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I I .- SUNUMLAR  

1.- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında 

sunumu 

2.- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu 

Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında 

sunumu 

I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ  

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 
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ç) Türk Patent Enstitüsü 

d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
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29 Ocak 2016 Cuma 

BİRİNCİ OTURUM  

Açılma Saati: 10.18 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 
 

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok Değerli Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın çok 

değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Komisyonumuzun 15‟ inci BirleĢimini açıyorum. 

Gündemimizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi 

BaĢkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu ile Türkiye Bilimler 

Akademisi bütçe, kesin hesap ve SayıĢtay raporları bulunmaktadır.  

ġimdi, sunumunu yapmak üzere Değerli Bakanımıza söz veriyorum.  

Buyurun Sayın Bakanım. 

Süreniz Sayın Bakanım, yarım saattir, otuz dakikadır.  

I I .- SUNUMLAR 

1.- Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fikri Işık’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı 

Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli 

üyeleri, değerli milletvekili arkadaĢlarım, kurumlarımızın, sivil toplum örgütlerimizin ve meslek örgütlerimizin değerli temsilcileri, 

değerli basın mensupları; 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Kanunu Tasarısı‟nı 

görüĢmek ve Bakanlığımızla ilgili, bağlı ve iliĢkili kuruluĢlarımızın bütçe ve faaliyetleri hakkında bilgi sunmak üzere söz almıĢ 

bulunuyorum. Bu vesileyle her birinizi saygıyla selamlıyorum.  

Ülkemizin bilgi tabanlı ekonomiye geçiĢini hızlandırmak, daha nitelikli bir üretim yapısına geçmek, sanayimizin ürettiği katma 

değeri artırmak ve böylece, Türkiye‟yi ekonomide küresel bir güç hâline getirmek için çalıĢmalarımız yoğun bir Ģekilde sürüyor. 

Türkiye'nin sahip olduğu güven ve istikrar ortamı, bu çalıĢmalarımız için çok güçlü ve sağlam bir zemin oluĢturmakta.  

2015 yılı, güven ve istikrar ortamının ülkemiz için ne kadar mühim ve değerli olduğunu ortaya koyan birçok geliĢmeye sahne 

oldu. Geçtiğimiz yıl, euro/dolar paritesinin geldiği seviye, geliĢmekte olan ülkelerin zayıf performansı, emtia fiyatlarındaki hızlı düĢüĢ 

ve en büyük ihracat pazarımız olan Avrupa Birliğinde hâlâ istenilen seviyede büyüme olmaması gibi faktörler, özellikle ihracatımız 

üzerinde ciddi baskı oluĢturdu. 

Yine, bölgemizde yaĢanan birçok siyasi geliĢme, bütün dünya ülkelerini tehdit eden terör ve küresel bir drama dönüĢen mülteci  

sorunu ise jeopolitik risklerin artmasına sebep oldu. 

DıĢarıda bunlar yaĢanırken içeride de genel seçimin tekrar edilmesi nedeniyle geçici bir belirsizlik ortamı oluĢtu. Ancak 1 Kasım 

seçimleriyle birlikte, siyasi anlamda oluĢan bu belirsizlik, yerini yeniden ve güçlü bir siyasi zeminine bıraktı. 

Yıl içerisinde yaĢanan bütün bu zorluklara rağmen millî gelirimizin yüzde 4 seviyelerinde bir büyüme gösterecek olması, 

Türkiye ekonomisinin ne kadar sağlam dinamiklere sahip olduğunu açıkça ortaya koyuyor. 

Önümüzdeki sürece baktığımızda, gerek küresel ekonomiden gerekse jeopolitik geliĢmelerden kaynaklanan risklerin bir süre 

daha devam edeceği görülüyor. Dünyada bu tür riskler her zaman olmuĢtur, bundan sonra da olacaktır. Mühim olan, bu risklerden en az 

düzeyde etkilenen, fırtınalı havalarda da yoluna emin bir Ģekilde devam edebilen, hatta tehditleri fırsata çevirebilen bir ekonomik ortamı 

tesis etmektir. 

25 öncelikli dönüĢüm programımızla, 64'üncü Hükûmet Programı ve Eylem Planı ile iĢte bunu baĢarmayı, ülkemize bir nitelik 

sıçraması yaĢatmayı hedefliyoruz. 

