabul edilen 2004 Olimpiyatları’nda Türkiye 3 altın, 2 gümüş, 5 bronz madalya 
almış, 2016 olimpiyatlarında durum 1 altın, 3 gümüş, 4 bronz. 

4 milyon lisanslı sporcumuz kadar nüfusu Hırvatistan’da durum peki nedir? 2016’da Hırvatistan 
5 altın, 3 gümüş, 2 bronz madalya almış ve gidemediğimiz Dünya Kupası’nda 2’nci olmuştur yani bir 
sağlık raporu ve 2 fotoğrafla lisanslı sporcu sayısını artırmak demek gerçeği değiştirmiyor. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı, branş ödeneklerini branştaki lisanslı sporcu katılımına göre yapıyor. 
Bu nedenle federasyonlar kendilerine bağlı il temsilciliklerine sporcu sayılarını artırma yönünde baskı 
yapıyorlar. Herhangi bir branşta spora başlamak isterseniz ilk gün size lisans çıkarmaya çalışırlar. 
Bu lisanslı çocuk ya da gençler ne müsabaka ne de bir kulüp yüzü görür, sadece yüzde 10’luk bir 
kesimi resmî ve müsabık sporcu olur. Lisanslı sporcu sayısı o yüzden yüksektir. Tüm bu uygulamalar 
lisanslı sporcu sayısını artırmak için yapılıyor. Bu uygulamalar sadece sporcu sayısını artıyor, ne spor 
altyapısını ne de anlayışı değiştiriyor ne de ülkemize herhangi bir başarı getiriyor.
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Maalesef federasyonlarda da durum pek parlak değil, liyakat değil, siyasetin etkin olduğunu 
görüyoruz. Federasyonlar özellikle amatör branşların beynidir, kalbidir, can damarıdır. Sporcular 
buralarda yeşerir fakat AKP iktidarı döneminde federasyonlar kadrolaşma için bir makam yaratma 
merkezine dönüşmüş durumda. Sadece birkaç federasyondan bilgi vermek gerekirse, örnek vermek 
gerekirse herkes için spor federasyonu başkanı biyografisinde “Ticaretle uğraşıyor, AKP Genel 
Merkez Gençlik Kolları Genel Sekreterliği görevinde bulunmuştur.” yazıyor. Badminton Federasyonu 
Başkanının biyografisinde “Millî Gençlik Vakfı üyesi, Samanyolu okulları öğretmenidir.” yazıyor. Bir 
başka federasyon başkanı, Boks Federasyonu Başkanının ise Etimesgut Belediye Meclis üyesi olduğu 
gözüküyor. Bu durum federasyon yönetim kurulları için de vahimdir. 

Şimdi buradan Sayın Başkana sormak istiyorum: Kaç federasyon başkanı sporun içinden gelmiştir, 
spor eğitimi almıştır ve sportif bir başarıya sahiptir? Ucundan kıyısından AKP’de görev almamış 
bir federasyon başkanı var mıdır? Bu anlayışla gittiğimiz sürece uluslararası organizasyonlarda 
bayrağımızın dalgalanmasını bekleyen milyonlara yazık etmiş oluruz. 

Birçok alanda olduğu gibi maalesef sporda da ithal sorunumuz var. Son on altı yılda Türk 
ekonomisi adım adım ithalata teslim olmuşken sporumuzda da durum aynıdır. Bakınız, Türkiye 
Rio Olimpiyatları’na 21 branşta 55’i erkek, 48’i kadın toplam 103 sporcuyla katıldı. Kafileden 103 
sporcunun 25’i yabancı uyruklu. Bunlar Kenya, Küba, Etiyopya, Çin asıllı sporculardır. Almanya’nın 
başkenti Berlin’de düzenlenen Avrupa Atletizm Şampiyonası’na Türkiye 1 altın, 2 gümüş, 2 bronz… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

EDNAN ARSLAN (İzmir) – Başkanım, bir dakika… 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum. 

EDNAN ARSLAN (İzmir) – Başkanım, bir dakika daha… 

BAŞKAN – Artık uzatamayacağım. 

Teşekkür ediyorum. 

III.- OTURUM BAŞKANLARININ KONUŞMALARI (Devam)

3.- Komisyon Başkanı Süreyya Sadi Bilgiç’in, İç Tüzük uyarınca milletvekili danışmalarının 
komisyon salonuna girmemelerine ilişkin açıklaması

BAŞKAN - Değerli arkadaşlar, bir şey daha paylaşmak istiyorum. İç Tüzük gereği komisyon 
çalışmalarına milletvekillerimizin danışmanlarının katılması imkân dâhilinde değil çünkü İç Tüzük’te 
komisyona katılabilecek olanlar net olarak tanımlanmıştır; milletvekilleri ve Sayın Cumhurbaşkanı 
Yardımcısı, bakanlar, bakan yardımcıları ve ilgili bürokratlar. Ama hakikaten kendi içimizde zaten 
ufacık bir salon, bir sürü adam, 50 milletvekili bugün, 50 tane de danışman yani bu çekilebilir hâlde 
değil ve sürekli olarak danışmanlarımız ortada dolaşıyor. Lütfen bu âdeti kaldıralım. Bundan sonra hani 
mutlaka danışmanınızdan bir şey isteyeceksiniz, bir evrak getirecek, gidecektir ama danışmanlar ortada 
dolanacak, fotoğraf çekecek… Gerçekten bunun takibini yapamıyoruz. Hatta bunun için de işte ayaklar 
aldık, isteyen arkadaşlarımız kendi görüntülerini çekmek istiyorlarsa çekebilirler dedik yani bunu 
yapmamızın sebebi de tamamen bu hengâmeyi ortadan kaldırmaktı. Lütfen danışmanlarınızı komisyon 
salonuna sokmayın ve İç Tüzük’e göre de girmeleri yasak. 

Kaç tane danışman arkadaşımız var burada, bir el kaldırsınlar lütfen? Şuna bakar mısınız arkadaşlar. 
Böyle bir usul yok.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – 5-6 kişi. 
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BAŞKAN – 10 kişi. Yani böyle bir usul yok. 

Rica ediyorum, lütfen, rica ediyorum... 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Sayın Başkan, ne yapalım? 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Yasak güdüsü bir türlü bastırılamıyor! 

BAŞKAN – Bürokrat statüsünde değiller Sayın Başkan, onlar tanımlanmış vaziyette İç Tüzük’te. 
Rica ediyorum. 

EDNAN ARSLAN (İzmir) – Sayın Başkan, bir dakika daha verseydiniz bana ya, yarım kaldı 
konuşmam.

BAŞKAN – Evet, Sayın Ünver, buyurun. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bürokratlar da fazla herhâlde, bir bakın, belli derecenin 
altında olanları almayın. 

BAŞKAN – Siz biraz fazla görünüyorsunuz gözüme. 

V.- KANUN TEKLİFLERİ VE DİĞER İŞLER (Devam) 

A)KANUN TEKLİFLERİ (Devam)

1.- 2019 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi (1/276) ile 2017 Yılı Merkezi Yönetim Kesin 
Hesap Kanunu Tasarısı (1/275) ve Sayıştay tezkereleri (Devam)

a)Gençlik ve Spor Bakanlığı (Devam)

b)Spor Genel Müdürlüğü (Devam)

c)Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (Devam)

d)Spor Toto Teşkilat Başkanlığı (Devam)

BAŞKAN - Siz buyurun Sayın Ünver, sürenizden gidiyor, buyurun. 

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) – Konuşma devam edince mecburen bekliyoruz Sayın 
Başkan. 

Sayın Başkan, sayın milletvekilleri, Sayın Bakan, değerli bürokratlar; 2019 yılı bütçemizin Gençlik 
ve Spor Bakanlığına ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum öncelikle. 

Ben özellikle iki konu üzerinde durmak istiyorum Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesiyle ilgili 
olarak. Birincisi, kredi ve yurt hizmetleri. Biraz önce, öğleden önceki oturumdaydı zannedersem 
Sayın Kuşoğlu da değindi. Burada bir 2002 ve bugün karşılaştırması yapılıyor. Tabii, bunu gereksiz 
bir çaba olarak görüyorum ben de ancak madem böyle yapıldı, biz de bu karşılaştırmayı aynı şekilde 
2002-2018 olarak yapalım, katkı verelim bu çabaya. Mesela yurtlardan, YURTKUR kapsamındaki 
yurtlardan yararlanan öğrenci sayısının bu süreçte Bakanlığın yaptığı sunumda yüzde 265 oranında 
arttığı ifade edilmekte. Doğrudur, 182 bin olan yatak kapasitesi 664 bine çıkmış ancak öğrenci sayısı 
ise, üniversitelerde okuyan öğrenci sayısı ise yüzde 295 oranında artmış.O da 1 milyon 918’den 7 
milyon 760 bine yükselmiş, dolayısıyla yurt hizmetleri, bu öğrenci sayısının artışını karşılayacak 
düzeyde değil. Bakanlığın, 2019-2020 ve 2021 yıllarına yönelik, yurt artışı sağlayarak, öğrencilerin 
bu ihtiyaçlarına cevap vermek gibi bir çabasının olduğunu da görüyoruz. Ancak bunu hangi bütçeyle 
yapacakları sorusunu ben sormak istiyorum Sayın Bakana. Çünkü 2018 yılında YURTKUR bütçesi 
13 milyar 900 milyon TL düzeyindeyken, 2019 yılında bu bütçe 10 milyar 376 milyon TL düzeyine 
indirilmiş. Türkiye’de enflasyon son bir yılda yüzde 25 bugünün rakamlarıyla, ne olacağı belli değil, 
yüzde 25-30 civarında artarken, YURTKUR’un bütçesinin yüzde 18 eksiltilmesi, öğrencilerin, 
üniversiteli öğrencilerin yurt ihtiyaçlarının da bundan sonra Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından 
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karşılanamayacağını göstermektedir. Yani bu konuda özellikle Gençlik ve Spor Bakanlığından 
ve YURTKUR’dan bir doyurucu cevap bekliyorum. Yüzde 18 eksiltilen bir bütçeyle bu üniversite 
öğrencilerinin, yüksek öğrenim öğrencilerinin yurt ihtiyacını nasıl karşılayacaksınız? 

İkinci olarak da değinmek istediğim husus şudur: Spordaki tesisleşme ve sporcu yetiştirilmesi 
konusu. Türkiye’nin birçok yerinde modern statlar ve spor salonları yapılıyor. Bu, ülkemiz açısından 
gayet memnuniyet verici. Seçim çevrem olan Karaman’da da 2.250 kişilik bir stat ve kullanılan aktif bir 
spor salonu varken, salon ve stadyum inşaatı devam ediyor. Bu da Karaman’ımız açısından memnuniyet 
verici. Ancak eski stadyumun yerinin betonlaştırılmamasını ve spor alanı olma özelliğinden çıkarılarak 
amacı dışına çıkarılmamasını özellikle Karaman halkı adına rica ediyorum. 

Bunun yanında, Karaman’a bu stadyum ve spor alanları yapılacak ama Karaman’daki spor ne 
durumda, onu da anlatmak isterim. Karaman’da futbol bitmiş durumda. Karaman’ın profesyonel 
liglerde oynayan futbol takımı yok. Salon sporları, basketbol ve voleybol zaten yoktu, hâlâ yok. 
Karaman’da amatör kulüplerin, takımların antreman yapabileceği tesisler yok. 

Üçüncü ligin kurulmasıyla birlikte bu ligde yer alan Karamanspor 2004-2005 yıllarında 2. Lig’de 
oynamıştı, daha sonra 3’üncü Lig’e düştü, daha sonra da borçları nedeniyle şu anda kapatılmış durumda. 
Yani, biz, genel olarak, futbolcu, sporcu yetiştirmeyi beceremiyoruz. Spor tesisi yapmak güzel ama 
futbolcu yetiştirmeyi de, sporcu yetiştirmeyi de becerebilmemiz lazım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ederim Sayın Ünver. 

İSMAİL ATAKAN ÜNVER (Karaman) – Bakanlığımızın bu konuda çabası var mıdır? Varsa, 
bu konu hakkında… Gördüğümüz örnekler olmadığını ve yapılamadığını göstermektedir. Millî 
atletlerimiz, millî takımımızın, futbolcuların çoğunluğu yurt dışında yetişmektedir. Dolayısıyla bu 
anlayışla daha nereye götüreceğiz futbolumuzu?

BAŞKAN – Sayın Çakırözer, buyurun. 

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Bakan, göreviniz hayırlı olsun, Bakanlığınıza başarılar diliyorum, bütçenizin hayırlı 
olmasını diliyorum. 

Ben, alışılmışın aksine, yerelden genele geleceğim. Taraftar kültürü ve başarılarıyla Anadolu 
kulüplerine örnek olmuş Eskişehirspor’umuz ne yazık ki zor günler geçiriyor. Yaşanan maddi kriz 
nedeniyle yeni sezonda transfer yasağını aşamayan Eskişehirspor’umuz alt yapıdaki oyuncularıyla lige 
devam etmek zorunda. Siyah-kırmızılı genç oyuncular giydikleri formanın hakkını her hafta veriyorlar, 
vermekteler. Aldıkları galibiyetler kadar, gösterdikleri özverili performans Türk futbolunun gündemini 
yaratıyor. Buradan biz de tebrik ediyoruz. 

Ama Eskişehirspor’un ihtiyaçları var. Spor Toto’da bekleyen 3 milyon lira alacağı var. Transfer 
yasağının kaldırılmasına ihtiyacı var. Federasyonun denetlemeyi yapmaması nedeniyle kaynaklanan bir 
şey bu. Bunun ya af ya transfer yasağının kaldırılmasını istiyoruz. 

Yeni bir stadımız var. Teşekkür ediyoruz yapanlara gerçekten, bir stada kavuşturdukları için ama 
stadımızın ismi Yeni Eskişehir Stadı. Bizim Eskişehir’deki stadımızın ismi, öteden beri, yıllardır 
Eskişehir Atatürk Stadyumu’dur. Tüm Eskişehirliler, hangi görüşten olursa olsun, bu stadın isminin 
Atatürk Stadyumu olarak kalmasını istiyoruz. 

Amatör kulüplerimizin ciddi sıkıntıları var. 70 tane amatör futbol takımı var, 1.350 müsabaka 
oynuyorlar bir yılda.
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BAŞKAN – Az önce ben dedim ki: “Şu çekimleri bırakalım.” Ama kendimi dinletemiyorum 
demek ki. 

UTKU ÇAKIRÖZER (Eskişehir) – Ve bunları eskiden, bundan birkaç yıl önce 12-13 sahada 
oynuyorlardı, şu anda 5 sahada oynamak zorunda kalıyorlar. Acil saha ihtiyacımız var. Bunu da dile 
getirmek isterim. 

Ben de Ampute Millî Takımı’mızın başarısını yürekten kutluyorum hepimiz adına. 

Genele geçtiğimizde, birkaç gün önce Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı 
Sayın Erdoğan dedi ki, muhtemelen sizin de olduğunuz bir toplantıda: “Biz gençlerimizin hayal 
dünyasını yasaklarla çevrelemeyi değil, alabildiğine genişletmeyi hedefliyoruz.” dedi. Çok güzel hedef, 
ama gerçekler böyle değil. Gerçekler: Tweet atan binlerce genç Türkiye’de soruşturmaya uğruyor, 
tutuklanıyor; mezuniyetlerinde bir karikatür açtılar diye ODTÜ’lü öğrenciler cezaevine gönderildi; 
slogan attı, protestoya katıldı diye öğrenciler yurdundan atılıyor, bursu kesiliyor; yine Adalet ve 
Kalkınma Partisi döneminde cezaevine atılan çocuklar ve gençlerin sayısı tarihin zirvesine çıktı; bu 
yıl itibarıyla cezaevinde olan çocuk sayısı on altı yıl öncesine oranla yüzde 51 artmış durumda; yine 
Türkiye’de Gençlerin İyi Olma Hâli Raporu’na göre, gençlerin yüzde 30’unun aylık kişisel geliri 600 
liranın altında kaldı. 

Yine Sayın Erdoğan, aynı konuşmasında, siz de dikkat etmişsinizdir, burs alan öğrencilere, yani 
burs almayı “bedavacılık” gibi niteleyerek, burs değil de kredi alınmasına yönlendiren bir anlayış 
içinde. Tabii, Türkiye’nin ekonomik durumu buna müsait değil. Aslında burs almak kötü bir şey değil. 
Keşke bütün öğrencilere burs verebilsek, sadece 150 binle değil de tüm ihtiyacı olanlara burs versek. 
Burs almak bedavacılık değildir. Bu bursun birçok anlamı vardır. Bazen başarıya verilir, bazen ihtiyaca 
binaen verilir. O yüzden bunun bedavacılık gibi görülmesi yanlış ama Türkiye’nin gerçekleri var. O 
da şu: İnsanlar mezun olduktan sonra, öyle, ekonomi pırıl pırıl değil, hayat çok güzel değil. Bakın, 
elimizde sanırım yine Bakanlığınıza bağlı bir kurumun soru önergesine verdiği bir yanıt var. Türkiye’de 
yaklaşık 300 bin, 279.897 öğrenci öğretim ve katkı kredilerini ödeyemediği için icralık durumdalar. 
Yani, “Hani, bunların hepsi kredi alsın.” diyorsunuz ama bu insanların önemli bir bölümü de icralık 
durumda çünkü ödeyemiyorlar, iş yok. Bakın, 15-29 yaş aralığındaki her 3 gencimizden biri ne okuyor 
ne de işi var. Yaklaşık 3 milyon kişiden bahsediyoruz. Bu çok ciddi bir sıkıntıdır. Keza, üniversiteli 
işsizlerin sayısı Türkiye’de rekora ulaşmış durumda. Onlara ne bir iş ne bir umut ne bir gelecek vaat 
edemiyoruz. Bunu vaat edemediğimiz için… 

Yine kötü bir rakamı paylaşacağım maalesef. Bu rakamlar değişsin diye paylaşıyorum, yani övgü 
anlamında değil, bunlardan hepimizin hicap duyması lazım. Bakın, gençlerimiz göç ediyor. 253.640 
gencimiz göç etmiş. Göç eden nüfusun yüzde 50’ye yakını 25-34 yaş grubu arasında. 

Yaklaşık 70 bin öğrenci tutuklu, hapishanelerde eğitim haklarına erişememekte. 

Benzer şekilde, öğrencilerin barınma sorunu; sizler bahsettiniz sunumunuzda, yurt yapımı 
konusundaki çabalarınızı destekliyoruz, daha da artması lazım. Ama her 12 öğrenciye neredeyse 1 
yatak düşmekte. 7,5 milyon…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz Sayın Çakırözer, sağ olunuz. 

Sayın Kerestecioğlu…

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Teşekkürler Sayın Başkan. 
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Değerli milletvekilleri, Sayın Bakan; ben birazcık genel konuşmalardan aslında genç erkekler ve 
futbol sporu bakanlığı şeklinde bir izlenim edindim. Çünkü konuşmalar genelde futbol üzerine ve genç 
erkekler üzerine aslında yürüyor. Buraya maalesef biraz daha vahim bir konu için geldim, özellikle 
bunu dile getirmek için geldim. İsterdim ki genç kadınların kültürel başarıları, sportif başarıları, onlara 
gençler olarak tanınan imkânlar, bunlar üzerine konuşabileyim. Ama maalesef Sayın Bakan da ayrıldı, 
herhâlde başka dinleyenler vardır. 

BAŞKAN – Tüm ekip burada, bakan yardımcılarımız burada, ben buradayım. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Ben de buradayım. 

FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – Bugün, az önce, Sağlık Bakanlığından da bir 
talepte bulunarak buraya geldim. Aylar öncesinde de bir önerge, araştırma önergesi vermiştim ve bu 
önergesi vermiştim ve bu önerge reddedilmişti. İstanbul’da Kanuni Sultan Süleyman Hastanesinde gebe 
çocuklarla ilgili bir önergeydi bu ve hâlen bir cevap alamadık bu önergeye. Ama, çok vahim bir durum 
var, ekim ayında Sağlık Bakanlığının raporu açıklandı ve belki kulaklarınıza inanamayacaksınız ama 
Kanuni Sultan Süleymanda biz 115 hamile çocuğun başvurduğunu zannediyorduk, böyle bir durum var 
diye biliyorduk ama Bakanlığın raporunda bu hastanede 2016 yılında 1.260 çocuğun hamileliği tespit 
edilmiş arkadaşlar, 1.260 çocuk. Yani 15 yaş altı olan 64 kişi var bunların içerisinde, kız çocukları, 
diğerleri 15-18 yaş arası. Yani buradaki Bakanlığın aslında önemli konularından biri olması gereken bir 
mevzudan bahsediyorum. Ama, Millî Eğitim protokolleri başka vakıflarla yapıldığında, Diyanet Millî 
Eğitimin içerisine bu kadar fazla girdiğinde ve kalkıp da kadın örgütlerinin bu zorla evlendirmelerle 
ilgili söyledikleri dikkate alınmadığında, yaşadığımız gerçeklik bu. Peki, Kanuni Sultan Süleyman 
Hastanesinde, bir hastanede ya, bir hastanede 1.200 gebe genç kadından bahsediyoruz. Peki, Türkiye 
geneli ne? Türkiye’de hangi durumdayız? Bunun araştırılması gerekiyor.

Buraya gelmeden önce Sağlık Bakanlığını aradık ve bu raporu istedik. Bize verilen cevap şu: 
“Eğer bir soru önergesi iletirseniz o zaman bu raporu elde edebilirsiniz.” Soru önergesini ben aylar 
önce, Temmuz ayında iletmişim zaten, bir cevap alamamışım. Bu rapor bütün ülkeye yayınlanmak 
zorunda. Bu genç kızların geleceğinden burası sorumludur. Bütçeyi sadece futbola, ona buna ayırmak 
değil mevzu olan, gençler söz konusuysa… Az önce okullaşmadan söz ediyordunuz, “eskortluk” 
denince, o gerçek canınızı yakıyor birdenbire. Hani okullaşma? 1.260 kişi gebeyse bir hastanede, 
bu çıkmışsa ortaya, Türkiye genelinde okullaşmayan genç kızların sayısı kim bilir kaç? Bunların 
cevaplarının alınması gerekiyor. Burası, Gençlik Bakanlığı bütçesiyse konuşulan, gençlerden sorumlu 
bir Bakanlıktır. Aynı şekilde Çalışma, Sosyal Hizmetler, Aile Bakanlığı da bundan sorumludur, aynı 
şeyleri dile getireceğim orada da ve Sağlık Bakanlığı da bundan sorumludur, bütün Türkiye sorumludur. 
Aslında böyle bir rakam karşısında şu anda bizim her şeyi kapatıp “istifa istifa” diye bağırmamız lazım 
ya da gerçekten hemen bunun araştırılmasını istememiz lazım, infiale kapılmamız lazım. Ama hayır, 
infiale kapılmıyoruz.

Gerçekten birazdan mesela bir başka spor kulübünün tartışmasına geçebilirsiniz, eminim bundan, 
yani hakikaten olacak olan bu ve bu biz kadınları infiale kaptırıyor çünkü bu rakamlar soğuk rakamlar 
ama bu rakamların her biri bir çocuğun hayatının kararması demek. Zorla evlendirme suçtur arkadaşlar, 
zorla evlendirilemez, bu Anayasa’da da Ceza Kanunu’nda da…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Kerestecioğlu, teşekkür ediyorum. 
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FİLİZ KERESTECİOĞLU DEMİR (Ankara) – GREVIO’nun bir raporu var. Sadece bunu da lütfen 
inceleyin. Türkiye’ye tavsiyelerde bulunuyor ve diyor ki: Zorla evlendirmeleri ayrı bir suç kapsamına 
almamız gerekiyor, buna bir son vermemiz gerekiyor. 

Teşekkür ediyorum. 

BAŞKAN – Sayın Özel, buyurun. 

ÖZCAN ÖZEL (Yalova) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. 

Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli Başkanı ve üyeleri, değerli milletvekili arkadaşlarım, değerli 
bürokratlar; görüşülmekte olan bütçenin ülkemize hayırlı olmasını dilerim. 

Açıköğretimde olan öğrencilerimizi çıkarırsak yaklaşık 3 milyon 900 bin üniversite öğrencimiz 
var. Buna karşın Kredi ve Yurtlar Kurumunun yatak kapasitesi 2017 Yılı Faaliyet Raporu’na göre 629 
bin. Yani her 6 öğrenciye 1 yatak düşmektedir. Yalova’da bu sayı 10. Yalova’da 14 bin öğrencimiz var. 
Yalova’daki yatak kapasitesi 812 kız, 568 erkek olmak üzere 1.380’dir. Rize’de 20.237 öğrenci var, 
buna karşın yatak kapasitesi 4.952 yani her 5 öğrenciye 1 yatak düşmektedir.

Yalova Üniversitesiyle aynı tarihte kurulan Bartın Üniversitesinde 16.896 öğrenci var, yurt 
kapasitesi 2.329. Bu rakamlar Yalova’da ciddi bir yurt ihtiyacının olduğunu ortaya koymaktadır. Ben 
diğer illerimizde yapılan yurtlara itiraz etmiyorum. Diğer illere yapılanın Yalova’ya da yapılmasını 
talep ediyorum.

Geçtiğimiz yıl üniversite öğrencilerimize 470 lira kredi-burs veriyorduk. Sayın Cumhurbaşkanı bu 
yıl bu rakamın 500 lira olduğunu açıkladı. Hatta Sayın Cumhurbaşkanı “Buradan öğrencilerimize müjde 
veriyorum.” diyerek bu rakamı açıkladı. 470 lirayı yüzde 10 arttırsak 517 lira yapardı. Öğrencilerimize 
verdiğimiz kredi ve burs miktarını yüzde 10 bile arttıramamışız. Yüzde 6,5 artış var ve bunu müjde 
diye açıklıyoruz. Enflasyonun yüzde 25 olduğu, Sayın Cumhurbaşkanının maaşının yüzde 26 arttığı bir 
dönemde üniversite öğrencilerimize yapılan artış doğru değildir, yeterli değildir. 

“Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz.” diyorsunuz. Fedakârlığı sadece öğrencilerimiz mi yapacak? 
“İtibardan tasarruf olmaz.” diyoruz, saraylar yapılıyor, yetmiyor yazlık saray yapılıyor, yetmiyor uçan 
saraya biniliyor. Öğrencilerin kredi burslarından tasarruf mu yapıyoruz? 

Bir diğer konu, Sayın Cumhurbaşkanı “Burs almayın, kredi alın, bedavacılığa alışmayın.” diyor. 
Suriyelilere 35 milyar dolar para harcamış ve daha da harcayacak olan birisinin ülkemizin gençlerine 
“Burs almayın, kredi alın.” demesi anlaşılır gibi değildir. Çünkü burs almanın belli kriterleri vardır. 
Öğrenci çok başarılı olmuştur, Türkiye’de ilk 100’e, ilk 200’e girmiştir, burs almaya hak kazanır. Çünkü 
o bursun adı “başarı bursudur”, başarılı olana verilir. Diğeri “ihtiyaç bursu”, ihtiyacı olana; aile geliri, 
anne babanın geliri, aileden okuyan çocuk sayısı, evin kira olup olmadığı gibi kriterler bakılır, verilir.

Şimdi, babası işsiz ya da asgarî ücretli olan, kirada oturan bir ailenin çocuğu burs alırsa 
bedavacılığa mı alışmış olacak? Kredi alan öğrenci hem krediyi ödeyecek, bir de faiz ödeyecek. 
Sarayda yaşayınca “Kredi al, faiziyle öde.” mantığı hâkim olmuş herhalde. Burs alan öğrencilerimize 
“beleşçi”, “bedavacı” denmesini doğru bulmuyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı “Burs almayın, kredi alın, 
bedavacılığa alışmayın.” dese de öğrenim ve katkı kredisi alan 279.897 kişi icralık olmuş. Krediyi 
geri ödemekte zorlanıyor. Öğrenciyken kredi alıyor, okulu bitiriyor, iş bulamıyor, ataması yapılmıyor. 
Bulduğu işte aldığı ücret yaşamını idame etmesine yetmiyor. “Haydi, krediyi geri öde.” diyoruz, üstüne 
de faiz bindiriyoruz. Saraydan bakınca “Burs almayın, kredi alın.” demek kolay.

Geçtiğimiz yıllarda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’e, annesine hakaret edenler, Kredi ve Yurtlar 
Kurumu yurtlarında konferans, panel düzenlemişler, kış kamplarına…
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BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Özel. 

Sayın Karadağ? Yok, ayrılmış. 

Sayın Öztunç…

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Evet, Sayın Başkanım, çok teşekkür ederim. 

Sayın Bakan da ayrıldılar galiba. Ben kendisine başarılar diliyorum. 

BAŞKAN – Ayrılmadılar, gelecekler. 

Buyurun. 

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Gençlik Bakanlığının bürokratlarının, Sayın Bakanın yaşlı 
olduğu yönündeki eleştireler üzerine Sayın Bakanın geçmişine baktım, doğum tarihine baktım, benimle 
aynı yıl doğmuş, o yüzden kendisini genç olarak görebiliriz. 

Efendim, yükseköğrenim yurtlarına ilişkin olarak, öğrenci yurtlarının sadece yüzde 17’sine, 
öğrencilerin sadece yüzde 17’sine yurt imkânı veriliyor, yüzde 83’ü maalesef yurtlardan 
faydalanamıyorlar. Bunlara ilişkin Hükûmetin bir çalışması olacak mı? Öncelikle bunu sormak 
istiyorum. 

Seçim bölgem Kahramanmaraş’ta 12 Haziran günü yani seçimlerden on iki gün önce Andırın 
ilçesinde gençlik merkezi ve spor salonu açılışı yapıldı ama o merkez hâlâ faaliyette değil. Seçimden 
önce vatandaşın gözünü boyamak için açılan bir salon ama hâlâ faaliyete geçmedi, buna ilişkin bir 
çalışma yapılabilecek mi? 

Aynı zamanda Kahramanmaraşspor’umuz var. Kahramanmaraşspor da geçtiğimiz hafta 
Konyaspor’u mağlup etti Ziraat Türkiye Kupası’nda. 2011 yılından beri Adalet ve Kalkınma Partisinin 
değerli milletvekilleri Kahramanmaraşspor’a stat sözü vermekteler ama hâlâ stat yapılmıyor. Baktım, 
2019 bütçenizde de Kahramanmaraş’a bir stat programa alınmamış görünüyor. Kahramanmaraş’a bir 
stadın yapılmamasının sebebi nedir, yüzde 58 oy alması mıdır AK PARTİ’nin? Çok oy aldığı için 
“Buraya zaten hizmete gerek yok, ceketimizi göndersek bize oy veriyorlar.” mantığı mıdır? Aynı 
şekilde Elbistanspor’un da stadı yoktur. Bir ufak halı saha gibi şey yapıldı, al sana stat dendi, öylece 
geçiştirildi. 

Spor kulüpleri maalesef batak içerisindeler Sayın Başkanım. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi 
koca kulüpler, büyük paralarla uğraşan kulüpler maalesef Kanarya Sevenler Derneğiyle aynı tüzükle 
yönetiliyor. Bir yeni kanun çıkartmayı, kulüpler yasası çıkartmayı düşünüyor musunuz? Amatör spor 
kulüplerinin çok ciddi sıkıntıları var. 

2002 yılıyla kıyaslıyorsunuz Türkiye’yi. 2002 yılında Türkiye Dünya 2’ncisi olmuştu hatırlarsınız. 
Futbolda maalesef perişan hâle gelmiş durumdayız. 2002 yılında Dünya 2’ncisi oluyoruz ama bugün 
baktığımız zaman futbolda çok sıkıntılı günler geçiriyoruz. VAR sistemi geldi futbola, Süper Lig 
hakemleri hâlâ hata yapmaya devam ediyorlar. Merkez Hakem Kurulundan memnun musunuz, bunu 
da öğrenmek istiyorum.

Özerk olduğu söylenen Federasyon seçimlerine müdahale ediliyor maalesef. Müdahale edildiği 
için de siyasetten buraya başkanlar seçiliyor ve bunlar da verimli olmuyorlar. Sayın Saffet Sancaklı 
az önce “Kim getirdiyse 14 yabancıyı, futboldan ona el çektirin.” demişti. Sayın Sancaklı burada yok 
ama el çektiremezler çünkü onu getiren Yıldırım Demirören’dir. Yıldırım Demirören’e de biliyorsunuz 
Doğan Grubunu satın aldırdı mevcut iktidar.

BAŞKAN – Galatasaray’ın Başkanı mıydı Yıldırım Demirören, Galatasaray’dan mı bahsediyorsun!

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Beşiktaş’ın Başkanıydı.
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Alpay Özalan, eski millî futbolcudur kendisi, geçmiş dönem bakanlarını eleştirdi ve dedi ki: 
“İlk kez sizin gibi bir bakan başarılı oluyor.” Yani Adalet ve Kalkınma Partisinin eski bakanlarına 
da haksızlık yaptı. 2002’de Türkiye’yi 2’nci yapan Fikret Ünlü’ye de haksızlık yaptı. Refahyol 
Hükûmetinden, Millî Görüş’ten gelen bakanlara da haksızlık yaptı. Sayın Özalan muhtemelen Millî 
Görüş’ten gelmediği için o kadar detaylı hesaplayamadı ama ciddi bir haksızlık yaptı. Sizin karnenizin 
seneye verilmesi gerekiyor Sayın Bakan.

BAŞKAN – Yani Millî Görüş’ten mi gelmek gerekiyor, ben de gelmiyorum Millî Görüş’ten.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Siz de işte o yüzden zaman zaman yanlış yapıyorsunuz. Sayın 
Cumhurbaşkanını sinirlendirmeyin bence, dikkat edin. 

BAŞKAN – Sayın Şener geliyor Millî Görüş’ten, Sayın Bekaroğlu orada.

ALİ ÖZTUNÇ (Kahramanmaraş) – Evet, Sayın Şener Millî Görüş’ten geldikten sonra baktı ki 
orada bir şey olmuyor, dedi ki yahu bırakayım artık burayı.

Efendim, sporun başarısızlığını belirleyen en önemli kriter olimpiyatlardır. Her geçen sene 
madalya sayımız azalıyor, bu da başarısız olduğumuzu gösteriyor. Bunun gerekçesi de Sayın Bakanım, 
altyapı eksikliğidir. Altyapının eksikliğinin giderilmesi gerekiyor diye düşünüyorum.

Bakın, pazartesi sayısal loto, salı şans topu, çarşamba on numara, perşembe süper loto, cuma, 
cumartesi, pazar iddaa, her ayın 9’u, 19’u, 29’u millî piyango; maşallah, devlet resmen kumarhaneye 
dönmüş durumda, resmen kumar oynatılıyor. Türkiye’de kumarhaneler kapatıldı 1996 yılında, rahmetli 
Erbakan döneminde –Allah rahmet eylesin Erbakan Hoca’ya da- ama bakıyoruz bugün kumarhaneler 
devlet eliyle işletiliyor. 

Ve son olarak, Süper Lig’de Sayın Bakanım, bir tane Güneydoğu’dan futbol takımı yok. Geçmişte 
Siirtspor vardı, Batmanpetrolspor vardı, Diyarbakırspor vardı. Bunu bir soruşturuyor musunuz, 
neden yok acaba, bir eksiklik mi var yani sizin Bakanlığınızın değil, acaba devlet olarak bir yanlış mı 
yapıyoruz, bundan mı kaynaklanıyor?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Erbaş, buyurun.

AHMET ERBAŞ (Kütahya) – Sayın Başkanım, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli üyeleri, 
Sayın Bakanım ve bürokratlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Yeni göreviniz hayırlı uğurlu olsun Sayın Bakanım.

Ben de özelden genele gelmek istiyorum. Kütahya’dan biraz bahsetmek istiyorum Sayın 
Bakanım. 1938 yılında yapılan Dumlupınar Stadı’mız deprem testlerini geçemediği için yıkım kararı 
alınmıştır. Şimdi yapıyorsunuz, çok teşekkür ediyoruz. Şu andaki maçlarımızı Zafertepe’de yürütüyor 
takımlarımız, Çamlıcaspor ve Kütahyaspor. Sayın Bakanım, yalnızca 1.500 kişilik bir kapasitesi var. 
Yeni stat bitinceye kadar geçici, ilave bir tribün yaparsanız bizleri çok sevindirmiş olacaksınız.

Yine ilimizin en büyük ilçesi olan Tavşanlı ilçemizde 1.200 kapasiteli spor salonu yapılmakta, 
yüzde 40 seviyesindedir bu da. Bunu da eğer bitirebilirsek bizleri sevindirirsiniz. 

Domaniç ilçemizin stadyumu, Pazarlar ilçemizin stadyumu ve Dumlupınar ilçemizdeki stadyumlar 
maalesef kullanılamaz hâldedir. Yine, Yenikent, Çukurca ve kaplıcalarıyla meşhur Çitgöl beldemize 
yatırımlarınızı bekliyoruz. 
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Kredi yurtlar konusunda çok sıkıntılı değiliz. 5.883 talebin yaklaşık 5.770’ini karşılamışız yani 
yüzde 97 civarındayız. Bundaki başarı biraz da YÖK’ün az öğrenci göndermesinden de kaynaklanıyor. 
Dumlupınar Üniversitesi yüzde 64 doluluk oranıyla çalıştığı için bu başarı biraz da sizin değil de 
Dumlupınar Üniversitesi ile YÖK’ün oluyor ama bu gayretleriniz için de teşekkür ediyoruz. 

Şu anda Kütahya ilimiz merkezde, Emet ilçemizde, Domaniç ilçemizde yurt yapımları devam 
etmektedir. Bunlar küçük yurtlardır. Merkezde 1.600 kişilik bir kiralama yoluna gidiyorsunuz, Genel 
Müdürüm daha iyi bilir bunu. Bunlar da bir an önce biterse Kütahya halkı adına çok teşekkür ederiz.

Sayın Bakanım, 2008 yılında Dünya Üniversitelerarası Halter Şampiyonu, 2010 yılı Dünya Halter 
Şampiyonası Dünya 1’incisi, 2012 ve 2016 yılları olimpiyatlarda Türkiye’yi temsil eden ve 2018 yılı 
Akdeniz Oyunları’nda 2’nci olan Millî Haltercimiz Erol Bilgin kardeşimiz Dumlupınar Üniversitesi 
Beden Eğitimi mezunudur ve hâlen işsizdir. Erol Bilgin kardeşim gibi, millî sporcu olup memleketimizin 
ay yıldızlı bayrağını göndere çektiren ve madalyalar kazandıran diğer millî sporcularımıza da bir an öne 
bir iş imkânı sağlamanız umuduyla Bakanlığınız ve bütçeniz şimdiden hayırlı olsun diyorum, teşekkür 
ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Ağbaba, buyurun lütfen.

VELİ AĞBABA (Malatya) – Değerli bürokratlar, öncelikle bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.

Değerli arkadaşlar, geçtiğimiz hafta Türkiye’de daha önce yaşanmayan bir tören düzenlendi 
Malatya’da. Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya’ya mesaj atarak Malatya’daki İnönü Stadyumu’nun 
yıkılmasını törenle yaptı. Törene çağrılan TOKİ Emlak Daire Başkanı da şaşkınlığını gizlemeyerek “İlk 
defa bir yıkım törenine katılıyorum.” dedi. Aslında yıkılan ve yıkılmak istenen stat değil, o stada ismi 
veren İnönü’ydü. İsmet İnönü kendini Malatyalı sayan herkesin –sağcı solcu- saygı duyduğu bir devlet 
adamıdır. Yıllardan beri hem kentin yerel yöneticileri hem de siyasiler İsmet İnönü’yü siyasetüstü 
tutmuşlardır. İsmet İnönü ki Kurtuluş Savaşı’nın en sıcak günlerinde cepheden cepheye koşarken 
küçük oğlu İzzet’i Malatya’nın toprağına, bağrına emanet etmiş, hâlen mezarı Malatya’da. Yine sevgili 
babasını Malatyalılara emanet etmiş ve mezarı oğluyla yan yanadır. Malatya’nın hafızası olan bu stadın 
yıkılması hiçbir Malatyalının içine sindiremediğini söylemek isterim. Türkiye’nin belki ilk yıkım töreni 
yapanları utançla anılacaktır. Yıkılan stadın yerine millet bahçesi yapıldığı ifade ediliyor ancak bu 
stat yıkılmadan da yeşil alan olarak kullanılabilirdi. Bizler bu stadın TOKİ’den konut ya da ticari alan 
olarak verilmemesini olumlu karşılıyoruz ama yıkılan stat Malatya’daki amatör kulüplerin hizmetine 
açılabilir ya da hâlâ spor yapmak isteyenlere sunulabilirdi ancak bu yapılmadı. Maalesef bu uygulama 
Malatya’da rahatsızlık yarattı. Sayın Bakan, eski stat yıkılırken İsmet İnönü ismi de kaldırılmak istendi. 
Yeni yapılan Malatya Stadyumu’nun isminin İnönü Stadyumu olması gerektiğini düşünüyoruz. Bu 
istek sadece benim değil, tüm Malatyalıların ortak isteğidir. Bunun lütfen değerlendirilmesini istiyor ve 
oraya İsmet İnönü’nün isminin asılmasını sizden rica ediyoruz.

Sayın Bakan, amatör kulüplere yeterince destek verilmiyor, maç yapacakları saha sayısı az. 
Geçmişte daha önce Malatya’da çok sayıda olan sahaların maalesef yerine AVM’ler yapıldı, birçoğunun 
yerinde AVM yapımı devam ediyor. amatör sahaların artırılması gerekiyor, ki Malatya amatör saha 
açısından, amatör kulüpler açısından şanslı bir ildir maalesef yeteri sayıda sporcu yetişmiyor. Soyunma 
odalarına Gençlik Spor İl Müdürlüğü ödeme yaparsa kullanılabiliyor. Malatya amatör kulüplerinin 
sayısı çok ancak yerel yönetimler ve bakanlık tarafından yeterince desteklenmediğini düşünüyoruz. 
Mutlaka bu destek sağlanmalı, servis desteği gibi, forma desteği gibi destekler sağlanmalıdır. Maalesef 
hâlâ lisans ücretlerini bile ödeyemeyen kulüplerimiz vardır. Amatör kulüplere hak ettiği desteğin 
verilmesini istiyoruz. Sporun sadece profesyonel kulüplerden ibaret olmadığının altını çizilmesini 
istiyoruz. Amatör kulüpler aslında Türkiye’nin kalkınmasında, Türkiye’de sporun da kalkınmasına 
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hizmet eden kulüpler. Bugün olimpiyatlarda, Avrupa’da ve dünyada spor anlamında başarılı değilsek 
bunun biraz da amatör kulüplere yeterince destek verilmemesinden kaynaklandığını düşünüyoruz. 
Türkiye’de kapanan, özelleştirilen fabrikaların da amatör kulüpleri yok ettiğini biliyoruz. Daha önce 
Sümerspor, Tekelspor, Şekerspor gibi kulüplere fabrikaların yerellerde vermiş olduğu destek maalesef 
şu anda yok. 

Bir de Sayın Bakan, bir konuya dikkatinizi çekmek istiyorum. Malatya’da 3. Lig’de futbol oynayan 
bir kadın takımımız var ancak bu kadın takımına kimse destek olmuyor, gönüllü bir öğretmen sadece 
destek oluyor. Burada top oynayan sporcuların tamamını bizzat tanıyorum. Takımdaki çocukların aileleri 
tamamen dezavantajlı gruba aitler, kiminin babasının uyuşturucu problemi var kiminin iş problemi var 
kimisi anne babadan ayrılmış. Lütfen Malatya’daki kadın futbol kulübüne sahip çıkarsanız bundan çok 
seviniriz. Sadece Malatyalılar olarak değil, kadınların bu anlamda spor yapmasını isteyenlerin de ortak 
isteği bu. Kadın futbol takımına Sayın Bakan, sizden destek beklediğimizi bir Malatyalı olarak ifade 
etmek istiyorum. 

Ayrıca Arguvan ilçemizde kapalı spor salonumuz yok. Maalesef ne okullarda ne de Arguvan’da 
herhangi bir spor salonu yok. Arguvan’a bir kapalı spor salonu yapılmasını sizlerden rica ediyoruz 
konusunda. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Salon yapıldı. 

VELİ AĞBABA (Malatya) – Hekimhan ilçemizde yeni bir spor salonu talebi var. İki yıldan beri 
Bakanlıkta bekliyor, bu konuda da sizden Hekimhan’a destek vermenizi bekliyoruz. 

Ben bütçenizin hayırlı olmasını dilerken YÖK’ün kuruluş yıl dönümünde hâlâ YÖK’ün büyüyerek 
devam ettiğini görüyoruz. Sayın AKP Genel Başkanı “İlk 500 üniversitede bir tane üniversite yok.” 
diyor. Bunun sebebinin biri YÖK, birinin de AKP’nin son dönemde Türkiye’de yapmak istediği 
eğitim…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Ağbaba. 

Sayın Kaya, buyurun. 

YILDIRIM KAYA (Ankara) – Sayın Bakan, Sayın Başkan; öncelikle yeni görevinizde başarılar 
diliyorum. 

Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesi üzerinde yaptığımız görüşmeler gençliğin ve sporun 
tamamen on altı yılda yok edildiği bir ortamda yapılıyor. Sayın Bakanımız yazılı soru önergelerimize 
yanıt vermiyor, umarım buradaki sorularımıza yanıt verir. 16 Ekimde sormuş olduğum Passolig’le ilgili 
yazılı soru önergesine hâlâ yanıt alamadık, bu konuda sizden duyarlılık bekliyoruz. Çünkü biz önümüze 
gelen her konuyu soru önergesi hâline getirmiyoruz ama tribünlerdeki ölümlerin ve yaşanan dramın 
neticelerini de yaşıyoruz, bunu bilmemizde fayda var. 

Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk tarafından gençliğe armağan edilen 19 Mayıs Gençlik ve Spor 
Bayramı’nın kutlandığı en önemli il Ankara’dır. Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkıldığını görüyoruz. 
Umarım Ankara 19 Mayıs Stadyumu yıkıldıktan sonra atletizmle uğraşanlar, amatör futbol takımları 
kendilerine yeni yerler bulurlar ve o stadın yerine yapılan stadın adı da umarım değişmez. Burada 
Bakanın kendisine teşekkür etmek istiyorum. 1936 yılında Başbakanımız Sayın İsmet İnönü’nün 
hitabesi vardı, İsmet İnönü Vakfına arızaya neden vermeden sökülerek bağışlamanızdan dolayı sizlere 
teşekkür ediyorum. Yeni stada bunun yeniden takılacağını umut ediyorum. 
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Biliyorsunuz, futbol sadece borsada oynanan bir oyun değildir. Metin Oktay’ın da dediği gibi, 
futbol sahalarda özellikle arsa üzerinde oynayarak yetişen gençlerimizin bir başarı hanesidir. Biz 
amatör futbol takımlarına verilmeyen önemin yeniden gözden geçirilmesini istiyoruz. Özellikle de son 
dönemlerde görme engelli futbol liginde yaşanan başarılar… 6 dönemdir üst üste Çankaya Belediyesi 
Görme Engelliler Spor takımı şampiyon oluyor, son final maçına, kupa maçına gittim ne yazık ki TRT 
Spor tüm maçları canlı yayınlarken görme engellilerin dünya gözüyle gördüğünü onlar kamera gözüyle 
görmemekte ısrar ettiler. Bu konularda bir hassasiyet gösterilmesini özellikle rica ediyoruz. 

Sporun ruhunda dostluk var, bir bütün olarak tüm sporlarda dostluğun ve kardeşliğin egemen 
olduğunu biliyoruz. Özellikle Adapazarı’nda Amedspor’a karşı yaşanan dostluk dışı gösterilerin 
futbolda ya da başka spor dallarında asla affedilmeyecek davranışlar olduğunu bilmemiz gerekiyor. 
Amedspor’a yapılan o davranışı… Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan 
Diyarbakır’a futbol sahası açmaya gittiğinde orada sevgi gösterileriyle karşılandı. Keşke sevgi 
gösterileriyle karşılandığı o şehrin bir futbol takımı başka bir batı ilinde, bir yere geldiğinde orada da 
sevgiyle şefkatle de karşılanabilse. Ne yazık ki bunlar gerçekleşemiyor. 

Şimdi, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın bir açıklaması 
var, diyor ki: “EURO 2024’ün olmadığı daha iyi oldu.” Şimdi sormak istiyorum Sayın Bakan: 4 kere 
başvuru yapmışız, başvurunun biri 2008’de, biri 2012’de, biri 2016’da, bir de EURO 2024 için başvuru 
yapılmış. Madem istemediğimiz bir şey, olmadığına seviniyoruz, niye sık sık dönüp böyle başvurular 
yapıyoruz, gerçekten bu anlaşılabilir bir şey değil. 

Cumhuriyet ilk kurulduğunda on yılda 15 milyon genç yetiştirilmiş. Şimdi siz on altı yılda 10 
milyon işsiz gençle karşı karşıya bıraktınız bizi. On yılda 15 milyon genç yetiştiren bir cumhuriyet, 
yeni kurulan bir cumhuriyet acaba neden on altı yılda 10 milyon işsizi açığa çıkardı; bunu bence dönüp 
bir sorgulamayız. Yoksa üniversite rektörleri bir siyasi partinin genel başkanına eğer söz söylenirse 
çarpılırsınız…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Kaya, teşekkür ediyorum. 

Sayın Onursal Adıgüzel…

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – Ben de değerli bürokratlara bütçemizin hayırlı olmasını 
diliyorum ve bakana da başarılar diliyorum yeni süreçte. 

Vizyon belgesine baktığımız zaman bu bütçeye şunu görüyorum: Gençlerin adı var, kendisi yok bu 
bütçe çalışmasında. Bunun sebebi de şu: Gördüğüm kadarıyla bakanlık da Gençlik ve Spor Bakanlığı 
ama gençlerin Türkiye’deki haletiruhiyesi hakkında çok fazla fikir sahibi değil. Özellikle de gençlerin 
bugün ülkemizde işsiz, yoksul ve umutsuz olduğunu görmüyor. Bence burada çok büyük bir sorun var, 
bunun üzerine gidilmesi gerekiyor. 

BAŞKAN – Sayın Bekaroğlu anlattı hepsini. 