Türkiye'nin ana gündeminin üretim ama nitelikli üretim olması gerektiğini iddia ediyoruz. Biliyoruz ki ihracatımızın yüzde 

95'ini oluĢturan sanayi sektörünü daha yüksek katma değerli bir yapıya dönüĢtürdüğümüz zaman, 2023 ve sonrası için belirlediğimiz 

ekonomik ve sosyal hedeflere ulaĢmıĢ olacağız. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bütçesini değerlendirirken bu hususların muhakkak göz önünde tutulması gerektiğini 

düĢünüyorum. Zira, bizim bugün bütçeden harcadığımız her bir kuruĢ, zaman içinde yatırıma, üretime, ihracata, istihdama ve 

devletimiz için yeniden vergi gelirine dönüĢmektedir. Bu vesileyle, GiriĢimci Bilgi Sistemi'nin 2014 yılı sonuçlarına göre, sanayi 

sektörünün ekonomimizdeki önemini gösteren birkaç veriyi sizlerle paylaĢmak isterim. 

2014 yılında imalat sanayi ülkemizdeki cironun yüzde 27,7'sini gerçekleĢtirmesine rağmen, toplam faaliyet kârının yüzde 

43,8'ini üretmiĢ. Tüm sektörlerin ortalama faaliyet kârı yüzde 3,9 olurken imalat sanayisinin ortalama faaliyet kârı ise yüzde 6,1 

oranında gerçekleĢmiĢ. 
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Yine, imalat sanayisinde çalıĢanların ortalama ücreti tüm sektörlerin ortalamasından yaklaĢık 200 Türk lirası fazla. Bu rakamlar 

daha fazla katma değer ve kâr üretmemiz, ortalama gelir seviyemizi artırmamız, bunu da tasarrufa ve dolayısıyla yeni yatırıma, üretime, 

istihdama ve ihracata dönüĢtürmemiz için sanayi sektörünün ne kadar önemli olduğunu göstermektedir. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım; Bakanlık olarak çalıĢmalarımızı “3Y” formülüyle yani “Yerli, Yenilikçi ve 

YeĢil Üretim”  anlayıĢıyla sürdürüyoruz. 2015-2018 dönemi için uygulamaya baĢladığımız Türkiye Sanayi Stratejisi Belgesi‟nin uzun 

dönemli vizyonunu, "Orta yüksek ve yüksek teknolojili ürünlerde, Afro-Avrasya'nın tasarım ve üretim üssü olmak." Ģeklinde belirledik. 

70 önemli eylemden oluĢan sanayi stratejisinin uygulama, izleme ve değerlendirme çalıĢmalarına da en az hazırlık süreci kadar önem 

verdiğimizi ve titizlik gösterdiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Türkiye'de güven ve istikrar ortamının en olumlu sonuçlarından birinin stratejik planlar olduğuna inanıyorum. 2000‟ li yılların 

baĢında, yarın nasıl bir sabaha uyanacağını bilmeyen Türkiye, artık orta ve uzun vadeli planlara, programlara göre hareket edebilme 

yeteneği kazandı. Sadece 2015 yılında, biyoteknoloji, giriĢimcilik, kamu-üniversite-sanayi iĢ birliği stratejilerinin de aralarında 

bulunduğu 13 farklı strateji belgesini ve eylem planını uygulamaya koyduk. Nanoteknoloji, otomotiv, yazılım ve makine stratejilerini 

de önümüzdeki dönemde uygulamaya koyacağız yani bu yıl içerisinde uygulamaya baĢlayacağız. Bu strateji belgelerinin tamamını, 

gelecek perspektifiyle, bütün kamu kurumlarımızla, üniversitelerle ve özellikle sanayicilerimizle çok yakın iĢ birliği içerisinde hareket 

ederek, katılımcı bir anlayıĢla hazırladığımızın da altını çizmek isterim. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; yerli üretimi desteklemek ve dıĢa bağımlılığımızı azaltmak için Yerli Malı Tebliği‟ni 

yayınladık. Bu tebliğe göre, TOBB ve TESK'e bağlı odalar tarafından 2015 yılında toplam 4.845 adet Yerli Malı Belgesi verildi. 

Orta yüksek ve yüksek teknolojili sektörlerde faaliyet gösteren ve bu belgeye sahip olan firmalara, kamu ihalelerinde yüzde 15'e 

kadar fiyat avantajı uygulamasını zorunlu hâle getirdik. 

Bir diğer önemli uygulamamız ise Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi'dir. Biliyorsunuz, kamu desteği ve AR-GE faaliyeti 

yürüten, çalıĢmalarını teknolojik bir ürüne dönüĢtüren ve üretime baĢlayan iĢletmelerimize kamu ihalelerine katılmalarını sağlamak 

amacıyla iĢ bitirme belgesi yerine geçen Teknolojik Ürün Deneyim Belgesi‟ni vermeye baĢladık. Bugüne kadar verdiğimiz 70 belgeyle, 

giriĢimcilerimiz, yaklaĢık 1 milyar Türk liralık kamu ihalesi kazandı. 