ONURSAL ADIGÜZEL (İstanbul) – 260 binden fazla gencin yurt dışına beyin göçüyle gittiğini 
görüyoruz. “Neden Türkiye’de sporcular yetiştirmiyoruz?”u sorguluyoruz bugün. Neden Türkiye’de 
dünya çapında bilim adamları yetişmiyor? “Neden biz Türkiye’de teknolojik anlamda büyük icraatlara 
imza atamıyoruz? Bence bunun temelinde aslında gençlere verdiğimiz değer ve önem var. Ve gençlerin 
kendini ifade edeceği ortamlar var mı? Ben Sayın Bakana ilk sorumu şöyle soruyorum: Sizce 
Türkiye’de gençler özgürce hayal kurabiliyor mu, özgürce kurdukları hayalleri ifade etme şansları 
var mı, en yakın arkadaşlarına bile korkmadan söyleyebiliyorlar mı ve hayallerini gerçekleştirebilecek 
fırsatları biz onlara sunuyor muyuz? Bence buradan başlamamız gerekiyor meseleye. Bunların 



06 . 11 . 2018 T: 10 O: 2

93 

Plan ve Bütçe Komisyonu

hiçbirini sağlamıyoruz. Ama ben Sayın Bakanın sorularıma cevabını özellikle merak ediyorum. Çünkü 
Türkiye’de gençler ciddi bir şekilde kendini ifade edecek alan bulamıyorlar. Sporcular yetişmiyor 
çünkü bunu teşvik edecek bir anlayış yok. Yıllarca spor yapmış ve amatör sporlarda bulunmuş bir 
genç olarak bunu söylüyorum. Bir tercih yapmak zorunda bırakılıyorsunuz; ya eğitimi seçiyorsunuz 
ya da sporu seçiyorsunuz. Aileniz bu seçeneği önünüze koyuyor ve sizin yanınızda duracak kimseniz 
yok. Hele de Anadolu’da spor yapan bir gençseniz hiç kimse sahip çıkmaz, futbol da oynamıyorsanız 
kimsenin de umurunda değilsiniz, bununla karşı karşıya gençler.

Yine, döndüğümüz zaman bir sanatçının da böyle bir sorunu var. Bence bilimle ilgilenen bir 
gencin de çok büyük bir sorunu var çünkü gençler hayal kuracak ortamı Türkiye’de bulamıyorlar ve 
teşvik edilemiyorlar. Tabii dönüp baktığımız zaman, ben de bir ayağı hâlâ üniversitede olan bir genç 
olarak da söylüyorum, gençlerin yurtla ilgili çok büyük bir sorunu var. Yurt-Kur’u konuşmadan bu 
bütçeyi herhâlde geçirmemeliyiz. Türkiye’de yapılan gelişmeler gerçekten önemli fakat işin bütününe 
baktığımız zaman Türkiye’yi on altı yıldır yöneten bir iktidar var ve yaptığı gelişmelere baktığımızda 
Sayın Bakanımız diyor ki sunum da bize: “81 ilin 32’sinde bütün yurt taleplerine cevap verdik.” Peki 
geriye kalan 49’unda ne yaptık? Çünkü Türkiye’de her ilde bir üniversite var, övünülerek anlatılıyor 
ama “İlk 500’te üniversite yok.” deniyor, bunun sebebini kimse kendinde aramıyor, sadece akademiye 
suç atılıyor ama akademiden sorgusuzca ihraç edilen binlerce hocanın ya da bir tweet attığı için 
gözaltına alınan binlerce öğrencinin neden Türkiye’de buna maruz kaldığını kimse sorgulamıyor ve 
bunlardan üretmesi, bilim ortaya koyması isteniyor.

KHK’yle ilgili tekrar bir soru sormak istiyorum sadece Bakana. “Taleplerin yüzde 69,47’sini 
sağladık.” diyor. Peki, geriye kalan öğrencilerimiz ne yaptılar, buna karşı ne çözüm buldunuz? KHK 
yurtlarında kalan öğrencilerin şöyle şikâyetleri var, ben özellikle öğrencilerden aldım bu şikâyetleri. 
Yurtta kalan öğrencilerin şikâyetlerinin başında şunlar geliyor: “Yemekler kötü, internete erişim 
konusunda sorunlarımız var, çalışma ortamlarımız yetersiz ve hijyen sorunu var.” Ayrıca kredi mevzusu 
da çok önemli bir mevzu. Öğrenim kredileri öğrencilerin başına bir bela oluyor işin sonunda. Nasıl 
bela oluyor? Krediye bir faiz uygulanıyor, bir enflasyon farkı uygulanıyor ve gençlerimiz bunları 
ödeyemiyor. Sadece gençlerin başına da bela olmuyor babaların emekli maaşından, annelerin emekli 
maaşından bunu ödemek zorunda kalıyorlar. Sayın Hakverdi milletvekilimiz bir soru sormuştu, 
şöyle bir cevap gelmiş: “279.897 öğrenci kredi borcuyla karşı karşıya bugün icralık olmakla.” AK 
PARTİ Genel Başkanı şöyle dedi, bugün defalarca tekrarlandı “Burs almayın, kredi alın bedavacılığa 
alışmayın.” Bence şunu hatırlatmak gerekiyor: Gençler keyfinden kredi ya da burs almıyor arkadaşlar, 
parası olduğu için değil parasızlıktan kredi ya da burs alıyorlar, bunu görmeniz gerekiyor. Bir de bu 
krediyi ödemek için iş sahibi olmak lazım. Türkiye’deki genç işsizlik rakamlarını herhâlde en yakından 
Sayın Bakan takip ediyordur. Ülkemizde 100 öğrenciden, gençten 28’inin işsiz olduğunu görüyoruz. 
Ayrıca DİSK’in ekim ayında açıkladığı işsizlik raporunda da 1 milyon 30 bin üniversite mezunu işsiz 
var.

BAŞKAN – Sayın Adıgüzel, teşekkür ediyorum.

Sayın Mustafa Adıgüzel, buyurun.

MUSTAFA ADIGÜZEL (Ordu) – Sayın Başkan, sayın vekillerim, değerli bürokratlar; Passolig 
futboldaki e-bilet uygulaması için Türkiye Futbol Federasyonuyla Aktif Bank arasında icat edilen bir 
sistem. Passolig’de kişisel veriler bile ticari araç hâline getiriliyor. Şu an kurdukları bu ticari sistem 
nedeniyle kulüpler e-biletten gelecek gelirleri teminat göstererek büyük krediler alıyorlar. Yani Aktif 
Bank şu anda futbolda bir diğer aktör ve yönetici pozisyonuna getirilmiştir. Kulüplerin 2015’teki 
borçları şu anda 2018’de 2 katına ulaşmış durumda. Bu kötü mali yapı nedeniyle biliyorsunuz 
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uluslararası müsabakalardan bile men durumları söz konusu. Passolig gibi bir sistem olmadan yani 
spor seyircisi ticari müşteri hâline getirilmeden Bakanlık eliyle bu işin yapılması lazım ve ihale edilip 
ticaretleştirilmemeli. Bakanlık alt yapı giderlerini karşılanmalı kulüplere ek yük getirmeden biletler 
federasyonların elektronik denetiminde kulüpler tarafından satılmalıdır. 

Sporda şiddete gelince. Bu 6222 sayılı Yasa gereğince futbolda e-bilete geçildi. Ancak basketbol 
ve voleybolda bu iş yapılamadı çünkü buradaki altyapıyı kulüplerin yapması mecburiyeti getirilmiş. 
Burada bir mevzuat düzenlemesi yapılarak yine böyle Passolig gibi banka ilişkisi kurulmadan bu şiddet 
meselesinin futboldan diğer branşlara doğru kaymasının da önüne geçilebilir diyorum.

Yurt mevzusunda ben de birkaç şey söylemek istiyorum. Zaten benim söylememe de gerek yok, 
kendi sunumunuzda 5 Kasım 2018 itibarıyla yaklaşık 100 bin öğrencinin açıkta olduğunu, yüzde 76’nın 
ancak yerleştirilebildiğini söylüyorsunuz. Şimdi bizim çocuklar geleceğimizin teminatı. Yani bir sürü 
şeye yatırım ayırırken en önemli görevimiz bu çocuklara bir çatı ve bir sıcak çorba değil mi? Ayrıca 
bu yurtların -orada ayıramadım ben Sayın Bakan- ne kadarı KHK yurdu, ne kadarı bu kamu yararına 
çalışan dernek ve vakıf yurtları? Buralarda biliyorsunuz bu dernek ve vakıf yurtları birtakım cemaatlerin 
ve siyasi yapıların kontrolünde olabilir, bunları ne kadar denetleyebiliyorsunuz? Bunları dâhil etsek 
bile 776 yurtta 664 bin öğrenciden bahsediyorsunuz. Öğrenci sayısının 6 milyon olduğu bir sektörde, 
yüzde 8-10’a ancak ulaşabilmişsiniz. Bir de bu yurtlara Diyanetten son günlerde 550 rehber öğretmen 
alıyorsunuz. Neden diyanetten alıyorsunuz, mesela Millî Eğitim Bakanlığından almıyorsunuz? 

Bu uyuşturucu konusunda sunumuzdan gördüğüm kadarıyla seminerler 57 bin kişiye verilmiş ve 
yıl sonuna kadar 85 bin kişi deniyor. Bu kadar önemli bir konuda bu sayı sizce de çok az değil mi? 

Bir de bu spor hukuku meselesinde hukuk fakültelerinde spor hukuku ana bilim dalı kurulmalıdır. 
Ulusal spor hukukunu uluslararası spor hukukuyla uyumlu hâle getirmeliyiz.

Şimdi bir kitapçık dağıttınız “Gençlik Merkezleri Akademisi.” Şimdi ben buradan gördüğüm 
kadarıyla kültürel faaliyetler kapsamında manevi değerlerle ilgili bölümler oldukça donanımlı ve 
detaylı fakat millî değerlerle kurucu ve kurtarıcı felsefeyle ilgili çok fazla detay ve atölye çalışmasını 
göremedim. Hazır buraya gelmişken -tabii siz bunu Çanakkale ve Dumlupınar gezilerinde geçiştirmeye 
çalışmışınız, o da düşük katılımlı, böyle 5 bir öğrenci falan- bu 57’nci Alay yürüyüşü ilk benim de 
üniversite öğrencisi olduğum zamanlarda bizim başlattığımız bir şeydi, şimdi bunu tabii kurumsal hâle 
getirilmesi çok güzel. Ancak , Sayın Bakan, biz Atatürk posteriyle yürürdük çünkü biliyorsunuz 57’nci 
Alay 19’uncu Tümenin üç alayından -57, 72 ve 77’nci- biridir. Şimdi ben sizi görüyorum, orada zaten 
bunu duyuyoruz ve şikâyetler geliyor, bakın, öndeki pankartınızda bile Atatürk resmi yok, tek Atatürk 
resmi koymamışsınız. Keza bu aynı Dumlupınar’daki, buradaki sunumunuzda da var, Mustafa Kemal’i 
ne 57’ci Alayla ne Dumlupınar’daki şeye koymuşsunuz ama burada mesela Rabia’yla ilgili göndermede 
bulunabiliyorsunuz. Fakat Sarıkamış şehitleriyle ilgili Enver Paşa’yı burada belirtmişsiniz mesela çok 
güzel. Ben bunu sahada da gördüm. Gelibolu savaş alanında Kireçtepe Jandarma Şehitliğinde -buna 
inanmayanlar gidip sorabilirler bölgeden- Mustafa Kemal resminin altında hâlâ Enver Paşa yazıyor, 
onun sözü iliştirilmiş yani gençliği Atatürk’ten uzak tutmak gençliği ne kadar, nasıl bir sonuca 
ulaştıracak? Günü gelecek o aykırı yetişen toplum da bir gün FETÖ gibi gelip tekrar sizi vuracak.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Misafir milletvekillerimizden son konuşmacı Sayın Kılıç. Sayın Kılıç’tan sonra da 5 Komisyon 
üyemiz var, onlara söz verip soru işlemi yapacağım.

Sayın Bakan, buyurun.
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AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) - Sayın Başkanım teşekkür ediyorum.
Öncelikle size söz verdiğiniz için teşekkür ediyorum. Sayın Bakanımıza da bu görevdeki 

çalışmaları için önce başarılar diliyorum. Ben bu konuda kendisinin çalışmalarında başarılı olacağını 
ve iyi bir dönem geçireceğimize hem inanıyorum hem şahsen biliyorum diyebilirim, kendisiyle daha 
önceki dönemlerde yakın çalışma imkânımız oldu. 

Ben öncelikle tüm komisyon üyelerini saygıyla selamlıyorum. Burada sabahki görüşmelerde, 
konuşmalarda Sayın Bülent Kuşoğlu’nun şahsımla ilgili dile getirmiş olduğu bir cümleden dolayı söz 
talep ettim, bilmiyorum Sayın Kuşoğlu burada mı ama. 

BAŞKAN – Burada ama şu an meşgul.
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) - Şimdi, ben bunu tutanakta okuduğum zaman bir dil sürçmesi 

veya yanlış ifade edildi veya ifadesi tam algılanamadı olarak ümit ediyorum.
BAŞKAN – Öyle bir şey yok.
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) - Çünkü burada Sayın Kuşoğlu’nun- ki biz tanışırız da 

kendisiyle- şahsımla ilgili olarak “Kasıtlı olarak yurt yapmadı.” tarzında bir açıklama olduğu burada 
kayıtlarda görülüyor.

BAŞKAN – Tutanakta yazıyor.
 AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) - Tutanaktaki yansıma bu. Bununla alakalı olarak eğer 

Sayın Kuşoğlu “Öyle değil.” diyorsa ben bu noktada durabilirim, oradan işaret aldığım kadarıyla öyle 
olmadığını söylüyor.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Suat Bey’le ilgili olarak söyledim. Biraz sonra açıklama 
yaparım. Tutanaklarda da var “Çok ısrar ettim bu konularda.” dedim.

AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) - Çünkü adımı da zikrettiğiniz için ondan dolayı şey yaptım 
çünkü yani görevi devraldığım dönemde.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sizin adınızı zikretmedim ama.
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) - Kılıçlar mı karıştı, peki.
BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Israr ettiğim dönem Suat Bey’in dönemi.
AKİF ÇAĞATAY KILIÇ (İstanbul) - Anladım. O zaman Sayın Kuşoğlu bunu zaten düzeltecekse….
BAŞKAN – Ben de size teşekkür ediyorum Sayın Bakan o zaman.
Sayın Cora.
SALİH CORA (Trabzon) – Sayın Bakanım, Değerli Başkanım; kıymetli komisyon üyelerimiz; ben 

de Spor Bakanlığının bütçesinin öncelikle hayırlı olmasını diliyorum. 
Tabii daha önceki dönemlerde de Spor Bakanlığının bütçelerinde birçok konuşmamız olmuştu. 

Spor Bakanlığının bu dönemdeki bütçesinde özellikle gençlik ve Kredi Yurtlar Kurumuyla alakalı 
olarak birçok milletvekilinin söz aldığını fakat özellikle muhalefet partisi milletvekillerinin çok ağır ve 
haksız eleştirileri bulunduğunu ifade etmek istiyorum. 

Kredi Yurtlar Kurumu AK PARTİ döneminde tabiri caizse tarihî bir başarı elde etmiştir. Kredi 
Yurtlar Kurumu daha önceki dönemlerde, bizim öğrenci olduğumuz dönemlerde, yakın bir geçmişte 
ranzalı bir sistemdeyken şimdi bazalı bir sistemde, otel konforunda öğrencilerimize hizmet vermektedir. 
İnternet erişiminin kesildiğinden bahsedenler oldu. Önceden internet dahi yoktu, şu anda bütün 
yurtlarımızda ücretsiz bir şekilde internet hizmeti verilmektedir.

BAŞKAN – Sayın Cora, Trabzon diye söz aldın girdin, internete yurtlara.
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SALİH CORA (Trabzon) - Başkanım onu iyi ki hatırlattınız, o konuda da…

BAŞKAN – Kendimi aldatılmış hissediyorum.

SALİH CORA (Trabzon) - Doğru diyorsunuz. 

İsterseniz bunu toparlayıp Trabzon’a geçeceğim. 

Sayın Bakanım, değerli Komisyon üyeleri; gençlik merkezleriyle alakalı bir hususu belirtmek 
istiyorum. Bakanlığımızın gençlikle ilgili faaliyetlerine baktığımızda çok önemli adımlar atılmıştır. 
Gençlik merkezleri ve kamplarıyla faaliyet programları yaygınlaştırılmıştır. Bunlar gençlerin kişisel 
ve sosyal gelişimine büyük katkı sağlamıştır. Bu merkezlerde gençlerin şiddet madde ve sosyal medya 
bağımlılığıyla ilgili mücadele hususunda da eğitim programları düzenlenmesi gerekmektedir. Yine bu 
merkezlerde sosyal, kültürel gezilerin yanı sıra girişimcilik ve müteşebbislik ruhunun da geliştirilmesi 
için özellikle ülke çapında tanınmış tecrübeli müteşebbislerin gençlerle buluşturulması ve tecrübe 
paylaşımı yapılmasını yararlı görüyorum. Ayrıca ihtiyaç ve talebe göre gençlik merkezi olmayan 
ilçelerde de gençlik merkezi açılmasını istiyoruz. Özellikle ilimizde, Trabzon’da sahilde olmayan 
ilçelerde gençlik merkezleri bulunmamaktadır. Bu ilçelerimize de gençlik merkezi açılması hususunda 
belediyelerle iş birliği içerisinde hayırseverlerle protokoller yapılarak yap-devret şeklinde gençlik 
merkezleri kurabiliriz. 

Sayın Başkanım, Komisyon üyeleri konuşma yaparken özellikle Kocaeli Milletvekili Tahsin Bey, 
Fenerbahçe-Rize maçından sonra Fenerbahçe kafilesini taşıyan otobüsün Trabzon Havalimanı’na seyir 
hâlinde iken silahlı saldırıya uğramasıyla ilgili soruşturmanın hâlen sonuçlanmadığını ve bu şekilde 
ilimizle alakalı töhmet altında bırakacak ifadeler kullanmıştır. Şunu ifade etmeliyim ki, Sürmene 
ilçesinde Fenerbahçe otobüsüne yapılan saldırı ciddi bir talihsizlik, bunun yanı sıra ciddi provokatif bir 
olaydır. Bunda tamamen o yapılan soruşturmada delilleri toplamak isteyene, davayı açmak istemeyene, 
karar vermek istemeyene baktığımız zaman bunda bir FETÖ şüphesi bulunmaktadır. Özellikle o 
dönemde görev yapan mahallin bekçisinin özellikle 15 Temmuz tarihinden hemen sonra ihraç edilmesi, 
olay tarihinde de olayın vuku bulduğu yere 50 metre uzaklıkta bulunması bunun çok planlı bir işlem 
olduğunu göstermektedir. Aynı şekilde ilçe emniyet müdürünün, olaya bakan savcının ve olayla ilgili 
soruşturmayı yürüten sulh ceza hâkiminin FETÖ’den dolayı ihraç edilmesi ve haklarında dava açılmış 
olması da bunun organize bir şekilde Trabzon şehrinin imajını karalamak olduğu Türkiye’de futbol 
üzerinden bir şiddet ortamı, bir şiddet sarmalı oluşturmak amacıyla FETÖ’nün bilindik tezgâhlarından 
birisinin gerçekleştiği kanaati mevcuttur. Konuyla ilgili soruşturma bundan dolayı uzamıştır, farklı bir 
boyuttadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Cora, son cümlenizi alayım.

SALİH CORA (Trabzon) - Trabzon şehri her zaman huzur ve barış içerisinde yiğitliğin, mertliğin 
önde olduğu bir ildir. Şehrimiz de futbol üzerinden her zaman mağdur olmuştur, hiçbir zaman şiddete 
eğilim göstermemiştir. Bunu özellikle bilgilerinize sunmak istiyorum.

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, son dört konuşmacımız Komisyon üyeleri lütfen beşer dakikada toparlayalım, 
hiç olmazsa bugün dokuza falan kalmadan buradan ayrılabilelim.

Sayın İbrahim Aydemir…
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Değerli Bakanım, hoş geldiniz; değerli arkadaşlarım, Bakan 
yardımcılarım sizler de hoş geldiniz.

Tabii siz dinamizmi ifade eden bir Bakanlığın temsilcileriniz.

BAŞKAN – Süreler beş dakika yalnız, ona göre toparlarsanız.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Tamam, peki.

Ben sizin özelinizde genç şehitlerimizi rahmetle anıyorum. Gençlerimize gayretlerinden dolayı, 
sahada koydukları hakikaten emsalsiz Türkçe duruştan dolayı minnettarlığımı ifade ediyorum ve 
genç gazilerimizi, 15 Temmuzda yahut da terörle mücadelede gazi olan kardeşlerimi de şükranla yâd 
ediyorum. 

Bugün Erzurum adına bir hüzün iklimi yaşadık. Erzurum’da yaklaşık on beş yirmi gün önce bir 
yatırımı takip için gittim. Yatırım 16 derslikli bir proje okuluydu, yanında da 200 yataktan müteşekkil 
bir yurt yapılıyordu. Bu Erzurum’un merkezinde bir köyde yapılıyor, devasa bir yatırım. Yapanı bugün 
vefat etti Abdullah Tivnikli. Ailesi çok mütebariz bir aile, hakikaten hamiyetperverlik kavramına 
oturan, o şablonun içerisinde tarif gören bir aileydi. Dolayısıyla, rahmetle minnetle anıyoruz. İnşallah 
yaptıkları ecir olarak ruhuna yansır. 

Efendim, ben -tabii başkanlık baştan tahdit koyduğu için- bir hususi mevzuyu özellikle gündeme 
getirmek istiyorum. Saffet Bey dile getirdi, Alpay kardeşim de değindi, burada Utku Bey de 
Eskişehirspor bağlamında birtakım notlar düştü, ben de Erzurumspor için yapılan haksızlıkları –açıkça 
söylüyorum, altını çiziyorum- burada kayda geçmek istiyorum. Üç yılda 3. Lig’ten Süper Lig’e çıkmış 
çok başarılı bir takımımız var. Herkesin şapka çıkardığı hakikaten dünya ölçeğinde başarıyı elde etmiş 
bir takım. Bu dönem Süper Lig’te oynarken -böyle bir amatör ruhla, bir büyük gayret koyarak çalışan 
bir takımımız var, yöneticilerimiz hakeza öyle- iki maçta göz göre göre 4 puanımızı -değil mi Naci 
Bey- gasbettiler. Kim gasbetti? Hakemler. 

BAŞKAN – Naci Bey kim?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Naci Bey de bizim Erzurum Milletvekilimiz. Şimdi, spor 
sahaya barışı, sulhu, güzellikleri yansıtması gereken bir olguyken yazık ki sporcular tarafından değil, o 
işi yönetenler tarafından sabote ediliyor ara ara. Hiç alakası olmayan pozisyonlarda penaltı verilebiliyor, 
ilgisiz pozisyonlar “ofsayt” diye… Velev ki sonucu gol olsa da. Ki Erzurumspor’un gölünü resmen 
iptal ettiler. Ben, tabii, bunu şunun için özellikle eleştireceğim: Hakemler belki çıplak gözle bu hâli 
görmeyebilir ancak oraya gönderilen gözlemciler var, bu gözlemciler ne iş yaparlar? Çok aleni bir 
biçimde otoriteler…

BAŞKAN – Yani sen dua et gene 1. Lig’te, Süper Lig’tesin, git bir de amatördeki kepazeliği bir 
gör bakayım, hâline dua et.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bunların hepsine Sayın Bakanım, hakikaten oraya biraz 
böyle bir dikkat tevcih etmek lazım. Şimdi, otoriteler çok açık bir biçimde akşam pozisyonları 
değerlendiriyorlar. “Burada penaltı yok.” diyor adam. Birkaç kişi… “Efendim, bu pozisyon ofsayt 
değil, gol haksız yere iptal edildi.” denmesine rağmen bu hakem taltif görüyor, hem kupa maçında 
görev alıyor hem de lig maçında yeniden görev veriliyor. Bu ne demektir? “İyi ki bu hatayı yaptın, sen 
devam ettir.” anlamına geliyor. Ben buna hakikaten isyan ediyorum. 7 bin seyirci tahdit gördü yaptıkları 
uygunsuz tezahürattan dolayı. Buna sebep olan kim? O taltif… Böyle olmaz.

ÖZKAN YALIM (Uşak) – Sayın İbrahim Bey, Türkiye Futbol Federasyonu özerk yapıda, 
Bakanlıkla alakası yok yalnız.
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İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Bakanlıkla alakası yok, ben bunların hepsini biliyorum. Dikkat 
ederseniz gözlemciden bahsettim filan ama bunlara şu zeminde dikkat çekmek lazım, çok mühimdir bu, 
onun için bunun altını çiziyorum. Sayın Bakanımızın Bakanlığını ne kadar dikkat üzere yönettiğini ben 
biliyorum, bu işi, bunu not düşmüş olayım.

BAŞKAN – 14 yabancıyla da Bakanlığın bir ilgisi yok, öyle bakarsanız.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Şimdi, biz gençlerimizle iftihar ediyoruz. Burada 22 yaşında 
bir genç kardeşimiz milletvekili olmuş.

BAŞKAN – Genç kardeşimiz gitti, o konuyu kapatalım isterseniz.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Hayır ama onun düştüğü bir not vardı.

Şimdi bu gençlerle ilgili bir şey söyledi de. Şu anda gençlerin üniversite kampüslerinde takip 
gördüğünü filan söyledi. O bilmiyor, hadiselerden bihaber ki, o kampüslere bizden önce gençler hiç 
alınmıyordu. Genç dediğinizde o gün bu ülkeyi yönetenler, o zihin yapısı sanki kırmızı görmüş boğa 
gibi yöneliyordu.

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Toparlayın lütfen.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Biz geldikten sonra gençler için elhamdülillah ferahfeza bir 
zemin açtık. İşte, bakın, şimdi iftihar edeceğimiz gençlerimiz var.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Nerede?

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Burada, burada.

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Okudular, milletvekili oldular, buralara kadar geldiler 
ve buralara değer taşıyorlar. Bizim bakış açımız budur. Bir arkadaşımız -zihin haritalarını ifade 
için söylüyorum- biraz önce 57’nci Alay’a dönük bir tenkit getirirken Enver Paşa’dan, Sarıkamış 
şehitlerinden bahsetti, orayı emsal gösterip sözüm ona “Oraya niye bu yapılıyor?” anlamında, 
zamirinde böyle bir tenkit getirdi. Arkadaşlar, bir talepte bulunurken yapılan bir güzelliği eleştirmemek 
lazım. Kaldı ki o güzellik dediğiniz bütün bir Türkiye sathı sahipleniyor ve ben hususen ayın 8’inde 
–Sayın Bakanım siz de biliyorsunuz, o yürüyüş tekrarlanacak- sizi de, hatta hatta CHP’lileri de, bütün 
muhalefeti o yürüyüşe davet ediyorum.

BAŞKAN – Muhalefet yok artık, 2’nci, 3’üncü, 4’üncü partiyi davet ediyorsun.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – HDP’lileri de çağırıyor musun?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Doğru, 2’nci, 3’üncü… Doğru Sayın Bekaroğlu şimdi buradan 
rahatsızlık ifade ediyor çünkü biraz önce kendi partisinin içerisinde kendisine dönük istihza yöneldi.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Hayırdır!

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Efendim, Millî Görüş’e dönük…

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Millî Görüş’e ne oldu?

BAŞKAN – Yok efendim, istihza değildi, ben söyledim, yapmayın.

Teşekkür edelim mi Sayın Aydemir?

İBRAHİM AYDEMİR (Erzurum) – Evet, arkadaşlar Bakanlığımızın bütçesi yaklaşık 17 milyar. 
Allah’ın izniyle sahaya bereket olarak yansıyacaktır. Hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.

Saygı sunuyorum.

BAŞKAN – Teşekkür ettim.
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Sayın Yıldız bir şey söylemek istiyorsunuz galiba?

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Evet.

BAŞKAN - Buyurun.

Sayın Vekilim, sizde 26 yaşında genç bir vekilimsiniz, buyurun.

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım.

Sayın Bakanım, sayın üyeler; açıkçası söz almak gibi bir niyetim yoktu ancak hani “Gençleriniz 
nerede?” denilince “Buradayım.” diye söz almak istedim. Açıkçası ben burada Ednan Bey’le de yurt 
dışında ülkemizi genç parlamenterler olarak temsil ettik çünkü yurt dışında 45 yaş altı vekiller genç 
kabul ediliyor. Bunu da nazara alacak olursak hakikaten bir hayli genç vekilimiz var bizim Parlamentoda.

BAŞKAN – Ednan, bilseydim sözünü kesmezdim senin.

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – En güzel kısmı da şu oldu açıkçası yurt dışında katıldığım 
toplantılarda, o toplantılarda en genç bendim ve ben orada her söz aldığımda şunu söyledim: Ben kendi 
Parlamentomun beşinci en genç vekiliyim. Bu demek oluyor ki bizim Parlamentomuzda bir hayli genç 
vekil var. Bu noktada seçilme yaşını 18’e indiren Anayasa değişikliği hususunda olumlu oy kullanan 
bütün vekillerimize de ve bu değişikliği gündeme getiren Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip 
Erdoğan’a da teşekkür ediyorum çünkü listelerde ciddi anlamda gençlere yer verildi.

BAŞKAN – Teşekkür ediyoruz.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Listeler verildi de seçildi mi?

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Seçildik, seçildim buradayım ve ben Ankara Vekiliyim bu arada.

AYSU BANKOĞLU (Bartın) – Şu anda kaç tane var?

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Efendim?

AYSU BANKOĞLU (Bartın) – 30 yaş altı kaç tane var?

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – 30 yaş altı bizim partimizde 5 vekil var. İyi bir vekil sayısı ve 30-35 
yaş arasında da ciddi sayımız var, bayağı önemli rakamlar.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – 25 yaş altı var mı?

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – 25 altı 2 vekilimiz var. Bu sorularınızın bana yönelmesi çok mutlu 
ediyor beni çünkü hepsine verecek cevabım var. 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – Peki, seçimden sonra mı oldu?

BAŞKAN – Seçimden sonra oldu, tövbe estağfurullah nasıl olacak?

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – 22 yaşında Rümeysa Hanım, 24 yaşında Antep Vekilimiz Müslüm 
Bey var. Ben bu noktada genç vekil olarak söz almışken ufacık bir hususu da… 

BAŞKAN – Tabii, tabii Sayın Yıldız.

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Çünkü Komisyonun işleyiş mantığını daha bilmiyorum, bu 
Komisyonun doğrudan üyesi de değilim.

BAŞKAN – Çok demokratik yönetirim ben burayı.

ZEYNEP YILDIZ (Ankara) – Ben gençlik merkezlerinin sayısının artırılması ve üyelerinin de 
sayısının artırılması noktasında Bakanlığınıza çok şükranlarımı sunuyorum çünkü 2015’ten bu yana 
üye sayılarını incelediğimizde sayının 4 kat nispetinde artmış olduğunu görüyoruz. Bu hakikaten çok 
ümit verici çünkü gençlik merkezlerinde yürütülen faaliyetleri yakından gözlemledim. Ben partimizin 
gençlik teşkilatlarından yetişmiş birisi olarak burada konuşuyorum ve Hakkâri de dâhil olmak üzere 
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pek çok yere gitme imkânı elde ettim ve orada bu tip devletin gençlik merkezleri eliyle sürdürdüğü 
faaliyetlerin orada nasıl bir dokunuş gerçekleştirdiğini çok iyi biliyorum ve açıkçası bu gençlik 
merkezlerinin vizyonunun giderek genişlediğini görmek beni çok mutlu ediyor. Biz seçildik gençler 
olarak, boşuna seçilmedik, bunların takipçisi olmak için seçildik. 

Burada inovasyon atölyelerinin açılmış olmasını çok çok kıymetli buluyorum çünkü dördüncü 
endüstri devriminden bahsediyoruz biz. Evet, istihdam kaynakları şekillendirilirken yeni istihdam 
alanları oluşacak, muhakkak dünya oraya evriliyor, bizim bu istihdam alanlarına uygun bir şekilde o 
profilde gençler yetiştirmemiz lazım. Bu noktada gençlik merkezlerinin de aslında sosyal fonksiyonun 
çok çok daha ileride istihdamı da besleyecek bir mahiyette faaliyet göstermeye başladığını görmek 
beni çok mutlu ediyor. Bu minvalde birçok gence sahip olan seçim bölgeme de gençlik merkezi 
yatırımlarının artırılmasını ve bilhassa inovasyon destekli bir şekilde bunun artırılmasını çok 
memnuniyetle karşılayacağımızı ifade etmek istiyorum. Ki buna yönelik olarak da zaten irtibata 
geçmiştik Sayın Bakanımızla, inşallah bunu semerelerini yakın bir zamanda alırız. Ben de müjdelerimi 
seçim bölgemdeki gözlerinin içi pırıl pırıl olan çocuklara götürürüm inşallah.

Çok çok teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. Herkesin de hakkını helal etmesini istiyorum bayağı 
uzun konuştum, teşekkürler, sağ olun.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. Yok yok uzun değil, çok güzeldi.
Sayın Girgin…
SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Sayın Başkan, Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, değerli 

bürokratlar, sevgili basın emekçileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 
Google yazdım Sayın Bakan “Gençlik ve Spor Bakanlığının görevi nelerdir?” diye. Şöyle 

cevaplar çıktı: “Gençlerin ihtiyacını belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda projeler üretmek. Sosyal 
ihtiyaçların giderilmesini sağlamak, gençlerin zararlı alışkanlıklarının önlenmesini sağlamak, projelere 
ekonomik katkıda bulunmak ve eğitimin iyileştirilmesi için öğrencilerin taleplerinin yerine getirilmesini 
sağlamak.” Elbette Bakanlığınızın olumlu yaptığı bütün çalışmaları destekliyoruz. Ben genel anlamda 
Türkiye’deki gençliğin içinde bulunduğu konu hakkında bir iki cümle kurmak istiyorum. 

Sayısı 6 milyonu geçen işsizlerin 1 milyondan fazlası gençlerden oluşmaktadır. Yani Türkiye’de 
her 5 gençten birisi işsizdir. TÜİK’in 2018 yılı Mayıs ayı verilerine göre yükseköğretim işsizliği yüzde 
11,4, genç işsizliği yüzde 19, ne eğitimde ne de istihdamda olan gençlerin oranıysa yüzde 22,8 olarak 
açıklanmıştır. Aynı verilere göre 2017 üniversite mezunu gençlerin bölümü ve işsizlik durumları bir 
önceki yılla karşılaştırıldığında yükseköğretim mezunu ve bölümler arasında işsizlik oranlarının arttığı 
gözlenmektedir. İşsizliğin psikolojini yaşamamak için iş bulurum umuduyla beğenmediği herhangi 
bir dalı yazan ve mezun olan gençleri de buna eklediğimizde gerçekten onlar da işsiz, kaygılarımız, 
stresimiz onları gördükçe elbette bir anne baba olarak da artmakta. Gençler gelinen noktada hedef 
“Üniversite okumayan kalmasın mı?” yoksa “Kimse işsiz kalmasın mı?” sorusuna cevap aramaya 
başlamıştır. TÜİK 2016 verilerine göre üniversite mezunları arasında işsizlik oranı ortalama yüzde 
12’yken 2017 yılında bu oran yüzde 12,7’ye yükselmiştir. Her 3 genç kadından biri ne eğitimde ne de 
istihdamda görülmektedir. Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Yükseköğretim Kredi ve Yurtlar Kurumu 
her yıl burs, öğrenim kredisi ve yurt başvurularını almaktadır. Şu anda Türkiye’de öğrenim kredisi 
borcu olan 300 bin öğrencinin 3,9 milyar kredi borcu bulunmaktadır. Genç mezunların iş bulma stresi 
zaten onları perişan etmekte bir de devlete olan kredi borçları gençlerimize yük olmamalıdır. Öğrenciler 
borçlarını mezuniyetten iki yıl sonra geri ödemeleri gerekmektedir. Kredi ödemelerini erteleme imkânı 
yoksa gecikme zammı uygulanmaktadır. Sayın Bakan, kredi borcu olan gençlerin bütün kredi borçları 
silinmelidir. 
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Bir diğer konu, geçenlerde Sayın Erdoğan bir cümle kurdu, daha önce de burada konuşuldu “Burs 
değil, kredi al, bedavacılığa alışma. Bu milletin gençlerine bu yakışır.” dedi. Sevgili arkadaşlar, bu 
ülkedeki diğer yaş gruplarına bedavacılığı öğretmeye çalışan anlayışın böyle bir cümle kurmaya hakkı 
yoktur. Kendi vatandaşı olan öğrencilere “Burs murs almayın, kredi alın, çalışmaya başlayınca ödeyin. 
Bedavacılık yapmayın.” diyen anlayış Suriyelilere de kredi usulü mü yardım yapıyor acaba? Bunu 
söyleyen anlayış acaba kendi çocuklarına nereden burs almıştır, bunun da sorgulanmasını istiyorum. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan; üniversite öğrencilerinin en büyük sorunlarından biri olan barınma 
ihtiyacının karşılanması konusunda iktidarınızın attığı adımlar yetersizdir. 2016 verilerine göre 
Türkiye’de yükseköğretim öğrencileri için 592 devlet yurdu bulunmakta, bu yurtlarda 451 bin öğrenci 
kalmaktadır. Dernek ve vakıflara ait 2.160 yurt bulunurken, bu yurtlarda 112.423 öğrenci kalmaktadır. 
Bu yurtların büyük çoğunluğu ise cemaatlere aittir. Sayın Bakan, size önerim şudur: Yurt yapılıncaya 
kadar, gelin, her öğrenciye barınma desteği verelim. Genç, hesabına yatan o parayı o ayın başında 
çeksin, evde kalıyorsa eve, özel yurtta kalıyorsa yurda kirasını yatırsın. 

Diğer bir konu uyuşturucu. Ülkemizde 2011 yılında Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı 
İzleme Merkezi tarafından yapılan araştırma sonuçlarına göre, esrar dâhil, herhangi bir uyuşturucu 
maddeyi en az bir kez deneyenler 15-64 yaş grubunda yüzde 2,7, 15-16 yaş grubunda ise yüzde 1,5 
olarak belirlenmiştir. Araştırmalara göre, 13 yaşında bir kişinin de uyuşturucudan öldüğü kayıtlara 
geçmiş, ölenlerin yaş ortalaması önceki yıllarda 35 iken, genç ölümlerinin artması nedeniyle bu yaş 
31’e düşmüştür. Sayın Bakan, bu gidiş kaygı vericidir. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; bir iki konu var bölgemle ilgili, onu dile 
getirmek istiyorum. 

Sayın Bakan, özellikle Bakanlığınızdan gençlerle ilgili konularda siyasi ayrım gözetilmeden 
hizmetlerin eşit olarak dağıtılmasını istiyoruz. İŞKUR işçi alıyor, liste AKP ilçe binalarında hazırlanıyor, 
kamuya işçi alınıyor, liste AKP ilçe binalarında hazırlanıyor. Adil şekilde kamu kurumlarına işçi 
alan bir müessese müdürü adil şekilde sınav yaptı diye, AKP ilçe teşkilatından gelen listeyi almadı 
diye görevden alınıyor. Muğla’mızda birtakım konularda ve maalesef spor alanında da ayrımcılık 
yapılmaktadır. Bir iki konu arz etmek istiyorum. 

Muğla ilinde amatör spor faaliyetlerinin gerçekleşmesi ve vatandaşlarımızın spor yapabileceği 
alanlar yaratmak için gerekli olan imar planında spor alanı ve futbol sahası olarak belirlenmiş alanların 
Muğla Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünün tahsisinde olduğu görülmektedir. İhtiyaçların 
karşılanması ve yapılacak yatırımlar için bu alanların belediyelerimize tahsis edilmesinde veya en 
azından en az on yıllık kullanım hakkının verilmesinde bazı belediyelere gerekli desteğin verilmediği 
görülmektedir. Örneğin, Fethiye Esenköy Mahallesi’nde bulunan amatör futbol takımının oynayacağı 
mahallede futbol sahası bulunmamaktadır. Oysaki mahallede spor il müdürlüğüne ait futbol sahası 
arazi bulunmakta olup Muğla Büyükşehir Belediyemiz tarafından saha yapılmak üzere on yıllık 
tahsisi talep edilmiş fakat resmî yazıyla olumsuz cevap verilmiştir. Muğla Büyükşehir Belediyemizin 
Milas Güllük futbol sahası, Marmaris Asparan futbol sahası gibi taleplerine de aynı türden olumsuz 
cevaplar verilmiştir. Ayrıca, Datça Belediyemizin de Spor Bakanlığı arazisine yaptığı kapalı spor 
salonunun kullanım süresi 2017 yılında bitmiş, işletilmesi için Belediyemiz tarafından tekrar talep 
edilmesine rağmen maalesef olumsuz cevap verilmiştir. Fakat partinize mensup Köyceğiz, Seydikemer 
ve Kavaklıdere ilçelerinde halı sahalar yapılmış, bu alanların tahsisinde hiç bir sorun yaşanmadan 
yatırımlar gerçekleşmiş, diğer belediyelerimize ise bu kolaylıkların sağlanmadığı görülmektedir. Bizler 
tabi ki yapılan bu hizmetleri destekliyoruz fakat belediyelerin kendi partinize mensup olmadığı yerlerde 
de aynı hizmetleri gençlerimiz adına sizlerden istemek de bizim en büyük görevimiz.
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Sayın Bakan, yine bölgemizle ilgili bir talep var. Türkiye Yelken Federasyonu kulüpler aracılığıyla 
7 yaşından itibaren çocukları spor disiplini, denizcilik ve yelkencilikle buluşturuyor. Yelken sporu 
bireysel bir spor ve bir doğa sporu olması sebebiyle çocuklara küçük yaştan itibaren mücadele ruhunu, 
kendi kendilerine hızlı ve doğru karar verebilme yetisini ve dolayısıyla özgüven sağlamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Girgin, son cümlenizi alabilir miyim lütfen. 

SÜLEYMAN GİRGİN (Muğla) – Bitiriyorum Sayın Başkan. 

Yelkenciliğin gelişiminde en büyük engel, yelken sporunun doğası gereği ihtiyaç duyduğu 
kıyı şeridinde tesisleşme konusundaki bürokratik düzenlemelerdir. Yelken kulüpleri deniz kıyısında 
kayıkhane, derslik ve denize çıkış alanına ihtiyaç duyarlar ve bu tesisi amatör ruhla sporcu yetiştirme 
amacıyla ticari amaç gütmeksizin yaparlar. Yelken kulüplerinin tesisleşmesi konusunda sağlanabilecek 
kolaylıklar: Kıyı Kanunu’nda yapılabilecek düzenleme ve ecrimisil sorununun çözümü Türkiye Yelken 
Federasyonuna, kulüplerimize ve Türk yelkenciliğine yapılacak en kıymetli hizmet olur. Muğla ili 
nüfusa göre lisanslı sporcu oranında Türkiye de birinci sıradadır. Bu konudaki katkılarınızı bekliyoruz. 

Sağ olun. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum. 

Sayın Çelebi…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkanım. 

Sayın Başkanım, çok Değerli Bakanım; 2019 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçemizin 
devletimize, milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize bu vesileyle saygılarımı sunuyorum. 

Sayın Başkanım, demin bir milletvekili arkadaşımız açıkladı Sayın Cumhurbaşkanımızın söylemi 
üzerine de, Sayın Cumhurbaşkanımızın özellikle kredi ve burslarla ilgili bugün de bir açıklamaları 
oldu, mecburi herhangi bir şey söylemedi. İki: Bir tanesinde ısrar edilmemesi konusunda kendilerinin 
beyanları oldu. Bir diğer husus da şu: Zaten ilgilinin hesabından herhangi bir şey alınabilmesi için 
şahsın bir kere sigortalı olarak bir işte çalıştıktan sonra kesinti oluyor. Bu birinci husus. 

İkinci husus da, dün, tabii, burada açıklamalar oldu, Sayın Bekaroğlu’nun da karışmış olduğu bir 
şey. Biz burada kendi aramızda konuştuk. Tabii, Sayın Bekaroğlu’nu biz hakikaten seviyoruz. Her ne 
kadar siyasi anlamda bazen karşılıklı olarak bir atışmamız olsa da ama onun kanında, ben eminim AK 
PARTİ sıralarında, Fazilet sıralarında geçmişe dönük olarak da bu davaların unsurlarında yer alan bir 
insan. Ama özellikle şunu arz edeyim. CHP sıralarına geçtikten sonra hani böyle kendisini farklı bir 
tarafa ayırır, bize muhalif olarak gözükür ama içi bellidir. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Kanında ne oluyor? 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Anladığım kadarıyla… Siz psikiyatrist kökenliydiniz değil mi? Bir şey 
arz edeyim. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Bir sus bari, bir sus bari, konuştukça batıyorsun! Başka 
bir şey konuş. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Psikiyatrist kökenliydiniz değil mi efendim siz, doğru mu? 

BAŞKAN – Ya, Sayın Çelebi, rica ediyorum, Sayın Bekaroğlu’nun ne psikolojisi, ne psikiyatrisi 
ilgilendirmiyor akşam 18.39’da. 



06 . 11 . 2018 T: 10 O: 2

103 

Plan ve Bütçe Komisyonu

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Şöyle, Sayın Bekaroğlu’nun dün bir cümlesi var “Ya, bu arkadaşı 
bir götürün, bir iğne vurun.” O iğnenin adını söylemeyeyim. Dolayısıyla bu cümle kendilerine aitse 
gerçekten yakıştıramadığımı söylemek istiyorum. 

BAŞKAN – Kimin için söylemiş bunu? 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Benim için söylemiş, tutanağı da burada. 

BAŞKAN – Sen bir de burada otursan, daha neler söylüyor mikrofon kapalıyken, dayanamazsın. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Tabii Başkanım. 

Sayın Bekaroğlu’ndan bir açıklama bekliyorum, onu söyleyeyim yoksa devam etmek isterim. 

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Vitamin iğnesi, vitamin. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – O zaman onu kendinize yapın. 

İkincisi şudur: Her Hükûmet, her yazar, her milletvekili veya her insan eğer bir şey ortaya 
getiriyorsa, bir emek veriyorsa bu emeğin reklamını ister, bu emeğin sunumunu ister. Şimdi AK PARTİ 
hükûmetleri de öyle. Bakın ben Ağrı Milletvekiliyim, aslen Patnosluyum. Sayın Kuşoğlu gelmiştir. 
Benim ilçem totalde 130 bin nüfuslu olan bir ilçe. Samimiyetimle söylüyorum, bir gün gelin, AK 
PARTİ hükûmetlerinden önce… Daha yeni yapıldı yani, işin gerçek tarafı. Sayın Bakanımızda o zaman 
daire başkanıydı. Ben burada hassaten hem kendilerine hem geçmiş Bakanlarımıza teşekkür ediyorum, 
emeği geçen hepsine, hem de genel müdürlerimize. 

Sayın milletvekillerim, işin siyaseti ayrıdır ama gerçekten işin yapılışı farklıdır. Bizim oralarda 
doğurganlık şeyi çok fazla. Hocam da bakıyor, o da Ağrı’ya gelmiştir, doktor hanım, eşiyle birlikte. 
Değil mi hocam, gelmiştiniz, bizim ilimizi gördünüz? 

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Evet geldik ama ben değil, eşim doktor. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Ama AK PARTİ’nin sporlaşma anlamında, tesisleşme anlamında 
gerçekten çok büyük bir katkısı var. Gelin, görün, il merkezine gelin, görün. Bunu samimiyetimle 
söylüyorum. Şimdi, olay şu, demin de arz ettim, işin siyasi tarafı farklı ama bizim bir de devlet olarak 
alkışlanmamız lazım. Bölgeleri biz ne kadar konuşursak, ne kadar ayırt edersek edelim hepsinin 
birbirine ihtiyacı var. Demin hanımefendi bir söz söyledi, Sayın Dağ, keşke burada olsaydı. Bu devlet bir 
bütündür, 81 ildir. Bu devletin Türk’ü, Kürt’ü, Laz’ı, Çerkez’i, başka bir şeyi yoktur. Bu devlet Türkiye 
Cumhuriyeti devleti ve Türkiye Cumhuriyeti devleti kanunlarıyla yönetilen bir Hükûmet sistemi 
vardır -Anayasal kurumları vardır, Türkiye Büyük Millet Meclisi vardır- ve herkes bunlara uyar. Ama 
demografik yapıya da girdiğiniz zaman, bakın AK PARTİ’den önce bu ülkede kimse “Ben Ermeni’yim.” 
diyemiyordu, kimse “Ben Alevi’yim.” diyemiyordu, kimse “Ben Kürt’üm.” diyemiyordu, vesaire diğer 
demografik yapıları da söyleyeyim. Onun için bizim gerçekten elimizi vicdanımıza koymamız lazım. 
Şunu arz edeyim: Her Kürt’ün, her Ermeni’nin veya demografik yapısı ne olursa olsun…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)

BAŞKAN – Sayın Çelebi, toparlayalım. 

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Bütçe konuşmuyoruz burada. 

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) – Bir on beş dakika daha verelim konuşsun, biz iyiyiz 
böyle. 

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Ama aynı zamanda şunu arz edeyim: Bu devletin bayrağına herkesin 
saygı göstermesi lazım. 
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Ben özellikle AK PARTİ Hükûmeti dönemlerinde, gerçekten, Ağrı merkeze gelen gençlik 
merkezleri, gençlik kampları… 

Sayın Bakanımıza soru-cevapta belki sorarım ama sürem dolduğu için, bizim özellikle…
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Çelebi. 
EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Sayın Başkanım, bir dakikam var herhâlde. Komisyon asil üyesi olmam 

hasebiyle hassaten istirhamımız olur. 
İnovasyon merkezleri nedir? Özellikle istirhamım şu yönde: Bizde eskiden maraton koşusu 

yapılırdı. Ya, uluslararası bir maratonun gerçekten Ağrı’da yapılmasını arzu ediyoruz. Çükü şöyle: 
Ağrı’mızın ismi yıllardan beridir belki ilk kez spor anlamında gerçekten çıkmadı. Ben bu konuda bize 
yardımcı olmanızı hassaten istirham ediyorum. 

Bütçemizin hayırlara vesile olmasını diliyor, hepinize saygılar sunuyorum. 
BAŞKAN – Teşekkürler Sayın Çelebi. 
Arkadaşlar, lütfen, son konuşmacı Sayın Uğur Aydemir. 
Sizden de aynı performansı bekliyoruz beş dakika. 
Buyurun. 
UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, bir daha kesinlikle en son konuşmacı olmayacağım. 
Sayın Başkanım, çok değerli milletvekili arkadaşlarım, çok kıymetli Bakanım, Bakan 

Yardımcılarım, çok değerli bürokratlarımız, basınımızın değerli temsilcileri, ben de hepinizi saygıyla, 
sevgiyle, muhabbetle selamlıyorum. 

Sayın Başkanım, Bakanım hemşehrim olduğu için bize toleranslı davranacağınızı düşünüyorum. 
Evet, arkadaşlar, gerçek zenginlik toprak altındaki kaynaklar değil, toprak üstündeki insan 

sermayesidir. Bizim de en büyük zenginliğimiz genç nüfusumuz ve insan sermayemizdir. Gençlerimizin 
sağlıklı, millî ve manevi değerlere sahip çıkacak bireyler olarak yetiştirilmesi, özgüvenlerinin yüksek 
olması AK iktidarlarımızın önceliklerindendir. Bugünün çocukları, yarının gençleri olacağından 
çocuklarımızın da en iyi şekilde yetiştirilmesi, gençliğe hazırlamamız lazımdır.

Evet, eğitim ta anne-babadan başlar. çocuklarımıza, yavrularımıza sahip çıkacağız ki gençlerimiz, 
yarın öbür gün kötü alışkanlıklar edinmeden önlerine geçelim çünkü çocuklarımızın kiminle gezdiğine, 
kiminle arkadaşlık yaptığına ve nerelere gittiğine dikkat etmemiz lazım. Bunu öncelikle aile bireyleri 
olarak bizler yapmamız lazım, daha sonra okulda, daha sonra gençlikte gittiği yerlere… Tabii ki 
çocuklarımız onları da yönlendirirler ama öncelikle bizlere çok büyük görev düşmektedir çünkü 
bülbülle arkadaşlık yaparsanız sizi güle, kargayla arkadaşlık yaparsanız sizi leşe götürür. 

Değerli arkadaşlar, onun için, gençlerimizden yarın öbür gün ah, vah yapmamamız için çocukları 
mutlaka iyi eğitmemiz lazım, iyi ahlaklı olmaları lazım, güzel ahlakla yetiştirmemiz lazım. Kötü nedir, 
yanlış nedir, iyi nedir, doğru, kötü; bunların hepsini çocuklarımıza teker teker öğretmemiz lazım. 
Çocuklarımıza edepli olmayı öğretmemiz lazım çünkü “Güzeli güzel yapan edeptir, edepse güzeli 
sevmeye sebeptir.” 

Değerli arkadaşlar, gençlerimiz mutlaka yaşlarının gereği enerji dolu ama bu gençlerimiz bizim, 
her şeye karşı çıkmalı, her şeye itiraz etmeli gibi bir yaklaşıma da ben katılmıyorum. Gençlerimiz şunu 
bilecekler, şunu öğretmemiz lazım: Evet, tek de olsa, bir orduya karşı da olsa başlarını kaldıracaklar, 
doğrunun yanında olduklarını haykıracaklar ve dik duracaklar. Bunu öğretmemiz lazım. Kötünün 
yanında olmamaları gerektiğini kendileri bilecekler. “Haksızlık karşısında susan dilsiz şeytandır”ı 
eğer çocuklarımıza öğretirsek, yalan söylemenin, hakaret etmenin çok büyük kötülük olduğunu 
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çocuklarımıza öğretirsek çocuklarımız büyüdüğünde ne tiyatroda ne sinemada ne stadyumda ne de 
mezuniyet törenlerinde büyüklerine karşı hakaret etmezler diye düşünüyorum çünkü kalp kırmanın 
büyük bir kötülük olduğunu o gençlerimiz bilirlerse hiç kimsenin kalbini kırmamak gerektiğini çok iyi 
bilirler. 

Dolayısıyla, gençlerimizi donanımlı yetiştirmemiz lazım. Mademki en büyük sermayemiz beşerî 
sermaye, gençlerimizi, çocuklarımızı ta evimizden başlayarak, ellerinden tutarak, nerelere gidecekler, 
millî, manevi değerlere nasıl sahip çıkılır; bunları öğretmek, büyüklere saygı duymayı öğretmek, 
küçükleri sevmeyi öğretmek bence işin temeli, işin aslı ve yarınların garantisinin, teminatının da 
bu olduğu kanaatindeyim. Değerli arkadaşlar, bizler de AK PARTİ iktidarları olarak zaten bunları 
yapıyoruz. 

Gençlerimizi üniversiteye geldiklerinde Kredi ve Yurtlarda barındırabilmek için elimizden bütün 
gayreti iktidarlarımız döneminde yaptık. Bakın, 2002’ye kadar 190 tane yurt varmış, 182.258 yatak 
kapasitemiz varmış ancak 2002-2018 arasındaysa değerli arkadaşlar, 667.141 yatak kapasitesine 
ulaşmışız. Değerli arkadaşlar, 2018 yılında da hatta 2021 yılına kadar da inşallah 882.950 kişilik 
kapasiteye ulaşmayı hedefliyoruz. Buradaki öğrencilerimizi otel konforunda, ana baba yuvası 
sıcaklığında ağırlamak istiyoruz buralarda. Her türlü sosyal faaliyeti önlerine seferber ediyoruz. Yeterli 
mi? Tabii ki yetmez. Daha iyisi, daha iyisi, daha iyisine ulaşmamız lazım. Ama bir de bizim bütçemiz 
var, bütçemizde dengeli, orantılı bir şekilde gitmemiz lazım. Hatta bu öğrencilerimize sabah ve akşam 
olmak üzere iki öğün de yemek çıkarıyoruz ve bunlara da ücret ödüyoruz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan, beş dakikada toparlayayım. 

BAŞKAN – Sayın Aydemir… Ama yarın Millî Eğitimde söz vermeyeceğim çünkü zaten beş 
dakikayı Millî Eğitimle ilgili kullandınız. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Tamam Sayın Başkan, üç dakikada toparlayalım. Kredi ve Yurtlara 
geldik. 

BAŞKAN – Buyurun.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) - Sayın Başkanım, öğrencilerimize sabah akşam yemek veriyoruz. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hakkınız on dakika, hakkınızı koruyun. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Garo, lütfen… 

Şimdi, Sayın Bakanım, üniversiteyi kazanan öğrencilerimiz… Bütün talepleri karşılayamıyoruz 
çünkü kapasitemiz sınırlı, yatak sayımız sınırlı. Bazı öğrencilerimiz dışarıda kalıyorlar ve bu dışarıda 
kalan öğrencilerimiz maalesef sabah, akşam yemek ücretlerinden de faydalanamıyorlar. Bir, yurda 
giremiyorlar, dezavantajlı durumdalar; iki, yemek yardımı da alamıyorlar. Bunu nasıl formüle edelim 
de bu çocuklarımıza, dışarıda kalan çocuklarımıza hiç olmazsa bu yardımlardan faydalanma imkânı 
sağlayalım? Zaten yurtta kalamıyorlar, dezavantaj; bir de yemek yardımı yapmıyoruz, bir daha 
dezavantaj. Dolayısıyla, bunun önüne inşallah geçmeye çalışalım, bu çocuklarımızı dezavantajlı 
durumdan kurtaralım. 

Arkadaşlar, spor tesisleşme yönünden de baktığımızda, 2002’yle kıyasladığımızda çok iyi 
bir noktaya geldiğimiz söylenebilir, rakamlara girmiyorum. Her tarafa stat yaptık, bir tanesini de 
Akhisar’ımıza yaptınız Sayın Bakanım. Emeği geçen, başta siz olmak üzere, Spor Bakanlığımıza, 
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bürokratlarımıza, inşaat dairesine, hepsine ayrı ayrı huzurunuzda teşekkürü borç bilirim. Allah 
hepinizden razı olsun. Akhisar’ımız da sizin göğsünüzü kabartıyordur ülkeninkini kabarttığı gibi. 
İnşallah bu hafta da maçımız var. 

Sayın Bakanım, iş bu noktaya geldiği zaman, şimdi, bakıyoruz, UEFA kriterlerine göre bazı 
kulüplerimizde transfer yasağı var. Bakıyoruz, kulüplerimizin yöneticileri çantalarını alıp UEFA’ya 
gidiyorlar, oturup masaya şu kadar borcunuz var, şu var, bu var diye bütçelerini görüşüyorlar. Ben 
diyorum ki: UEFA bu işe girmeden önce -UEFA’ya gitsinler ama- Bakanlık olarak biz bunların 
bütçelerine bakalım. Öyle bir yetkimiz var mı? Maliye Bakanlığı ve Spor Bakanlığı olarak bizler bu 
sistemi burada, Türkiye’de kuralım, kulüplerimize bakalım, transfer yasağını Avrupa’ya bırakmayalım 
ve bütçe dengesini oluşturalım. SGK borçları var, vergi borçları var, kulüpler ödeyemiyorlar. 
Ödeyenlere bakıyorsunuz, iki yakamız bir araya gelmiyor, sigorta borcumuzu ödüyoruz, vergimizi 
ödüyoruz, transfere gelince transfer yapamıyoruz. Biz 50 bin doların hesabını yapıyoruz ama büyük 
kulüpler 750 bin, 800 bin, 1 milyon dolar vererek futbolcularımızı da alıyorlar. Bu sefer, biz dezavatajlı 
duruma düşünüyoruz. Dolayısıyla, kulüplerimizi masaya yatırırken bütçelerine bakalım, Bakanlık 
olarak kriterleri biz burada koyalım; ondan sonra transfer yasağı varsa biz de bunları burada kendimiz 
koyalım. 

İkincisi, futbol sahalarında gördüğümüz bazı istenmeyen olaylar. İnşallah, bunların önüne hep 
birlikte geçeriz diye düşünüyorum. 

BAŞKAN – O olaylar olmasa futbolun tadı mı olur? 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Bakanım, sabahleyin bütçe görüşmelerinde -ben fazla 
sözlerimi uzatmak istemiyorum, sabrınızı zorlamak istemiyorum Sayın Başkanım- Komisyon 
görüşmelerine başlamadan önce Sayın Paylan Sayıştayla alakalı usul hakkında bir söz istedi. 

Sayın Paylan, bakınız, bir kişiyi itham etmek için… 

BAŞKAN – Şimdi niye tartışma açıyorsunuz, anlamıyorum ki ya.

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkanım, çok önemli bu. 

İtham etmek için bir araştırmak lazım. Niye? Görevden alındı mı? Ayrıldı mı? İki dakika baktığınız 
zaman… Niye bu konuya girdim?

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Araştırdım. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Bir saniye… Ben bitireyim, sonra. 

Niye bu konuya girdim? Ben, KİT Komisyonunun Başkanlığını yapan bir arkadaşınızım. Sayıştayla 
hakikaten çok yakın çalışmalarımız oldu. Sayıştayda gruplar olur, bir kuruma giderken sadece 1 kişi 
gitmez, kurumun büyüklüğüne göre denetçiler birlikte giderler ve bunların bir grup başkanı olur. 
Raporlarını yaparlar ve bu rapor, okuma komisyonuna gelir yani 1 kişi ne yaparsa yapsın 1 kişinin 
elinde değildir bu raporlar, bir heyetin elindedir. Birisi gider, birisi gelir. Sayıştayımız köklü bir kurum. 
Arkadaşlar, belediyeler istemedi, Hükûmet istemedi diye bu öyle oldu, şöyle oldu demek kadar büyük 
bir haksızlık yok. 

Bu arkadaşımız, zikrettiğiniz denetimden sorumlu Başkan Yardımcımız mart ayında ayrılmak 
istedi ama denetim raporları tamamlanmadığı için Sayıştay Başkanımız kendisinden rica etti “Lütfen, 
raporlar tamamlansın, sonra görevinizden ayrılın.” “Yoruldum.” diye kendisi beyan edince… Sayıştay 
Başkanımızı kırmayan bu kardeşimiz, arkadaşımız Sayıştay raporları tamamlandıktan sonra kendi 
isteğiyle ayrılmış. 

BAŞKAN – Bir ay daha kırmayacaktı yani. 
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CAVİT ARI (Antalya) – Öyle ayrılırsa dikkat çeker tabii ki. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ama şu var: Arkadaşlar, bunu öğrenin, ondan sonra, bakın, 
Hükûmeti itham altında bırakıyorsunuz, Sayıştayı ve belediyeleri… 

Bence kul hakkını bilseydik, kul hakkının eğitimini almış olsaydık biz bu konuşmayı sabahleyin 
yapmazdık. Önce araştıralım, niye ayrılmak istediğini öğrenelim, ondan sonra konuşalım. 

Sayın Paylan, Bütçe Komisyonu üyesisiniz. Ben sizin hakikaten araştırarak konuşma yaptığınızı 
zannediyordum ama bundan sonra şüpheyle bakacağım. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, çok ağır sataşma var. 

BAŞKAN – Sözünüzü kesmedim, on dakikanız doldu. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Teşekkür ediyorum. 

Bütçemizin bereketli olmasını, hayırlı olmasını Cehabı Allah’tan temenni ediyorum. 

BAŞKAN – Arkadaşlar, ben bitirmek istemiyorum. Bu gece sabaha kadar buradayız, biraz sonra 
da yemek arası vereceğim. 

Buyurun Sayın Paylan. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Sayın Vekil arkadaşım, Sayıştay yıllardır, biliyorsunuz, pek gündemimizde yok çünkü etkin raporlar 
görmüyorduk. İlk kez Sayıştayın bu kadar etkin raporlar gönderdiği ve gündemin de bu kadar yoğun 
olduğu günlerde Sayıştayın teftişten sorumlu Başkan Yardımcısının böyle bir günde istifa ettiğinin yani 
görevinden ayrıldığının açıklanması size manidar gelmiyor mu? Bana çok manidar geliyor. 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Paylan. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Devam edeyim. 

BAŞKAN – Söylediniz yeter, söyleyeceğinizi söylediniz canım. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ama beş dakika konuştu. 

Size manidar gelmiyor mu? Bana çok manidar geliyor. 

BAŞKAN – Ama konuşma süresinin içerisinde konuştu bunu. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – O açıdan, bunun önünü arkasını araştırıp bizim… 

BAŞKAN – Teşekkür ederim. 

Arkadaşlar, tartışmaya başka katılmak isteyen, söz talebi olan milletvekili var mı? 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Gökçek’i araştırdığınız gibi araştırırsınız. Mehil Gökçek’i ne 
kadar araştırdıysanız o kadar araştırırsınız. Melih Gökçek de istifa etmişti çünkü. 

BAŞKAN - Sayın Katırcıoğlu, buyurun. 

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Sayın vekil arkadaşım, izin verirseniz şöyle söyleyeyim: 
Bakın, zaten Garo Paylan bunu söylerken…

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Sayın Başkan, niye söz aldı? 

BAŞKAN – “Tartışma katılmak isteyen var mı?” diye sordum. Siz de isteyin, size de vereyim. 

Arkadaş, gelin siz de on küsur saat burada oturun, bu oturumu yönetmeye çalışın, bundan daha 
farklı davranmazsınız. Yani saat 19.00’da, bir an önce bitirelim dediğimiz bir noktada tartışma açmak 
istiyorsanız, buyurun, her türlü tartışmayı açabiliriz. 
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EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Bakın, TÜİK Başkan Yardımcısı enflasyonu açıkladıktan 
sonra, enflasyon hesaplarını yapan Başkan Yardımcısının istifa etmiş olması gerekçesi ne olursa olsun 
yanlış bir işti, zaten Bakanı da söyledi kendisine. Burada da benzer bir durum var. Yani bizim bunun 
nedenini bilmemiz gerekmiyor. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ne alakası var? Benzer bir durum yok. 

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Alakası olmayabilir ama insanız biz ve dolayısıyla da soru 
sormak zorundayız. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – İyi niyetli olun canım, insanız diye kötü düşünmek zorunda mıyız 
ya?

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Hayır, kötü düşünce olmuş olması gerekmez ki. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Ama şunu söylüyor Sayın Garo: “ Hükûmetin veya bazı 
belediyelerin…” 

BAŞKAN – Arkadaşlar… 

Sayın Aydemir, ben söyledim, Sayın Garo yargıya müdahale etmek istiyor ve Sayıştayı ortaya 
koyuyor. Bunu başında konuştuk. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Ağır sataşma var. 

UĞUR AYDEMİR (Manisa) – Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun.

BAŞKAN – Bunu sabah söyledim, hâlâ neyin tartışmasını yapıyoruz, ben bunu anlamıyorum. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Başkan, oradan öyle konuşamazsınız. Oraya inin, orada 
konuşun. 

BAŞKAN – Ben onu sabah da söyledim. Sabah da söyledim aynı şeyi. Ben söylediğimin 
arkasındayım ve her yerde de aynı konuşuyorum, biliyorsun. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Orada başkansınız ama. 

BAŞKAN – Sayın Topal, son konuşmacı olarak size de söz vereyim.

Şöyle söyleyeyim: Bundan sonra, yarından itibaren iki saat içerisinde gelip Komisyonun aldığı karar 
doğrultusunda konuşma taleplerini şahsen yapmayan milletvekillerimize bir daha söz vermeyeceğim. 

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) – İlk iki saat mi? 

BAŞKAN – İlk iki saat. İsterse 40 kişi, 50 kişi gelsin, önemli değil ama ilk iki saat. 

Buyurun. 

SERKAN TOPAL (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan. 

Sayın Başkan, Sayın Bakan, değerli milletvekili arkadaşlar; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Görüşmekte olduğumuz 2019 yılı bütçe tasarısının bugüne kadar görüşülen ve kanunlaşan 
bütçelerden farklı olarak karşımıza gelmiş ve kabul edilmemesinin bir anlam ifade etmeyeceği, âdeta 
“Dostlar alışverişte görsün.” görüşmelerinin yapıldığı bir yasa tasarısı olduğunu hepimiz çok iyi 
biliyoruz maalesef çünkü kamu adına yapılan bu bütçenin uygulayıcısı tek kişi. 

Az önce değerli genç milletvekili arkadaşımız dedi ki: “Gençler Mecliste.” Bütün milletvekili 
arkadaşlarımız genç olsa ne yazar? Farz edelim ki biz, burada “ret” verdik, ne olacak? Yani bizim 
yetkimiz yok. Ben de bir genç milletvekili olarak “ret” versem ya da 600’ün 600’ü de “ret” verse bunun 
uygulayıcısı…

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Öyle değil ama. 
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Sayın vekil, özür dilerim ama bu kadarı Parlamentoyu hiçe saymaktır. 

SERKAN TOPAL (Hatay) – Ben hiçe saymıyorum Sayın Vekilim. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – 290 AK PARTİ milletvekili var, bu kadar. Güçleri de yetmiyor 
esasında ya.

SERKAN TOPAL (Hatay) – Ben sizi dinledim… 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Ama hakaret ediyorsunuz. 

SERKAN TOPAL (Hatay) – Ama Sayın Vekilim, ben sizi dinledim, sizin de dinlemenizi rica 
ediyorum. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Tamam, özür dilerim. 

SERKAN TOPAL (Hatay) – Burada, hakaret değil Sayın Vekilim. 

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Biz çöp müyüz burada? 

SERKAN TOPAL (Hatay) – Sayın Vekilim, bugün, bütün yürütme tek kişinin elinde mi? 

BAŞKAN – Sayın Tatlıoğlu, niye sinirleniyorsunuz. Arkadaşımız “Ben gencim.” dedi, ona verin. 
Hayret bir şey!

Buyurun Sayın Topal. 

SERKAN TOPAL (Hatay) – Bakın değerli arkadaşlar, devlet olmanın olmazsa olmaz koşullarından 
biri de bütçe yapma hakkıdır. Bu, aynı zamanda ulusal egemenliğimizin de en somut örneğidir. Bu 
bakımdan, bütçe hakkı tarih kapsamı içinde, uzun mücadeleler sonunda monarşinin elinden alınarak 
egemenlik ölçütü olarak tüm ulusun temsil edildiği Parlamentoya verilmiştir. 

Bugün geldiğimiz nokta itibarıyla, bu hak dolaylı olarak Parlamentonun elinden maalesef 
alınmıştır. 

Sayın vekilim, siz de dinlerseniz. 

Bakın, Parlamentonun reddetmesi hâlinde, yürütme belirli oranda artırım yaparak bütçeyi 
uygulayabilecek mi? Uygulayabilecek. Yani benim az önce söylemeye çalıştığım olay buydu Sayın 
Vekilim. Tarihe not düşmek adına söylüyorum: Aslında, bu, bir anlamda egemenlik ihlalidir, bir daha 
söylüyorum, egemenlik ihlalidir. Bunu önümüzdeki süreçte de hepimiz birlikte yaşayacağız, görüp 
yaşayacağız arkadaşlar.

Değerli arkadaşlar, özellikle bir noktaya vurgu yapmak istiyorum: Spora verilen önem sadece 
devşirme sporcuları vatandaş yaparak elde edilen günübirlik başarılarla maalesef ölçülemez. Spor 
Bakanlığımız bu yöntemden derhâl vazgeçmelidir. Kürsüye çıktığında İstiklal Marşı okuyamayan, 
ulusal basına tercüman aracılığıyla açıklama yapan millî bir sporcu olabilir mi? Bir soru sadece. Her 
fırsatta “yerli ve millî” olduğunu iddia eden iktidarın vicdanına bırakıyorum. 13 milyon 24 yaş altı yerli 
ve millî genci olan bir ülkede ithal sporcuya bence ihtiyaç duyulmamalıdır. Atatürk’ün dediği gibi zeki, 
çevik ve ahlaklı sporcular bu ülkede hep vardır, var olacaktır yeter ki olanak verilsin. 

Buradan açıkçası çok da merak edilen bir konuya değinmek istiyorum. Atatürk’le ilgili olarak 
kamuoyunun tepkisine neden olan ve bizlerin de defalarca, sürekli sorduğumuz ama bir türlü cevap 
alamadığımız bir konu: Bakanlık, adında Atatürk olan spor tesislerini yenileme gerekçesiyle yıkıyor, 
yeni yapılan tesislere başka adlar veriyor. Bunu hangi gerekçeyle yapıyorsunuz?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Topal.

Değerli arkadaşlar, bütçe ve kesin hesaplar üzerindeki konuşmalar tamamlanmıştır. 
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Şimdi soru istemini yapacağım. Soru sormak isteyen milletvekillerimizin sisteme giriş yapmalarını 
rica ediyorum. Alınan karar gereği, Komisyon üyesi milletvekillerimiz için on dakika, dışarıdan gelen 
misafir milletvekillerimiz için beş dakika olmak üzere, toplam on beş dakika soru işlemi yapıp sonra da 
Sayın Bakana görüş, eleştiri ve sorulara cevap vermesi için zaman vereceğim. 

Yaklaşık 20.30 gibi bitecek görünüyor Komisyon. İsteniliyorsa bir-bir buçuk saat yemek arası 
verebiliriz.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Devam edelim.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Bitirelim Sayın Başkan. 

 BAŞKAN – Öyle mi? Peki.

O zaman soru işlemini on beş dakika yapacağım, on beş dakikayı uzatmayacağım. Sorularınızı 
da lütfen kısa kısa sorarsanız böylece bütün arkadaşlarımız bundan, bu imkândan faydalanabilir. Süre 
dolarsa kalan milletvekillerimize söz veremeyeceğim. 

Sayın Bekaroğlu, ilk söz sizin.

MEHMET BEKAROĞLU (İstanbul) – Teşekkür ederim.

Sayın Bakanım, konuşmamda ifade ettim, bu ön protokol ve yap-kirala- işlet modeliyle ne 
kadar yurt kiralandı? Bunlara 2017-2018’de ne kadar ödendi? 2019’da bütçeye ne kadar para kondu, 
nerelerde? Bunu açıklar mısınız.

İkinci sorum: Bu FETÖ dolayısıyla çok sayıda yurda el konuldu. Bu yurtlar ne oldu? Bu yurt 
binalarının ne kadarı Kredi ve Yurtlar Kurumuna verildi, ne kadarı özel vakıf ve derneklere verildi? Bu 
özel vakıf ve derneklerin adları nelerdir? Satılan var mı bu yurtlardan? Açıklarsanız memnun olurum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Sayın Paylan…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 
vatandaşlarımızdan fedakârlık istedi, biliyorsunuz ama bu Komisyondan Cumhurbaşkanlığı bütçesi 
geçerken Cumhurbaşkanının maaşına yüzde 26 zam yapıldı bizim itirazlarımıza rağmen. Şimdi, 
burslara yüzde 6 zam yapmayı öngörüyorsunuz, 470 liradan 500 liraya. Yüzde 26 Cumhurbaşkanına, 
yüzde 6 burslara hak mıdır? “Hak değil.” diyorsanız lütfen siz de görüşünüzü söyleyin. Bütün gruplar 
ortak bir önergeyle bunu artıralım.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yurtlara zam 
yapmadık. 

AYŞE KEŞİR (Düzce) – Yurtlara hiç yapmadık.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Hayır, burslara diyorum, burslara. 

BAŞKAN – Evet, teşekkür ederiz. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) - Bununla ilgili artırmayı öneriyorum. Sizin görüşlerinizi merak 
ediyorum.

Diğer konu: İcralık olan, kredi alan öğrencilerle ilgili, 300 bin öğrenciyle ilgili ne tedbir 
düşünüyorsunuz?

BAŞKAN – Teşekkür ettim.
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Diğer sorum: Nefret suçlarıyla ilgili Sayın Bakan, konuşmamda 
da belirtmiştim, spordaki nefret suçları ve nefret söylemleriyle ilgili tedbirleriniz nelerdir ve kadınların 
sporda temsiliyle ilgili ne tür tedbirler almayı düşünüyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Emecan…

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Ben sorularıma geçmeden önce derbi maçı öncesi kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden Fenerbahçe 
taraftarı gencimiz Koray Şener’e Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dilemek istiyorum.

Sayın Bakan, konuşmam sırasında da sormuştum, tekrar soracağım. Kurum bütçesinde öğrencilerin 
beslenme giderleri karşılanan vakıflar hangileridir? 

Başvuran öğrencilerin yurtlara hakkaniyetli bir şekilde puan usulüne göre yerleştirilmesi gerekirken 
sisteme müdahale edildiği ve büyük oranda siyasi referansla öğrencilerin yerleştirildiği konusundaki 
eleştirilere cevabınız nedir? 

Suriyelilere 1.200 TL aylık burs verildiği doğru mudur? 

Son sorum: Öğrenci başına sabah kahvaltısı için 4, akşam yemeği için 8,5 TL ödenen lokanta ve 
kantin ihaleleri şeffaf bir şekilde yapılıyor mu, yoksa davet usulüyle belli şirketlere mi veriliyor? Yeni 
göreve gelmiş genç bir bakan olduğunuzu da dikkate alarak sorularımı da sordum.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Katırcıoğlu, buyurunuz.

EROL KATIRCIOĞLU (İstanbul) – Amed Spor Kulübü’ne yapılanlarla ilgili olarak Bakanlığınızın 
bundan sonra almayı öngördüğü herhangi bir tedbir var mıdır?

BAŞKAN – Sayın Çelebi…

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Teşekkür ediyorum.

Sayın Bakanım, yedi sorum olacak ama biraz hızlı soracağım.

1) Demin de arz ettim. Ağrı merkeze uluslararası maraton koşusu 2019 yılı içerisinde 
gerçekleştirilebilir mi?

2) Yine, merkeze inovasyonun kurulması…

3) Boks anlamında gerçekten ilimiz çok başarılı. Bu konuda da desteklerinizi bekliyoruz.

4) Tenis konusunda, şu anda Tenis Federasyonu Başkanı da bir Ağrılı onu da özellikle arz etmek 
istiyorum.

5) Ağrı’da bölgesel olarak çok at yarışıyor. Bizim oraya da bir hipodrom kurulabilir mi?

6) Tabii, kayak konusunda hep Erzurum’a yatırım yapıldı. Ağrı’mıza gerçekten özel bir yatırım 
imkânı olabilir mi?

7) Ağrı Diyadin’de bayanlar futbol takımı var. Bu kızlarımıza özel bir destek olabilir mi özellikle 
gençlik merkezi konusunda yani bayanlara ait olan? Gerçekten bu kızlarımızın başarılı olmasını 
istiyorum.

Çok teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Aksu, buyurun.

İSMAİL FARUK AKSU (İstanbul) – Teşekkür ederim.
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Sayın Bakan, yurt başvurusu yükseköğrenime kayıt yaptıran öğrencilerin ortalama yüzde kaçı 
oranında oluyor? On yıllık bir ortalamaya baktığınız zaman bunun ne kadarını yine ortalama olarak 
karşılıyorsunuz? Türkiye ortalamasıyla beraber İstanbul’daki oranlar nasıldır? 

İki: Biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak kredi alan öğrencilerin kredi geri ödemesinin işe girdikten 
sonra başlamasını öneriyoruz. Bu yönde bir çalışmanız var mıdır?

Üçüncüsü de bu yurt öğrenci karşılaştırması çok konuşuldu. Şimdi, hep 2002 baz alınarak 
konuşuluyor. Şimdi, 2002’de 182.258 yatak varmış, örgün öğretimde de 1 milyon 885 bin öğrenci 
varmış; şimdi 664.500 yatak var, 7 milyon 560 bin örgün öğretimde öğrenci var. Dolayısıyla bunu 
oranladığınız zaman 2002’de 9,6’sı karşılanmış, bugün 8,6’sı karşılanmış gibi görünüyor. Yani bunları 
bir tartışma konusu yapmak yerine, aslolanın her isteyen ihtiyaç sahibinin yurttan, devlet yurdundan 
yararlanması imkânının temin edilmesi olduğunu ortak bir kanaat olarak ifade etmemiz gerekir diye 
düşünüyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum Sayın Aksu.
Sayın Tatlıoğlu…
İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Efendim, ben bu yurtlarla ilgili söylemek istiyorum. Çünkü 

Anadolu’nun orta sınıf olup üniversiteye akmasından sonra tabii ki üniversiteye talep oldu ve yurt 
talebi oldu. Hepimiz biliyoruz ki bu yurtlar zamanla birçok sıkıntılı durumların gelişmesine neden 
oldu. Şimdi, Türkiye’de varlıklılar okul yaptırıp devlete veriyor. Bu Gençlik ve Spor Bakanlığı ve 
Kredi Yurtlarla ilgili de söylüyorum. Sizin özellikle -bu adı ne olursa olsun- bu vakıf yurtlarının Kredi 
ve Yurtlar Kurumuna devredilmesi, devlete devredilmesi söz konusu değil mi, bu konuda bir çalışma 
yapıyor musunuz? Yani madem üniversiteler için yurt yapıyorlar, bunu yapanlar devlete devretsinler 
bunu. Yani yurt çalıştırmanın, kâr amaçsız yurt çalıştırmanın çok anlamı olduğunu düşünmüyorum. 
Yani bir yapı kötü diye göçürürken başka yapıları oluşturmanın doğru olduğunu düşünmüyorum.

BAŞKAN – Sayın Tatlıoğlu, teşekkür ettim.
Sayın Arı, buyurun.
CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Başkanım, Sayın Vekilimiz Yaşar Kırkpınar konuşmasında 

“Sporda başarı artarak devam ediyor.” şeklinde bir görüş ifade etti. Ben de bu görüş çerçevesinde 
Sayın Bakanımıza sormak istiyorum. Son beş yıl içerisinde Türkiye’de ana spor dalları bazında, futbol, 
basketbol, voleybol ve benzeri ana spor dallarında Türkiye olarak ne gibi bir başarı sağladık? Bu 
konuda bilgi verebilir misiniz? 

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Sayın Kaçmaz…
HÜSEYİN KAÇMAZ (Şırnak) – Sayın Bakanım, Türkiye’de şans oyunlarının çeşitliliği ve sayısı 

neden artmaktadır? 
Gençlerin “şans oyunları” adı altında kumara bağımlılığının artmasına dair Bakanlığınız bir 

çalışma yapmakta mıdır? 
Üç: Türkiye genelinde hastanelerde doğum yapan çocuk sayısı kaçtır? 
Polisin yoğun bulunduğu Cizre, Sur ve Nusaybin gibi yıkılan kentlerde uyuşturucu bağımlılığının 

artışının nedenlerini nasıl açıklıyorsunuz? Basında bu konuda birçok haber çıktı. Bakanlığınız bu 
konudan haberdar mıdır?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
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Evet, üyelerimizin söz taleplerini karşıladık.

Sayın Özdemir, buyurun.

SİBEL ÖZDEMİR (İstanbul) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Sayıştayın Bakanlık Denetim Raporu’nda sayfa 18’de yer alan Faaliyet Sonuçları 
tablosunda, kâr amacı gütmeyen kuruluşlara yaklaşık 47 milyon transfer yapıldığına yer verilmekte. Bu 
kuruluşların isimleri nedir? Hangi gerekçelerle, ne kadar tutarda yardım, bağış, transfer yapılmıştır? 
Bunu diğer bakanlıklara da sorduk yalnız bir cevap alınamadı.

İkinci sorum: Sunumuzun 19’uncu sayfasında… Kasım 2017 tarihinden itibaren vergi muafiyeti 
tanınan vakıflar ve kamu yararına çalışan derneklere ait yükseköğretim yurtlarında barınan öğrencilere 
belli bir beslenme yardımı yapılmış. Bu, kaç öğrenci? Hangi kurum ve dernekler? Bununla ilgili bilgi 
verebilir misiniz.

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Hakverdi…

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Şimdi, bugün gıyabımda galiba verdiğim soru önergesi ve cevabıyla ilgili bir tartışma olmuş. 
Rakamları tekrar edelim. Şimdi, kredi borçlarını ödeyemeyen öğrencilere kurumunuzun, daha doğrusu 
Genel Müdürlüğün icraya gönderme veya icra yetkisi yok ancak “Vergi dairelerine bildiriyoruz, onlar 
tahsil ediyor.” şeklinde gelen cevapta 279.897 kişinin vergi dairesine bildirildiği ve tahsilat için amme 
alacaklarının tahsili usulünde icra yolu yapıldığı bilgisi geldi tarafımıza. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – On yılın rakamı 
yalnız, on yılın, son on yılın.

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) – 2018 yılında vergi dairesine bildirilen borçlu sayısı olarak 
geldi. Bunun teyidini Sayın Bakan yapabilir mi? Farklı bir rakamsa bunu da bilmek isteriz.

BAŞKAN - Teşekkür ediyorum.

Sayın Tarhan…

TAHSİN TARHAN (Kocaeli) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Birinci sorum: Birçok sporseverin “taraftarları fişleme yöntemi” olarak adlandırdığı Passolig 
uygulamasına Bakanlığınız döneminde devam edecek misiniz?

İkinci sorum: Sakarya’da 28.154 kişilik stat yapılıyor. UEFA şartlarına göre 35 bin olması 
gerekiyor. Neden Sakarya stadı UEFA standartlarına uygun yapılmadı?

BAŞKAN – Teşekkür ederim.

Sayın Çelebi…

MEHMET ALİ ÇELEBİ (İzmir) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

Dört sorum var.

Bir: KYK yurtları ve sporcu beslenmesi için diyetisyen atamasını düşünüyor musunuz Sayın 
Bakan?

İki: İlkokul, lise seviyesinde 55 bin okul var. Bunlarda kaç adet spor salonu vardır? Bunlar yeterli 
midir? 
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Üç: 3.200 kişilik spor uzmanı alımı mülakatları 12 Eylülde bitti, bunlar hâlâ açıklanmadı. Bunların 
sonuçları ne zaman açıklanacak, tam tarih alabilir miyiz? 

Dört: Okullar adına gidilen yarışlar için harcırahların alınmama süresi bir yıla kadar varıyor. Bunu 
önlemek için ne tedbirler aldınız? 

Saygılar.

BAŞKAN – Sayın Zeybek…

GÖKAN ZEYBEK (İstanbul) – Sayın Başkan, Komisyon üyelerinin TFF’yle ilgili sürece 
müdahale etme girişimleri Türkiye’nin FIFA ve UEFA nezdinde ihraç olmasına yol açar, bunu dikkate 
almanızı rica ediyorum.

Spor Genel Müdürlüğü, Federasyon seçimlerinde müdahil olmaya devam edecek mi?

Amatör lisanslı sporcuların devlete ait olan ve kulüplere devredilen stadyumlara, lisanlarını 
göstermek koşuluyla, girişlerine izin verilecek mi?

Binicilik sporunda Ruam hastalığı dolayısıyla yurt dışına at çıkamamasıyla ilgili Bakanlık olarak 
ne yapmayı düşünüyorsunuz?

BAŞKAN – Sayın Özcan…

SUAT ÖZCAN (Muğla) – Muğla’nın Milas ilçesinde yıllardır yapılması beklenen kapalı spor 
salonunun yapılma kararı var mıdır?

Amatör spor liglerinde sağlık ekibi ve ambulans yetersizdir. Bunun artırılması düşünülmekte 
midir?

Lisans parasını bile ödemekte güçlük çeken amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardımın 
artırılması düşünülmekte midir? 

Son olarak da, spor liseleri ne durumdadır? Bu konuda bilgi verirseniz…

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Topal…

SERKAN TOPAL (Hatay) – Teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

Sayın Bakan, Hatay’da yapımı devam eden stadyumda çalışan taşeron işçilerin haklarını alamadığı 
iddiaları var; bu konuda bilginiz var mı, yoksa bunu araştırabilir miyiz?

İkinci soru: Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2019 yılı bütçesinde yüzde 25,34 kısıtlamaya gidildi. 
2018 yılında devlet üniversitelerinin kontenjan sayısı 660 bin olarak gerçekleşti. Önümüzdeki yıl için 
de en az bu kadar olacağı varsayılırsa, KYK bütçesinin artması gerekirken hangi gerekçeyle kısıtlamaya 
gidildi?

Teşekkür ediyorum.

BAŞKAN – Sayın Cinisli…

MUHAMMET NACİ CİNİSLİ (Erzurum) – Sayın Bakan, Erzurum 2026 Kış Olimpiyatları’na 
aday olmuş mudur, aday adaylığı sürecinde mi aday başvurusu geri çekilmiştir? Eğer reddedildiyse 
şartlar kötü olduğu için mi, oradaki tesisler yetersiz olduğu için mi adaylığımız kabul edilmemiştir?

Teşekkür ederim.

BAŞKAN – Sayın Paylan…
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, Taksim Spor, Şişli Spor, Kurtuluşspor Osmanlı 
bakiyesi yani yüz yılın üzerinde yaşı olan spor kulüpleri, azınlıkların spor kulüpleri. Bunlar da diğer 
amatör spor kulüpleri gibi zor durumdalar. Bunların varlıklarını sürdürmesi için pozitif ayrımcılık 
çerçevesinde tedbirler düşünüyor musunuz? Sayın Osman Aşkın Bak görüşmeler yapmıştı, talepleri 
almıştı. Siz de bir görüşme yapmayı düşünüyor musunuz?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Söyleyeyim…

BAŞKAN – Size az sonra söz vereceğim Sayın Bakanım, müsaade edin. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakanım, o konuda hangi tedbirleri düşündünüz?

BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.

Değerli arkadaşlar, soru işlemi tamamlanmıştır.

Şimdi, görüş, eleştiri ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakana söz vereceğim.

Buyurun Sayın Kasapoğlu.

Süreniz kırk beş dakikadır, uzatma yapmayacağım. Kalan sorulara da yazılı cevap vereceksiniz 
Sayın Bakan.

Buyurun.

Bu arada Sayın Bakanımız da hoş gelmiş. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sayın Başkanım, 
Kıymetli Başkanlık Divanı, Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, dışarıdan gelen misafirlerimiz; çok 
istifade ettiğimiz bir müzakere oldu. Herkese değerli katkılarından dolayı öncelikle teşekkür ediyorum. 
Yeni sistemde hakikaten daha pratik, daha hızlı, ortak akılla çalışacağız. Sizin değerli fikirleriniz bizim 
için her zaman önemli; gençliğimize dair, sporumuza dair, sorunlarımıza dair bakış açılarınız açıkçası 
çok önemli. Bu anlamda, fikirlerinize her zaman açık olduğumuzu, yapıcı eleştirilere ve önerilere açık 
olduğumuzu ifade etmek istiyorum.

Konuşmamın başında, Plan ve Bütçe Komisyonunun geçmiş üyelerinden hayatta olanlara sağlık, 
afiyet diliyorum; rahmetli olanları, özellikle Mevlüt Aslanoğlu’nu rahmetle anmak istiyorum. 

Bekaroğlu Milletvekilimiz, Hocamız geçmiş bakanlarımızdan bahsetti. Biz ülkemize katkı veren 
tüm bakanlarımızın hayatta olanlarına sağlık, afiyet diliyoruz; rahmetli olanlarına rahmet diliyoruz. 
Gençlik ve Spor Bakanlığı kurulduğundan beri katkı sağlayan, emek veren Suat Bey’e, Çağatay Bey’e 
ve şu an aramızda olan Sayın Osman Aşkın Bak Bakanımıza da minnettarız, teşekkür ediyoruz. Onların 
yol göstericiliği, katkıları bizim için çok önemli, hiçbir zaman unutmayız. Bekaroğlu hocamız burada 
yok ama biz “vefa”yı bir semt olarak değil bir olgu olarak biliriz, bunu da hissederiz; hiçbir bakanımızı 
da ihmal etmeyiz.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Hep beraberiz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Hep beraberiz. Sağ 
olsun Sayın Bakanım.

Bu bağlamda, üç ana konumuz var: Gençliğimiz, spor ve yurtlarımız. Üç ana konuyla ilgili de 
gerçekten güzel notlar aldık bugün, inşallah hepsini değerlendireceğiz.

Bülent Bey -şu an kendisi yok ama- spor vizyonundan, gençlik vizyonundan bahsetti, onlara 
kısaca değineceğim. Yurtlarla ilgili genel politikamızı izah edeceğim ve sonra sizin sorularınızı spesifik 
olarak cevaplamaya gayret göstereceğim; cevaplayamadıklarımızı da inşallah sizlere yazılı olarak arz 
edeceğiz. 
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Öncelikle, gençliğe verilen önem, sosyal politikalar anlamında bir konuyu vurgulamak istiyorum: 
Sayın Cumhurbaşkanımızın krediler ve burslarla ilgili açıklamalarının ben yanlış yöne çekildiğini, daha 
iyi niyetli bir bakış açısıyla yanlış algılandığını ifade etmek istiyorum çünkü Sayın Cumhurbaşkanımızın 
önderliğinde ve kendilerinin ısrarlı takipleriyle ülkemizde gençliğimize yönelik pek çok alanda pozitif 
ayrımcılık sağlandı açıkçası son on altı yılda. 2002’yi mecburen milat olarak alıyoruz -az önce o soruldu- 
çünkü 2002 hakikaten bir milattır; Türkiye’de gençliğe bakış açısından bir milattır, ekonomik açıdan 
milattır, spor açısından milattır, tabii ki yurtlar açısından da bir milat. O anlamda, Cumhurbaşkanımızın 
başta üniversite harçlarının kaldırılması, gençliğimize sağlanan imkânların, yurtlardaki kalitenin ve 
yatak sayısının artırılması, bursların artırılması noktasındaki yaklaşımını aslında bu salondaki herkes 
biliyor; bizler buna şahidiz, kendilerine bu anlamda müteşekkiriz. Kendilerinin liderliğinde de 45 
lira olan bursu 2019 başı itibarıyla 500 liraya çıkarmış bulunmaktayız; 10 mislinden daha fazla bir 
rakamdan bahsediyorum. Sadece, Sayın Cumhurbaşkanımızın kredilerle ilgili yaklaşımı herkesin daha 
çok istifade etmesi yönündeki bir yaklaşım çünkü bursların sayısı sınırlı. Buna rağmen, 450 bin kişiye 
yakın öğrencimiz burs alıyor. Her yıl 150 bin yeni öğrenciye burs veriyoruz ama krediye başvuran 
herkese kredi verme şansımız var ve bu faizsiz, tamamen enflasyon oranında, çok daha avantajlı burs 
alamayacak öğrenciler için çünkü bursun da bir kriteri var yani bursu biz tamamen keyfî bir şekilde 
dağıtmıyoruz. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, bu yıl enflasyon yüzde 26.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ekonomik konuları 
da irdeleyeceğiz Sayın Vekilim, hiç endişe etmeyin, sorun yok.

Tüm kaynaklarımız, her şey gençler için. Gençler bu ülkenin yarını. Bizim gençlerimiz sadece 
bu ülkenin umudu değil, insanlığın umudu. O açıdan gençlerimiz için ne yapsak az. Hiçbir konuda 
Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde, onun vizyonuyla hiçbir fedakârlıktan kaçınmayız. Gerekirse 
enflasyon oranının üzerinde yaparız, ondan hiç tereddüt etmeyin. Bu anlamdaki yatırımları –az önce 
ifade ettim- sportif anlamda, yurtlarla ilgili, gençlikle ilgili yatırımları zaten ben size ayrıca da il il 
göndereceğim. 

Mesela, bakın, mahalle bazlı yatırımlardan bahsetti Bülent Bey. Bakın, bu Spor Toto’nun yatırımları 
son beş yılda. Köylere kadar yatırım yapmışız, 4.390 adet tesis var burada. Bir kısmı salon, bir kısmı 
havuz, bir kısmı saha, bir kısmı tenis kortu, her şey var. Bunlar yeterli mi? Yeterli değil. İnşallah yeterli 
olana kadar dur durak bilmeden tüm imkânlarımızı seferber ederek çalışacağız. Bu noktada kimsenin 
endişesi olmasın. 

Bir noktayı daha açıkçası açıklığa kavuşturmak istiyorum. Dersim Dağ isimli Diyarbakır 
Milletvekilimizin, genç arkadaşımızın gençlerimizle, öğrencilerimizle fuhuş kavramını bir araya 
getirmesi gerçekten üzüntü verici. Ben burada zikretmeyi de zül addediyorum açıkçası, hem gençlerimiz 
adına hem öğrencilerimiz adına hem kızlarımız adına. Ancak böyle bir konunun akla dahi getirilmemesi 
gerektiğini de vurgulamak istiyorum. Biz gençliğimizi bu tür kavramlarla yan yana bırakın koymayı, 
bunu aklımıza dahi getirmeyiz.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Siz İçişleri Bakanına bir sorun isterseniz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Şimdi, gençliğin 
sporla ilgisi ya da hangisinin öncelenmesi noktasında bir konu gündeme geldi. Bakınız, gençlik 
hepimizin meselesi, gençlik sadece Gençlik ve Spor Bakanlığının meselesi değil. Gençlik, İçişlerinin 
meselesi, Millî Eğitimin meselesi, Aile Bakanlığının meselesi, Sanayi ve Teknolojinin meselesi. Yeni 
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hükûmet sisteminde, inşallah, tüm bakanlıklarımızla, devletimizin tüm kurum ve kuruluşlarıyla ve 
tüm sivil toplum örgütleriyle el ele vererek, sizlerle konuşarak, ortak akıl geliştirerek gençliğimizin 
yarınlarını hep birlikte kurgulayacağız, hep birlikte inşa edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın.

Az önce gençlik vizyonumuza dair birkaç satırı sizinle paylaşmak istediğimi ifade ettim. Bülent 
Bey de geldiler, açıkçası sevindim çünkü kendilerinin sorusuydu, gençlik ve sporla ilgili vizyon 
konusu. Onu kısaca size çalıştığımız metin üzerinden... Bunları yakında paylaşacağız, gençliğimize 
dair vizyonumuzu, sporun geleceğine dair vizyonumuzu inşallah. “Spor Türkiye” diye bir projemiz 
var, bunu paylaşacağız ama birkaç satırı bugün Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimize arz etmek 
isterim. Sorgusuz sualsiz itaat eden değil; neye inandığını, neyi savunduğu, neyin mücadelesini 
verdiğini, bunun için gerekli her türlü donanıma sahip bir gençlik arzu ediyoruz. Sorgulayan, düşünen, 
üreten, aktif bireyler olan gençler arzu ediyoruz. Hem eğitim öğretim alanında, kültürde, sanatta, spor 
alanlarında donanımlı gençler için çalışacağız. Geçmişten aldığı değerleri yaşatan ama geleceğin 
dünyasıyla buluşacak bir gençlik inşa edeceğiz. Sadece tesisler yapmayacağız gençlerimiz için, salonlar 
yapmayacağız; gençlerimizi bu anlamda, zihinsel anlamda donatacağız, ortak akılla gençlerimize katkı 
vereceğiz, gençlerimizle omuz omuza yürüyeceğiz. Enerjisiyle, heyecanıyla kabından taşan gençler için 
çalışacağız, hayal kuran gençlik için çalışacağız, bütün dünya için, insanlık için analiz eden, demokratik 
olgunluğa sahip, birbirinin hukukunu koruma noktasında hassas bir gençlik için çalışacağız. 

Az önce ifade ettim, gençlerimiz bu ülkenin en büyük serveti, genç nüfusumuz Avrupa’nın en 
büyük genç nüfusu. Bu anlamda çok hassasız, gerçekten bu konuda derdi olan, düşüncesi olan herkese 
de Bakanlığımızın politika üretme noktasındaki birimlerinin, kurumlarının, hepimizin kapısı açık. 
İnşallah ileride daha sık bir araya geleceğiz. Plan ve Bütçe Komisyonu belki bu anlamda bir başlangıç. 
Sizlerin düşüncelerine gerçekten bu anlamda ihtiyacımız var. 

Sporla ilgili olarak ise sporun tabana yayılması noktasında gerçekten güzel tesisler inşa edildi, pek 
çok ilçede hatta köylere kadar tesislerimiz var. Ancak olmayan yerlerde -Afyonkarahisar Milletvekilimiz 
Burcu Hanım bahsetti- varsa eksikler, eksik olan yerleri hızla tamamlayacağız, hiç kimsenin endişesi 
olmasın. Ancak bu tesislerin kullanımına yönelik, spor bilincine yönelik, spor kültürüne yönelik, başta 
milletvekillerimizin spor yapmasıyla ilgili olarak dahi spor kültürüne yönelik ciddi projelerimiz olacak. 
Ülkemizin tüm kurumlarıyla, valilerimizle, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla, amatör spor 
kulüplerimizle, sivil toplum kuruluşlarımızla bir spor seferberliği başlatacağız. Spor tesislerinin gece 
gündüz açık olmasına yönelik, gençlik merkezlerimizin yeterinden fazla verimlilikle kullanılmasına 
yönelik güzel düşüncelerimiz, projelerimiz var inşallah. Bir spor seferberliğini de başlatmakla birlikte.... 
Yetenek taramasından sunumumda bahsettim. Yetenek taraması hakikaten ülkemizin geleceği açısından 
çok önemli bir başlangıç. Sayın Bakanımız Osman Bey zamanında başladık, biz de hızla, motivasyonla 
devam ediyoruz. Bu yetenek taraması neticesinde yetenekli olan gençlerimizi elit sporcular olarak 
yönlendirilebilecek olanları yetiştireceğiz ama olmayanları da mutlaka bir spor branşıyla hayatlarında, 
günlük aktivitelerinde iştigal etmeleri noktasında motivasyon vereceğiz, imkân sağlayacağız. 

Her gence yüzme öğretme noktasında bir çalışmamız var. Yüzme havuzlarımız var çok güzel 
şartlarda. Az önce yüzme havuzunun çürüdüğünü ifade etti Siirt’te mesela. Bakın, anlık fotoğraf aldık, 
Siirt’teki yüzme havuzunun o saat itibarıyla –saat dört beşti- fotoğrafı, gençlerimiz orada spor yapıyor. 
Buna benzer, sadece Siirt’te değil, Şırnak’ta, Hakkâri’de, Güneydoğu’da, Doğu Anadolu’da, ülkemizin 
her yerinde çok güzel tesislerimiz var, bundan emin olalım. Bu tesislerimizin kalitesinden şüphemiz 
yok ancak bu tesisleri daha yoğun kullanma noktasında –az önce de ifade ettim- gerekirse yirmi dört 
saat açmaya da hazırız böyle bir talep olursa. Gençlik merkezlerimizi yine gece gündüz demeden 
çalıştırmaya hazırız. Bunu da sizlere ifade etmek istedim. 
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Malumunuz, bizim planlarımız kısa vadeli, orta vadeli ve uzun vadeli olarak adlandırılabilir. Kısa 
vadeli planımızı bu bütçe tasarısı olarak görebilirsiniz ama 2023’e yönelik vizyonumuzu, stratejimizi 
çalışıyoruz. İnşallah, en kısa sürede sizlerle paylaşacağız beş yıllık vizyonumuzu. Katkılarınıza da -az 
önce ifade ettiğim gibi- açığız.

“Diyetisyen alacak mısınız?” dedi sayın vekilimiz. Diyetisyen noktasında açıkçası her yurdumuzda 
mutlaka bir diyetisyen var. Bu kanuni bir zorunluluk. O anlamda şu an diyetisyen ihtiyacımız yok. En 
son 2018 yılında 172 diyetisyen aldık, onu da ifade etmek isterim.

Yine, az önce sınavlardan bahsedildi. Bu sınavlarla ilgili mülakatlarımız bitti, en kısa zamanda 
ilgili alımları inşallah ilan edeceğiz.

Yine, genç milletvekilimiz Dersim Hanım Mardin’deki yurdun 12 kişilik olduğundan bahsetti. 
Bakın, Mardin Kız Yurdunun çamaşırhanesi burada, yatakhanesi 4 kişilik bakınız. Bununla ilgili hiçbir 
endişemiz yok. Bizim yurtlarımız 3 kişilik, 4 kişilik maksimum olmak üzere çok güzel standartlarda. 
Ama hijyen açısından -dediğiniz gibi- varsa bir sorun getirin, mutlaka çözelim ama biz yurtlarımızın 
kalitesine, güvenliğine, yemeklerimize... Hepinizi davet ediyorum, toplantı sonrası en yakındaki bir 
yurdumuzda sizi ağırlamak isteriz seve seve, gençlerimizle bir arada oluruz. Bugün istemezseniz 
başka bir gün, yine yurtlarımız olsun, spor tesislerimiz olsun hepinizin hizmetinde, ziyarete çat kapı da 
gidebiliriz, sabah kahvaltısı da olabilir. Bu anlamda, davetimi lütfen kabul edin.

Yine, Mardin’de Kredi ve Yurtlar Kurumuna dair 4 yurtta 2.844 yatak var ve Mardin’deki yurtların 
karşılama oranı yüzde 89 ve yurtlarımızın tamamı 3 ya da 4 kişilik odalardan müteşekkil ve hepsi bazalı. 
Bu anlamda, Kredi ve Yurtlar Kurumunun öğrenci kapasitesini arz etmek istiyorum. 2002 miladını hadi 
bu sefer 2013 olarak alalım. 2013’teki kapasite 2014’te 367 bine çıkmış, yaklaşık yüzde 20’lik bir artış 
var. Yine, 2014’teki kapasiteyi 2015’te 454 bin olarak görüyoruz yani yüzde 24’lük bir artış var ve son 
olarak 2018’deki sayımız 667.593 yani 2013-2018 yılları arasında yüzde 118 artırmışız. Yeterli mi? 
Yeterli değil elbette, hiçbir şeyi yeterli görmüyoruz. Bu anlamda, yurtlarımızın kapasitesini artırma 
noktasında hiçbir özveriden kaçınmayacağız. Hem kalite açısından hem öğrencilerimizin konforu, 
rahatı, güvenliği açısından yurtlarımızı tesis etmeye, yemekleriyle, eğitimleriyle yurtlarımız noktasında 
gayret göstermeye devam edeceğiz.

Yine, Mersin’deki salonların -Şenol Hanım kendisi ayrıldı ama kendisine ben bunları ayrıca 
ulaştıracağım- Mersin’de yapılan tesislerin bugünkü durumu, saat beş itibarıyla. Yüzme havuzu 
burada, salon burada, atletizm tesisi burada; anlık resimleri. Mersin’de bugün gerçekleştirilen 
satranç turnuvasından bir resim yine. Tekvando salonumuz, futsal, yine tenis kortu ve Ankara’daki, 
Ümitköy’deki tesisimiz. Çok yakın bir tesis, bir gün burayı sizlerle birlikte ziyarete gitmeye yine varım. 
Yine, Ümitköy’deki yeni açtığımız yüzme havuzumuz. Bunu Osman Bakanımız zamanında açtık. Bu 
tesislerimizle iftihar ediyoruz.

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – İzmir’e de istiyoruz Sayın Bakanım.
GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – İzmir’e de yaparız 

tabii ki. Ülkemizin her karışı, her toprağı bizim için mukaddes, hiçbir ayrım gözetmeden. Bakın, şu az 
önce gösterdiğim listedeki yatırımlar, hiçbir ayrım gözetilmeden yapılmış yatırımlar. Bakanlığımızın 
tesisleri, gençlerimiz hepimizin genci. Hiç kimseyi ötekileştirme gibi bir çabamız, gayretimiz, 
kafamızın ardında bir düşünce yok. İnşallah insanları kötülükten… Sayın Bakanımızın çok güzel bir 
sloganı vardır “Tüm kötülükleri sporun gücüyle aşacağız.” diye, biz de katılıyoruz. Tüm kötülükleri 
sporla yeneceğiz, başta terör ve uyuşturucu olmak üzere, tüm bağımlılıklara karşı sporla savaş açacağız. 
Bu anlamda başlatacağımız “spor Türkiye projesi” hakikaten önümüzdeki günlerin yıldız projelerinden 
biri olacak. Bunu da bilgilerinize sunmak istiyorum.
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“Millî ve manevi değerlerle ilgili ne yapıyorsunuz?” diye bir vekilimiz sormuş. Açıkçası, bunlarla 
ilgili eğitimlerimiz var hem gençlik merkezlerimizde hem yurtlarımızda. Biz kadim bir medeniyetin 
evlatlarıyız. Bu kültürümüzü ileriye taşımaya ve gençliğimizi yarının değerleriyle hem inovatif anlamda 
hem bilimsel anlamda donatma ve vatandaşlık bilinciyle ilgili eğitimlerimizi veriyoruz. Bu konularda 
hakikaten hiçbir marjinal yapılanmaya da hiçbir yerde müsaade etmeyiz. Bir gencimizin dahi hiçbir 
şebekenin tuzağına düşmemesi için tüm hassasiyetimizle çalışıyoruz.

Yine “Mustafa Kemal Atatürk’e yer verilmiyor.” diye bir eleştiri alınmış. Mustafa Kemal 
Atatürk’e yer verilmemesi söz konusu olamaz. Sunumumda ifade ettim, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü 
yılını inşallah Samsun’da kutlamaya yönelik çok güzel bir çalışmayı başlattık. Gerek Samsun’daki 
yöneticilerle, camiayla gerek ülkemizin diğer birimleriyle, Kültür Bakanlığımızla, Millî Eğitim 
Bakanlığımızla birlikte. İnşallah, 19 Mayıs 1919’un 100’üncü yılını çok güzel etkinliklerle kutlayıp 
geleceğe aktarma noktasında çok güzel projelerimiz var. Şimdiden sizi 19 Mayıs 2019’daki törenlere, 
Samsun’a davet etmek istiyorum.

Ağrı Diyadin’e yapılan bir gençlik merkezimiz var, yüzde 80’i bitmiş Sayın Vekilim. Hızla 
bitireceğiz onu. Ağrı’ya bir organizasyon alma noktasında da not aldık. Uluslararası bir organizasyonu 
seve seve Ağrı’da da yaparız, diğer illerimizde de yaparız.

EKREM ÇELEBİ (Ağrı) – Diyadin’de kız futbol takımı var, onu söylemek istedim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kız futbol takımını 
da destekleyeceğiz. Spor Toto’dan oraya destek vereceğiz.

Genç işsizlik gerçekten önemli bir konu. Benim de akademik çalışmalarım var, işsizliği çalışıyorum 
akademik anlamda. İşsizlikle mücadele noktasında genç işsizlik, gençlerin istihdam ve kariyer 
konularıyla ilgili Bakanlığımızda bir ofis oluşturuyoruz. Bu imkânları ve bu sorunları tespit etmede 
hiçbir bürokratik aşama gereksinimi olmaksızın çözme noktasında gerek üniversitelerimizle gerek Millî 
Eğitim Bakanlığımızla gerek KOSGEB’le ve sivil toplum kuruluşlarıyla, iş adamları kuruluşlarıyla 
çalışma hâlinde olacağımız, iş birliği hâlinde olacağımız bu ofisimizi yakında açacağız. Genç işsizlik 
gerçekten önemli bir konu ve bu konuyu çözme noktasındaki, bu konuyla ilgili Bakanlığımızın üzerine 
düşen görevi yapma noktasındaki misyonumuzu da inşallah en güzel şekliyle ifa edeceğiz.

Gençlik merkezleri ve yurtlarda yapılan eğitimleri sordu Gülizar Hanımefendi, İstanbul 
Milletvekilimiz. Bu faaliyetler tamamen gönüllülük esasına göre yapılmakta. Üniversiteler, Aile 
Bakanlığımız, Millî Eğitim Bakanlığımız, Sağlık Bakanlığımız, Tarım Bakanlığımız, TİKA, Diyanet 
İşleri Başkanlığı, Kızılay, Yeşilay ve AFAD’la imzalanan protokoller çerçevesinde, bunlara herhangi 
bir ücret ödemeden, eğitim, sosyal ve kültürel alanlarda değişik etkinlikler yapıyoruz. 

Yurtlarda kalan öğrencilerimize amacımız sadece barınma hizmeti vermek değil -onların gönül 
dünyasına- sosyal ihtiyaçlarını da giderme noktasında hakikaten katkı sağlamak. Bu anlamda önde 
gelen iş adamlarımız, bilim adamlarımız, gençlerimize rol model olabilecek sporcularımız başta olmak 
üzere, herkesi yurtlarımıza konferans amaçlı olarak davet ediyoruz.

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Bütçede ayrılan payı sormuştum.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Onlara da geleceğim. 
Açıkçası, hepsi sıralama hâlinde var, her şeye cevabımız var. 

Garo Paylan’ın sorusu, Sayın Vekilimizin… Öğrenim kredisi alan öğrencilerin normal öğrenim 
süresini müteakip iki yıl süreyle geri ödeme istemiyoruz bir defa. İki yıl sonra öğrenci herhangi bir işe 
girmedi ise her yıl erteleme imkânına sahip. Yani öğrencilerimiz kredileriyle alakalı olarak, işe girene 
kadar bir şey ödeme zorunluluğu yok. 
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sınırsız mı?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU –  Evet. İşe girene 
kadar ödeme sorumluluğu yok. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Niye icralık oluyorlar?

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Dilekçe vermiyorlar, ondan. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Az önce ifade 
ettiğimiz gibi, 5 milyon öğrencinin yüzde 5’i bunlar ve 279 bin, son on yıllık süreye yayılan bir rakam. 

Tekrarlıyorum: Gençlerimiz için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayız. Bu anlamda ülkemizin, 
Hükûmetimizin hakikaten sosyal politikaları bazı ülkelerce eleştiriliyor “Bu kadar sosyal politika 
-insanlar noktasında- olmalı mı? “diye bazı eleştiriler var. Bu anlamda kredi noktasındaki yaklaşımımız, 
burs noktasındaki yaklaşımımız gerçekten ülkemizin gelenekleriyle ve cömertliğiyle alakalı olarak 
hiçbir…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bu yıl da cömert olacaksınız değil mi?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Her zaman cömertiz, 
cömertlik bizim genetiğimizde var. Cömertlik genetiğimizde var hepimizin, hiç sorun yok. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yüzde 6 zam gözüküyor.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU –Bakın, yurt ücretine 
bile zam yapmadık bu sene. Optimal bir değerleme yapalım.

BAŞKAN – Sayın Paylan, müdahale etmeyin. Meydanı boş buldunuz! 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Başkanım, hoş 
geldiniz.

Filiz Kerestecioğlu Hanım’ın kadın çalışanlarımızla alakalı olarak bir sorusu oldu. Gençlik lideri 
sayımız 753 iken, bunun 382’si kadın, erkeklerden daha fazla. Yine, gençlik merkezi üye sayılarımıza 
baktığımızda, yine bayanlar 1 milyon 43 bin iken, erkekler 972 bin. Yine, kamp lideri sayısında da 
bayanlarımız 1.280 iken, erkekler 1.105. 61.250 genç sayısı bayanlarda var iken, 58 bin erkek katılmış. 
Bayanlar bizim için önemli hakikaten. Cennet annelerin ayağı altında. Bayanlara sağlayacağımız…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – “Kadın” deseniz.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kadınlara 
sağlayacağımız destekler, pozitif ayrımcılıklar bitmez, devam eder.

Yalova’yla ilgili bir soru gelmiş. “Yurtlar Genel Müdürlüğü 3 yurtta 1.380 yatak kapasitesiyle 
hizmet vermektedir.” diyorlar, arkadaşlarımızdan aldığımız bilgi. 1.250 kişilik yurt projesinin ihalesi 
devam ediyor, 500 kişilik yurt projesinin ise yapımı devam ediyor. Bunlarla birlikte, yurt kapasitemiz 
3.130’a ulaşacak inşallah. 

Yine, Yalova milletvekilimiz burslarla ilgili sormuş, onu az önce ifade ettim. 2002’de 45 lira 
olan burs, şimdi 470 lira. 2019 başı itibarıyla da 500 lira olacak. Bu da yüzde 944 artış demek. Yine, 
doktora bursunu söyleyeyim: 1.500 lira doktora bursu var. Bazıları “Acaba doktoraya mı başlasak?” 
diye düşünüyorlar.

Gençlik spor veri tabanını Sayın Bakanımız Osman Bey başlattı, biz de devam ettiriyoruz. 
Bakanlık bünyesinde yapacağımız bu çalışmayla birimlerin etkili gençlik politikaları oluşturabilmeleri, 
ihtiyaca yönelik proje geliştirebilmeleri, hizmet kalitesini artırabilmeleri, genç hedef kitle üzerinde 
planlamalar yapılırken mümkün olan en geniş kitlenin gerçek ve güncel verilerine eş zamanlı olarak 
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ulaşabilmeleri amaçlarıyla bu taban kurulmuş durumda. Bununla birlikte TÜİK, OECD gibi istatistik 
verileri, kurum içi veriler, saha araştırma verileri, sporcu verileri bu yetenek taramasından aldığımız. 
Bu yetenek taramasını gerçekten çok önemsiyoruz. Biraz sonra yine buna geleceğim muhtemelen 
sorularla alakalı olarak. 

Yine, yapay zekâ noktasında “big data”yla ilgili gerçekten çok güzel çalışmalarımız var. Zamanı 
geldiğinde de bunları sizinle daha somut olarak paylaşma şansımız olacak. 

Antalya Milletvekilimizin Cavit Arı Bey’in “Gençlik merkezlerinizde hangi eğitim faaliyetleri 
yürütülmektedir?” sorusu söz konusu. Bu noktadaki soru: Az önce ifade ettik, 283 adet gençlik 
merkezimiz var, gençlik akademileri altında sosyal bilimler, kişisel gelişim, inovasyon, dil eğitimleri, 
sağlıklı yaşam ile spor, güzel sanatlar atölyeleri gibi pek çok çalışmamız var, Kod adı 2023 çalışmamız 
var. Gençlerimizin gönüllülük faaliyetlerinde çok aktif olmasını açıkçası arzu ediyoruz çünkü biz 
iyiliksever, yardımsever bir milletin evlatlarıyız. Bu bağlamda yine gençlerimizi gönüllülüğe teşvik 
etme noktasında güzel çalışmalarımız, projelerimiz var. 

Yine, Bekaroğlu Hocamız yok ama geçen sene de aynı konudan bahsetmişti. Bu kumar ve 
kumarcılık konusunu açıkçası ifade etmek istiyorum, bu konuyla ilgili bilgilendirme yapmak istiyorum. 
Malumunuz Spor Toto teşkilatı elli beş yılı aşkın mazisi olan bir teşkilat. Bu teşkilat spor bahislerinin 
yönetilmesi noktasında yetki sahibi bir teşkilat ve mevcut işleyişi itibarıyla spor bahisleriyle ilgili 
denetleme ve bu konuyu yürütmeyle ilgili lisans verme yetkisine sahip yani teşkilatımız bu işleri kendi 
yapmıyor, ihale ediyor ve ilgili kuralları regülasyon noktasında ortaya koyan bir kurum. On yıl önce 
ihalesi gerçekleştirilmiş, yine ihalesini bu yılın sonlarına doğru yeni ihaleyi gerçekleştireceğiz. Yani 
burada devletin kumar işletmesi söz konusu değil sizlerin tabiriyle çünkü bunun hukuki anlamı bahis. 
Bahis noktasındaki konuyu gerçekten özel sektör aracılığıyla devlet kontrollü bir şekilde yapıyor 
ve bu noktada da gerçekten çok hassas düzenlemelere sahibiz. 18 yaşından küçük gençlerin bahis 
oynamaması noktasında çok hassas kurallarımız var, bayilerden 18 yaşın altındaki gençlerimize bahis 
oynattığını tespit ettiğimizde o bayiyle ilgili kesinlikle kapatma işlemi gerçekleştiriyoruz. 

Yine, Garo Bey siz bahsettiniz, okullara yakın bölgelerde İddaa bayileri olduğunu söylediniz. Beş 
yıl önce İddaa bayilerinin okullardan en az 250 metre mesafede olmasıyla ilgili bir çalışma başlattık. 
Hiçbir şekilde buna müsaade etmiyoruz. İsterseniz bin metreye çıkaralım ama bu sefer bayiler şey 
yapabilir. Efendim, rasyonel değil o anlamda.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İki dakika yürürler. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – O kadar değil.

İSMAİL TATLIOĞLU (Bursa) – Kumar mesafe tanımaz. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bu anlamda, 
hakikaten, Garo Bey, bu konuda çok hassasız. Bu konudaki hassasiyetimizi bizi yakından tanıyan 
arkadaşlarımız gayet iyi bilirler. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bayilerin önüne gidin, 13-14 yaşında çocuklar var. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Lütfen o bayileri bize 
ihbar edin. O bayileri hiçbir istisna tanımadan kapatıyoruz ve bugüne kadarki çalışmalarımızda bahsi 
teşvik etmeye yönelik hiçbir çabamız olmadı. 

BAŞKAN – Garo, sen hangi bayilere gidiyorsan onun bir listesini ver de…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – İlan veriyorlar, reklam veriyorlar. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Lütfen… Lütfen… 
Onları sınırladık, her şeyi sınırladık bu anlamda, bu anlamda sınırladık. Şu gerçeği de lütfen göz ardı 
etmeyelim: Yasa dışı bahis gerçeğini, yaptığımız kanun da bu çerçevede yoksa bizim “Bahsi artıralım, 
insanlar bahis oynasın.” diye bir gayretimiz yok. Bizim için kutsal olan alın teridir, emektir, efendim, 
sizlerin tabiriyle, emek hepimizin tabiri, emeği önemsiyoruz. Kumar, bahis bizim için açıkçası teşvik 
edeceğimiz bir konu değil. Ancak böyle bir realite var, bu gerçeği de düzenlemelerle, regülasyonlarla 
kontrol ediyoruz ve bununla ilgili kaynakların teröre, uyuşturucuya gitmemesi için, o kanunu o 
bağlamda çıkardık çünkü oranlar niye artırıldı? Bizim verdiğimiz oranlar piyasa gerçeklerinin çok çok 
altında olarak algılandığı için, vatandaşın, maalesef, tüm polisiye tedbirlere rağmen, siber anlamda 
olsun, fiziki anlamda olsun tüm polisiye tedbirlere rağmen oraya gitmesini en gerçekçi şekilde önlemek 
bu şekilde olacaktı ve Parlamentomuzun, Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerimizin kıymetli desteklerine 
bir kez daha ülkemiz adına müteşekkiriz çünkü, buradan, biz uyuşturucuya giden, teröre giden kaynağı 
kesmiş bulunuyoruz; bunu da ifade etmek istiyorum.

Muğla Belediye Başkanlığına ait olan 36 dönüm arazi üzerine spor tesisi yapılabilmesi amacıyla 
yirmi dokuz yıllığına tahsisi yapılmış ve Bakanlığımız tarafından spor salonu, havuz, gençlik merkezi 
ve açık spor alanları olmak üzere birçok branşa hizmet edebilecek spor tesisleri tamamlanarak 
sporun hizmetine sunulmuştur. Yine, Muğla’ya olan hizmetlerimiz tabii ki bunlarla sınırlı kalmaz. 
Zannediyorum vekilimiz Kavaklıdereli. Kavaklıdere’ye de Spor Toto aracılığıyla hakikaten çok güzel 
sahalar, tesisler kazandırdık. Bunu da bilgilerinize arz etmek istiyorum.

Yine, Veli Ağbaba’nın sorusu vardı, kendisi burada yok. Malatya ilindeki kulüplere, 50 tane kulübe 
nakdî yardım yapmışız. İhtiyaç bağlamında yine ülkemizin her tarafındaki amatör kulüplere hem ayni 
hem nakdî destekleme noktasında çalışmalarımız tüm hızıyla devam edecek.

Onursal Adıgüzel Vekilimizin “Gençler hayal kurabiliyor mu?” kapsamındaki sorusunu şu şekilde 
yanıtlamak isterim: Biz -az önce de ifade ettim- hayal kurabilen bir gençliği önemsiyoruz. Bu anlamda 
Millî Eğitim Bakanımızın da gerçekten hayal kurmaya yönelik, gençliğe, çocuklara yönelik güzel 
projelerini kendisinden duyduk ve bu noktada, biz, gençliğimizden gelen projeleri çok önemsiyoruz, 
1.001 projeye destek verdik 2018’in ilk yarısında. 

Yine, sivil toplum örgütlerimizden gelen projeleri çok önemsiyoruz. Sizin de bildiğiniz sivil 
toplum örgütlerinden gelecek her türlü projeyi desteklemeye hazırız. 

Sakarya Stadyumu… UEFA ve FIFA standartlarına göre seyirci kapasitesi bir standart özelliği 
değil, kapasite sadece seyircilerin maça olan katılımlarına göre devlet planlaması ve bütçe imkânlarına 
göre belirlenmekte. 

Bekaroğlu Vekilimizin FETÖ yurtlarıyla ilgili sorusu. Bu yurtlar Millî Emlak Genel Müdürlüğünün 
yetkisinde ve bunlardan sadece 80 adedi Bakanlığımıza tahsis edilmiş durumda. 

“Sporda başarı yok.” açıkçası yanlış bir algı yani elbette istenilen düzeyde mi? Kesinlikle değil. 
İstenilen düzeyde olmasına yönelik çalışmalarımız, az önce ifade ettiğim gibi, devam edecek. 

Cumhurbaşkanımız gerçekten sporun içinden gelen bir insan, spora çok önem veren bir insan. 
Bunu, biz, büyük bir şans olarak addediyoruz ve kendisi bu konuların sıkı takipçisi. Ama, bakınız, 
Futbol Millî Takımımız, 2008’de Avrupa Futbol Şampiyonası’nda 3’üncülük almış. Yine, Basketbol 
Millî Takımımız, 2010’da Dünya Şampiyonası 3’üncülüğü almış. En son Gençlik Olimpiyatlarında 11 
madalyayla diğer gençlik olimpiyatlarını geçtik. Eskrimde ilk defa altın madalya aldık geçen yıl. Dünya 



06 . 11 . 2018 T: 10 O: 2

123 

Plan ve Bütçe Komisyonu

Güreş Şampiyonasında 9 madalya aldık. Okçularımız yetişiyor. Yine, Atletizm Şampiyonasında güzel 
derecelerimiz var. Voleybolda Şampiyonlar Ligi şampiyonluğumuz var 2018’de. Eczacıbaşı Bayan 
Voleybol Takımımız CEV Kupası’nın 1’incisi oldu. 

Elbette yeterli mi? Değil. Bu noktadaki sorunları tespit etmeye, gidermeye yönelik çalışmalarımız 
-ifade ettiğim gibi- tüm hızıyla inşallah devam edecek.

Yine, Saffet Sancaklı Milletvekilimizin ifade ettiği olimpiyatlarda da yine Rio 2016 Olimpiyat 
Oyunları’ndaki başarımız, daha önceki madalya sayımız 18 iken 21 olmuş. Bu anlamda daha başarılı 
bir olimpiyat olduğunu ifade edebiliriz ama daha iyi olması için de gereken gayreti göstereceğiz.

Sporcu kökenli yöneticilerin olmadığını ifade ettiler. 6’sı vekâleten, 37’si asaleten olmak üzere 43 
il müdürü beden eğitimi ve spor yüksekokulu mezunu. Bunu da ifade etmek isterim.

Yine, Saffet Sancaklı Vekilimizin sporcu kökenli olmayan federasyon başkanlarıyla ilgili ifadesi 
oldu. Evet, hepsi sporcu kökenli 

değil ama başta atıcılık, atletizm, basketbol, bilardo, binicilik, bisiklet, briç, jimnastik, curling, 
dağcılık, dans, halter, hentbol, izcilik olmak üzere, bu ilgili federasyon başkanlarımız, judo, karate, 
kick boks, kürek, masa tenisi, otomobil, tekvando, su altı, voleybol, vücut geliştirme, badminton, 
golf, kaykay, motosiklet, üniversite sporları federasyonu başkanlarımız, bu sporların içinden gelen 
arkadaşlarımız. Elbette federasyonlarımızın yönetimi noktasında, verimliliği noktasında sıkıntılar var, 
bunu kabul etmek lazım, öz eleştiriyse öz eleştiri yapmak lazım. Bu noktada da gereken sıkıntıları 
çözme, sorunları tespit etme noktasında, inşallah, yeni yönetim sistemimizle birlikte, sorunun köküne 
inip hızlı çözümler geliştirme noktasında çalışmalarımız devam edecek. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, yeni yönetim sisteminizle birlikte…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU -Evet, yeni bir 
başlangıç, bunun bir zararı var mı Sayın Vekilim? 

BAŞKAN – Sayın Paylan… Anlamadım şimdi ben.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU -Daha önce yaptık. 
Bakın, son, yine 2002’yi mecburen milat vereceğim, 2002’den beri yaptığımız tesislerle dünyanın en 
yeni tesislerine sahip ülkesiyiz. 

Yani bakın, geçen hafta golfteydim, pazar günü golfün ödül töreni vardı. Şöyle bir istatistiklere 
baktım: 2002 yılında hiç golf antrenörümüz yokmuş. Düşünebiliyor musunuz? Şu an 278 tane golf 
antrenörümüz var. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yeni yönetim sistemiyle mi oldu bütün bunlar?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU -Bakınız, yeni 
başlangıçlar, yeni soluklar, yeni motivasyonlar. Yeni yönetim sistemini de bu anlamda değerlendirelim. 
(Gürültüler)

Herkes oynar, oynatırız. (Gürültüler)

BAŞKAN - Son sekiz dakika otuz saniye arkadaşlar, lütfen. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ardahan’da bile golf 
oynatıyoruz ya! Gelin Ardahan’a gidelim sizinle, gidelim, Ardahan’a gidelim. 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Samsun’da da golf sahası var ya!

BAŞKAN – Sayın Bakanım, siz devam edin. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Düzce’de de 
oynatacağız, bakın. (Gürültüler)

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Golf takımı 10 bin lira.

BAŞKAN – Sayın Paylan, senin de bilmediğin yok. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU -Sayın Vekilim, sporun 
herkesin erişimine açık olması, erişilebilir olması noktasında hakikaten hiç şüphesiz olmasın, herkese 
açık olacak her türlü spor, ilgi ve yeteneğine göre. Bundan hiç endişe etmeyin. 

Yine amatör… (Gürültüler) 

KAMİL OKYAY SINDIR (İzmir) – İzmir’de statlar…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU -İzmir’e statlarımız 
var, hızla devam ediyor Sayın Vekilim, İzmir’in statları devam ediyor, size onu söyleyeyim. Yeni 
yönetim sisteminde de devam edecek, merak etmeyin. (Gürültüler) 

 BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen…

Sayın Bakan…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Amatör sporu 
önemsiyoruz. Amatör spor kulüplerine, ifade ettim, ayni ve nakdî yardımlar yapıyoruz, malzeme 
veriyoruz ama bunun yanında da nakdî yardımlar yapıyoruz. Yaklaşık 150 milyon liralık son yıllarda 
yaptığımız destek var, bunları da artıracağız çünkü amatör spor çok önemli. Genel Müdürümüz amatör 
spor kulüplerinin onursal başkanı. Yine Osman Bakanımız amatör spordan gelme. Bu anlamda hem 
altyapıyı hem amatör sporu gerçekten desteklemeye devam edeceğiz. 

BAŞKAN – Ben baltayı taşa vurmuşum, desenize. (Gülüşmeler)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yine, Afyonkarahisar 
Çay ilçesinde 190 kız, 52 erkek olmak üzere, 240 yurt kapasitesi var ve 52 öğrenci başvurmuş. 

Burcu Hanım burada mı? O da gitmiş galiba. 

BAŞKAN – Onları sonra cevaplarız Sayın Bakanım. Olmayan arkadaşlarımızınkini yazılı… 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Hepsini de 
yerleştirmişiz. 

Çay Kaymakamlığına yine 1 adet sentetik futbol sahası, basketbol ve voleybol sahaları yapmışız 
Spor Toto teşkilatımızdan. 

BAŞKAN – Olmayan milletvekillerimize lütfen yazılı Sayın Bakan… 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Burs ve kredi 
kriterlerini sormuşlar. Burs, kredi ve yurt değerlendirmeleri, ekonomik, sosyal ve başarı durumları 
esas alınarak 11 farklı kamu kurumundan alınan objektif verilere göre, tamamen otomasyon sistemiyle 
değerlendiriliyor, manuel bir durum yok. Tamamıyla objektif bir kriter söz konusu. 

Yine “Dinî eğitim ve faaliyetlere bütçe ayırıyor musunuz?” demiş Gülizar Emecan Hanım. Bakanlık 
olarak manevi eğitimlerle alakalı herhangi bir bütçemiz söz konusu değil. Gönüllülük esasına dayalı 
olarak talep eden gençlere -hiçbir baskı, zorlama söz konusu değil- Diyanet İşleri Başkanlığımızın ilgili 
uzmanları tarafından dersler, efendim…

EMİNE GÜLİZAR EMECAN (İstanbul) – Sayın Bakan, basketbolda olduğuna dair duyumlar var. 
Araştırmanızı rica ediyorum. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU -Lütfen benimle 
paylaşın. Lütfen benimle paylaşın. Ben size telefonumu da biraz sonra vereyim. Lütfen… 
Kurumlarımızla ilgili her türlü şikâyeti direkt aktarabilirsiniz. Hiç sorun yok. 

BAŞKAN – Sayın Bakan, ben de alabilir miyim telefonu? (Gülüşmeler)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU -Bekaroğlu Hocamız o 
kadar konuştu, bir dinleme şeyi göstermedi.

BAŞKAN – Geçelim efendim.

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU - Kendisini seviyoruz, 
kitaplarını okuduk zamanında ama daha da kitap yazsa biz de okusak diyoruz. 

BAŞKAN – Bu işi bıraksa diyorsunuz yani. Peki, olur. (Gülüşmeler)

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yok, böyle devam 
etsin. 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Sayın Bakanım, devam et, hocam duyar gelir bak. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Gelsin, hocamın 
sohbetini seviyorum. 

Evet, “Yurtlarda bulunan öğrenciler, barınan öğrenciler hangi kıstasa göre değerlendiriliyor?” 
demiş Uşak Milletvekilimiz. Öğrencilerin beyanları dâhilinde, ailenin gelir durumu, sosyal durumu, 
kardeş sayısı, ebeveyn engel durumu ve öğrencinin başarı durumu değerlendiriliyor, 10 farklı kurumdan 
bilgi alınıyor ve yerleştirmeler eş zamanlı olarak yapılıyor. Şehit, gazi çocukları ve gaziler için öncelikli 
yerleştirmemiz söz konusu ve yüzde 40 ve üzeri engeli olan öğrencilerimiz için de birtakım pozitif 
ayrımcılıklarımız söz konusu. Yine millî sporcu olmuş öğrenciler ile gönüllü ve geçici köy korucusu 
çocukları da bizim pozitif ayrımcılık kapsamında Darüşşafaka Lisesinde okuyan çocuklarımızla birlikte. 

Yine Rize’yle ilgili soru sormuş Mehmet Hoca ama Sayın Bakanım artık siz kendisine Rize’yi 
anlatırsınız, Rize önemli şehir.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Benim hemşehrim, ben anlatırım. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Erzurum oyunları, 
atlama kulesiyle ilgili şirketi sormuştu bir vekilimiz. O şirket yasaklanmış durumda ihaleden ve 
kendisiyle ilgili, şirketle ilgili savcılık tarafından yürütülen adli süreç hızla devam ediyor. 

Statlara “arena” isimlerini zaten biz vermedik ama şu an o isimler de kaldırılmış durumda. 

Bütçe gerçekleşme oranını bir vekilimiz sormuştu. 

CAVİT ARI (Antalya) – Sayın Bakan, “arena” isimli stat sizin zamanınızda…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ama biz vermedik, 
kulüpler vermiş onu, kulüpler. 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Bizimle ilgisi yok, bizim zamanımızda resmî olarak hiçbir isim 
verilmemiştir “arena” olarak. Onu kulüp kullanmış. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Beşiktaş Kulübü 
mesela kullanmış, evet. 

CAVİT ARI (Antalya) – Her yerde “arena” ismi geçiyor. 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Hayır, onu kulüp kullanmış, bizimle bir alakası yok, bizim 
kayıtlarımızda “stadyum” olarak geçiyor. 
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BAŞKAN – Arkadaşlar, lütfen…

Sayın Bakan, devam edin lütfen. 

CAVİT ARI (Antalya) – “Arena” ismi sadece sizin döneminizde…

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Türkçe bulalım o 
zaman. 

BAŞKAN –Bundan sonra “meydan”diyelim, “er meydanı” diyelim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – “Spor meydanı” 
diyelim. 

Bütçe gerçekleşme oranımızı ben yüzde 78 olarak ifade edeyim. Yıl sonunda inşallah bunu yüzde 
100 olarak gerçekleştireceğiz. 

Size detaylı da arz edebiliriz Sayın Vekilim. 

Uyuşturucu ve bağımlılık gerçekten çok önemli. Hem sanal bağımlılık hem uyuşturucu bağımlılığı. 
İlgili operasyonları İçişleri Bakanlığımız takip etmekle birlikte hem gençlerimizi kötü alışkanlıklardan 
korumakla alakalı olarak hem de sonrasındaki rehabilitasyon süreçleriyle ilgili olarak sporun kötülükleri 
yenme gücünü bir enstrüman olarak ileriki günlerinde çok daha fazla değerlendireceğiz. Bu konudaki 
eğitimlerimiz, yeni girişimlerimiz, yeni bakış açılarımızla, inşallah, uyuşturucu belasını da el birliğiyle, 
sizlerin de katkılarıyla yeneceğiz. Bunu da bu kadar net ifade etmek istiyorum. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Nefret suçlarına gelebilir misiniz?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Sporun nefret 
suçlarına yol açması, açıkçası o anlamda da üzücü. Spor birleştirici, barışın dili, kötülüğü yenmek için 
var olan bir dil. Kaynaştırmak amaçlı bir araç spor, insanların birbirini daha çok tanıması amacıyla 
yapılan bir aktivite. Sahadaki rekabetin sahada kalması gerekiyor. Bu anlamda ben cuma günkü yaşanan 
olayları da üzücü buluyorum, yakıştıramıyorum. Bu anlamda, şiddete karşı ortak bir dil geliştirmemiz 
gerekiyor. Kanunla, mevzuatla elbette bir yere kadar geliniyor ama şiddeti el birliğiyle zihinlerde 
çözmemiz gerekiyor. Bu anlamda da ben cuma günkü olayları kınıyorum, bunların takipçisi olacağız. 
Medyada da bunu ifade ettim. Hiçbir kulübümüze, hiçbir sporcumuza, hiçbir yurttaşımıza açıkçası 
ayrımcılık yapılmasına ne göz yumarız ne bunu tasvip ederiz. 

Strateji belgesi hazırlanması ve vizyon belirlenmesi noktasındaki çalışmalarımızı az önce ifade 
ettim. Buna da hızlıca devam ediyoruz ve bittiğinde sizi inşallah bilgilendireceğiz. 

Tesisleşme noktası gerçekten bir devrimdir Türkiye’de. 2005 yılında futbol oynanan sahaların 
yüzde 46’sı çim, yüzde 54’ü toprak iken bugün bu sahaların yüzde 99’u çim hâline gelmiş durumda. 
Yüzme havuzlarından tenis kortlarına, atletizm pistlerine, salonlara kadar çok ciddi tesislerimiz var, 
buz pistlerimiz var. Bunların daha etkin, daha verimli kullanılmasını, bu sporun Türkiye’de…

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAŞKAN – Sayın Bakan, çok teşekkür ediyoruz. 

Kalanları da yazılı olarak cevaplamanızı rica edeceğim. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bir iki dakikayla 
toparlayayım. 

BAŞKAN – Peki, bir beş dakika süre vereyim. 

Buyurun Sayın Bakan. 
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GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Yine engelli 
sporcularımıza, engelli bireylerimize yaptığımız katkılar, destekler her zaman devam edecek. Bu 
noktada da ben, Ampute Millî Takımı’mızın başarısını bir şampiyonluk olarak algılamak istiyorum, 
onları biz şampiyon olarak kabul ediyoruz. Penaltılarda kaybetmeleri bizim için hiç önemli değil, 
hepsini tebrik ediyoruz, alınlarından öpüyoruz o arkadaşlarımızı, en kısa sürede de zaten bir araya 
geleceğiz. 

BAŞKAN – “Şampiyonluk primi verecek misiniz?” diye bir soru geldi yandan? 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Ödeneklerde eksiltme 
diye bir şey söz konusu değil, tüm ödenekler… Hiçbir konuda gerek yatırımlarımızın devam etmesi 
noktasında gerek sporcularımıza olan teşviklerimiz noktasında gerek öğrencilerimizin alacağı krediler 
vesaire noktalarda hiçbir finansal sıkıntımız yok Allah’ın izniyle. İmkânlarımızı, konuşmamın başında 
da ifade ettiğim gibi, bu ülkenin çocuklarına yatırım yapmaya, harcamaya hep birlikte devam edeceğiz. 

Dinlediniz, teşekkür ediyorum.

Cevaplayamadığım soruları inşallah sizlere en kısa zamanda yazılı olarak ifade edeceğim. İfade 
ettiğim gibi, tüm şikâyetleriniz, eleştirileriniz bizim kabulümüzdür. Telefon noktasında, iletişim 
noktasında hiç tereddüt etmeyin, kapımız her zaman açık.

Bütçemizin ülkemize, milletimize, gençliğimize, spor camiamıza hayırlı uğurlu olmasını diliyor, 
saygılarımı sunuyorum. 

BAŞKAN- Sayın Bakanımıza teşekkür ediyoruz. 

Sayın Bakan, az önce imzaladığım yazıyı Bakanlığınıza gönderiyoruz efendim, size.

Sayın Bakan, kalan soruların cevaplarının 13 Kasıma kadar yazılı olarak Başkanlığımıza 
ulaştırılması, tarafımıza iletilmesi konusunda size yazıyı göndereceğiz. 

Evet, tekrar çok teşekkür ediyoruz Sayın Bakanımıza. 

Değerli hazırun, kurum bütçeleri üzerindeki görüşmeler tamamlanmıştır. 

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) – Son söz milletvekilinindir. 

BAŞKAN – Yok, usulümüz yok Sayın Hakverdi. Son söz milletvekili… Komisyon üyelerimiz 
yapıyor ve…

ALİ HAYDAR HAKVERDİ (Ankara) – Pek kısa…

BAŞKAN - Müsaade edin.

Zaten son sözü de Sayın Kuşoğlu’na verdik, yapabilecek bir şey yok. 

Şimdi, sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutup oylarınıza sunacağım. 

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini okutuyorum: 

Bir adet daha önerge var. 

Önce önergeyi okutacağım:

Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanlığına

Cetvelde gösterilen değişikliğin aşağıdaki gerekçe ile kabulünü arz ve teklif ederiz. 

 Garo Paylan Hüseyin Kaçmaz Erol Katırcıoğlu

 Diyarbakır Şırnak İstanbul
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BAŞKAN – Evet, Sayın Paylan, size önergeniz üzerinde söz vereyim.

Buyurun. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; şimdi, Sayın Bakanın ben Spor 
Bakanlığının bütçesini Maliyeye karşı etkin bir şekilde savunamadığın düşünüyorum ya da pek çok 
kalemde kesintiler var bu bütçede. Yani güvenlikçi kalemlerde çok ciddi artış var ama diğer kalemlerde 
enflasyonun altında artış var. 

Bütçeniz yüzde 16, yüzde 17 artmış ama bazı kalemler çok daha az artmış. Mesela, öğrencilere 
vereceğiniz, üniversite öğrencilerine vereceğiniz bursta yüzde 6 artış var Sayın Bakan; enflasyon yüzde 
26, siz yüzde 6 artış öngörüyorsunuz, yani 470 liradan 500 lira yapmayı öngörüyorsunuz. 

Şimdi, Sayın Bakan, değerli arkadaşlar; burada Sayın Cumhurbaşkanının maaşına yüzde 26 artış 
geçti buradan. Sayın Cumhurbaşkanımız da milletten fedakârlık istiyor. Şimdi, Sayın Cumhurbaşkanı 
100 bin lira maaş alırken, emekli maaşı dâhil olarak yüzde 26 artış olurken öğrencilerimize yüzde 6 
artış hak mıdır? Bence değildir.

Bu bütçenin 2 milyar 582 milyon liradan 4 milyar liraya çıkmasını öneriyoruz biz. Sebebi: Hem 
öğrencilerimize enflasyonun üzerinde artış yapalım hem de daha çok öğrenciye burs verebilin diye 
Sayın Bakan. Bunu eminim ki bütün arkadaşlarımız da destekleyecektir. Cumhurbaşkanı maaşına 
yüzde 26 zam yaparken öğrencilere yüzde 6 zam yapılacağını eminim ki Sayın Bakan da kabul etmez. 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyoruz. 

Sayın Bakan, bir açıklama mı yapmak istiyorsunuz?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Evet, müsaade 
ederseniz. 

BAŞKAN – Buyurun. 

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Bu arada Çağatay 
Bakanımız da gelmiş, kendisine teşekkür ediyoruz, burada bizimle birlikte olduğu için. Tüm eski 
bakanlarımızı -Bekaroğlu Hocamız yine yok- önceki bakanlarımızı minnetle ve şükranla anıyoruz. 

Şimdi, Sayın Vekilim, bu enflasyonist ortam, malum, ne kadar para arz ederseniz o kadar enflasyonu 
azdırırsınız. O anlamda, yani Cumhurbaşkanı zammıyla o bir değil yani bahsettiğiniz. Rasyonel olmak 
lazım. Bu anlamda bir kesinti yok. Bakın, şunu ifade edeceğim, kesinti yok.
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Bizde Yatırım Genel Müdürlüğü kuruldu, hani diyoruz ya yeni yönetim sisteminde Yatırım Genel 
Müdürlüğü kuruldu ve bütçe, Kredi Yurtların altında görünmüyor, Kredi Yurtlar içinde görünmediği 
için, Yatırım Genel Müdürlüğünde göründüğü için orada bir eksiklik mevzubahis olarak algılanıyor. 
Böyle bir kesinti yok.

Dediğim gibi, tüm imkânlarımızı… Bakın, biz gençlerimize olan desteğimizi yüzdelik dilimlerle 
ölçmeyiz, gerekirse artırırız, merak etmeyin. 

BAŞKAN – Çok teşekkür ediyorum Sayın Bakan. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yapmayın Sayın Bakan. 

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – İki ay yurt ücreti almıyor, bir takip et. 

BAŞKAN – Arkadaşlar…

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Sayın Bakan, yüzde 6 ama.

OSMAN AŞKIN BAK (Rize) – Hayır, iki ay yurt ücreti almıyor. 

BAŞKAN – Sayın Bakan, müsaade edin. Arkadaşlar neyin kavgasını yapıyorsunuz, bir dakika, 
takdir Komisyonun. 

Evet, Sayın Paylan ve arkadaşlarının önergesine kabul edenler… Etmeyenler… Kabul edilmemiştir. 

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Bravo! Cumhurbaşkanına yüzde 26, gençlere yüzde 6, bravo! 

BAŞKAN - Evet, Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini okutuyorum: 

(Gençlik ve Spor Bakanlığı 2019 yılı bütçesi ile 2017 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul 
edildi.)

BAŞKAN – Spor Genel Müdürlüğünün kesin hesabını okutuyorum: 

(Spor Genel Müdürlüğünün 2017 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)

BAŞKAN – Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2017 yılı kesin hesabını okutuyorum: 

(Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.)

BAŞKAN – Böylece gündemimizdeki kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları kabul edilmiştir. 

Son söz milletvekilinin. 

Sayın Kuşoğlu, buyurun lütfen. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Evet, teşekkür ederim Sayın Başkan. 

Müsaadenizle öncelikle bugün Sayın Bakanımla olan bir konuyu açıklığa kavuşturmak istiyorum.

Değerli iki bakanımızda burada, burada bulunmanızdan da çok mutlu olduk Gençlik ve Spor 
Bakanlığı bütçesi görüşülürken. Katılımınız için teşekkür ederiz. 

Şimdi, 2011’den beri ben Plan ve Bütçe Komisyonu üyesiyim. 2011’den beri olan tutanakları 
çıkarttım.

2011’den beri her dönem, burada olduğu gibi, Kredi Yurtlarla ilgili olarak ödeneğin artırılması 
talebinde bulunmuşum, o dönemki Sayın Bakan itiraz etmiş bunlarla ilgili olarak, tutanaklarda var. 

BAŞKAN – Sayın Suat Kılıç. 

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Son dönemde de 2014’ten itibaren de         -Sayın Bakan, 
Sayın Çağatay Bakanım buradalar- şöyle bir şey olmuş: Sayın Bakanım 2013’te 17 milyon başlangıç 
ödeneği konmuş, 43 milyon lira harcama var, demek ki ihtiyaç çok daha fazla. 2014’te 18 milyon 
ödenek konmuş, teklif üzerine kabul etmedi Sayın Bakan, 62 milyon harcama var. Yani siz, ödeneğin 
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çok üstünde harcama yapmışsınız, ben de “Ödeneği artıralım diye kabul etmediniz. Ama bravo, 2015’te 
de 95 milyon ödenek istemişsiniz. Güzel bir rakam ama isterseniz bunu da artırabiliriz.” demişim. Siz 
her zaman ödeneğin üzerinde harcama yapmışsınız, bunu da belirtmek istiyorum. Sonra da 2017’de 
biliyorsunuz, biz sıkıntıya girdik. Orada benim belirtmek istediğim, sizin taahhütlerinizin yerine 
geldiği, taahhütlerinizin üzerinde harcama yaptığınız, iş yaptığınız ama hedeflerin düşük kaldığıydı 
ama özellikle ondan önceki dönemleri kastettim, sizin döneminizi kastetmedim.

Tekrar teşekkür ediyorum. Bu konuyu açıklığa kavuşturmak istedim. Zaten bu kişisel bir mesele 
de değil. Sonuç olarak hepimiz bu ülkenin, bu gençliğin iyiliği için gayret ediyoruz. Bizim gayretimiz 
de o yöndeydi, muhakkak ki sizin de o yöndedir. 

Tekrar teşekkür ediyorum Sayın Başkan.

BAŞKAN – Ben de teşekkür ediyorum.

Aslında her 3 Bakanımıza da teşekkür ediyoruz. Gerçekten yurt son derece önemli. Bir öğrenci 
şehri olan Isparta için söylüyorum, sadece merkezde –ki Bakan Yardımcımızın da büyük emekleri var- 
bu sene 12.980 öğrenci Kredi ve Yurtlar Kurumunun yurtlarına kayıt yaptırdı, bu müthiş bir rakam. 
Yani 90 bin öğrencinin olduğu, merkezde 60 bin aktif öğrencinin olduğu bir şehirden bahsediyorum. 

Ben bütün ekibe, Gençlik ve Spor Bakanlığından bütün ekibe, herkese Sayın Başkan sizin 
şahsınızda teşekkür ediyorum.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Bir konuyu söyleyebilir miyim?

BAŞKAN – Tabii Sayın Kuşoğlu, buyurun.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Sayın Başkanım, Sayın Hakverdi söz istedi; gençlikle ilgili 
olarak, gençliğin sorunlarıyla ilgili olarak, özellikle Sayın Bakanımız ve yardımcıları ve değerli 
bürokratlarla daha fazla temas kurabilme açısından. O sorunlarla ilgilenmek babında, daha fazla temas 
kurabilmek için iletişim yönünden bir kolaylık sağlanmasını özellikle talep eder.

BAŞKAN – Sayın Bakanımız ilgili arkadaşların iletişim bilgilerini Sayın Hakverdi’yle paylaşır.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Danışmanınız mı olur, Özel Kaleminiz mi, bir şey olursa...

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kısa zamanda 
paylaşacağım Sayın Vekilim.

Bu arada şunu da ifade edeyim: Biz Gençlik Bakanlığı olarak, kendini genç hisseden herkesin 
Bakanlığıyız, yaş tahdidimiz yok, o noktada.

BÜLENT KUŞOĞLU (Ankara) – Beni de kabul ediyor musunuz?

GENÇLİK VE SPOR BAKANI MEHMET MUHARREM KASAPOĞLU – Kesinlikle, kesinlikle.

BAŞKAN – Sen de yırttın yani öyle anlaşılıyor.

Sayın Paylan da iki dakika bir şey söyleyecekmiş.

Buyurun.

GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Teşekkür ederim Sayın Başkan.

BAŞKAN – Biliyorum yani yarın sabah 10.00’da başlayacak, yoğun bir tempo var, Millî Eğitimin 
bütçesi.
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GARO PAYLAN (Diyarbakır) – Yok, yalnızca şunu söyleyeceğim: Sayın Bakan, az önce bursların 
yüzde 6 artırılmasına itirazımızı söyledik ama Komisyon reddetti. Ben eminim ki sizin bu konuda 
mücadeleniz olacak. Gençler için her 1 liranın ne kadar önemli olduğunu öğrencilik yıllarımda gördüm 
o burslar anlamında. Lütfen bu konudaki mücadelenizi sürdürün ve yüzde 6 değil, en az enflasyon kadar 
bir artışın sağlanması lazım. Bu konuda size çağrıda bulunuyorum.

Teşekkür ederim.
BAŞKAN – Teşekkür ediyorum.
Evet, bütçe ve kesin hesaplar hayırlı uğurlu olsun diyorum. 
Bütün katılımcılara teşekkür ediyoruz.
Değerli arkadaşlar, 7 Kasım Çarşamba günü saat 10.00’da toplanmak üzere birleşimi kapatıyorum.
Herkese hayırlı geceler diliyorum.

Kapanma Saati: 20.13