Kamu alım politikalarını, yerli üretimi teĢvik etmek açısından bir kaldıraç olarak kullanmayı çok önemsiyoruz. BaĢlattığımız 

Sanayi ĠĢbirliği Programı ile baĢta sağlık, enerji ve ulaĢım sektörlerinde olmak üzere 10 milyon dolar ve üzerindeki kamu ihalelerine 

katılmak isteyen uluslararası firmaları, yerli üretim yapmaya veya yerli partnerle çalıĢmaya zorluyoruz. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; yerli üretimi artırmak için bu genel çalıĢmalarımızın yanında, sektörler özelinde birçok 

önemli program ve projeyi de yürütüyoruz. Bunların içinde en çok öne çıkan çalıĢmamız hiç Ģüphesiz yerli otomobil projemizdir. Bu 

sektörde yarım asırdan fazla tecrübeye sahip olan ve dünyanın en önemli üretim merkezleri arasında yer alan ülkemizin artık kendine 

özgü bir marka oluĢturması gerektiğine inanıyoruz. 

TÜBĠTAK MAM bünyesinde sürdürdüğümüz çalıĢmalar neticesinde Ģu ana kadar 4 farklı araç prototipi üretildi. Bu yılın sonuna 

kadar, en az 30 araçlık bir test filosu oluĢturmayı, 2018'in Haziran ayı gibi aracın tanıtımını yapmayı ve 2020 yılından önce de seri 

üretime geçmeyi planlıyoruz. Proje kapsamında, öncelikle menzili artırılmıĢ elektrikli araç geliĢtirmeye odaklanmıĢ durumdayız. Bu 

projeyle yerli bir marka oluĢturmanın da ötesinde, otomotiv teknolojilerini geliĢtiren, üreten ve ihraç eden bir ülke hâline gelmeyi 

hedefliyoruz. Nitekim, yerli otomobil projemizin sonucunda, batarya, elektrik motoru, sürücü kontrol ünitesi ve otonom araç sistemleri 

gibi teknolojileri de ülkemize kazandırmıĢ olacağız. Bu amaçla, TÜBĠTAK‟ ta bir Otomotiv Mükemmeliyet Merkezi de kuruyoruz. 

Otomotiv sektöründe büyük bir ihtiyaç olan Otomotiv Test Merkezi'ni Bursa YeniĢehir‟de kurmak için de çalıĢmalarımıza devam 

ediyoruz. Test merkezini kuracağımız 4.300 dönüm arazinin tahsis ve kamulaĢtırma iĢlemlerini tamamlamıĢ durumdayız. Test 

merkezinin ilk aĢaması olarak fren test pistinin inĢaatına inĢallah bu yıl içerisinde baĢlayacağız. 

Yerli dizel motor üretmek amacıyla bir Motor Mükemmeliyet Merkezi kurmak için de çalıĢmalarımızı baĢlattık. Ülkemizin 

motor ve aktarma organları üretim kabiliyetini arttıracak bu merkezin kurulması için, 20 Ekim 2015 tarihinde TÜBĠTAK, Savunma 

Sanayi MüsteĢarlığı ve 15 özel sektör kuruluĢu arasında mutabakat zaptı imzalandı. 

Yine, havacılık, uçak ve gemi teknolojileriyle ilgili bir mükemmeliyet merkezi kurmayı planlayan Rolls-Royce firması ile 

TÜBĠTAK arasında da bir protokol imzalandı. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; geçtiğimiz yıl gerçekleĢtirdiğimiz bir diğer önemli çalıĢma da "Ionca.gov.tr" adresinde 

yayın yapan web portalimizin hizmete girmiĢ olmasıdır. Bugüne kadar 200 binden fazla kiĢi tarafından ziyaret edilen ve Ġngilizce olarak 

da hizmet veren Lonca ile “kim, neyi, nerede üretiyor”  bilgisine rahatlıkla ulaĢılabiliyor. 

Aynı Ģekilde, ülkemizdeki akredite test ve muayene hizmeti veren laboratuvarlara ulaĢılmasını sağlayacak laboratuvar portalinin 

da "laboratuvar.sanayi.gov.tr" adresinden yayınına baĢladık. 

Özellikle sanayicilerimizin, nerede, hangi laboratuvarda, hangi testlerin yapılabildiği bilgisine ulaĢmaları neticesinde, yurt 

dıĢında yaptırılan her türlü testin artık ülkemizde de yapılmasını hedefliyoruz. ġimdi de, kamu-üniversite-sanayi iĢ birliği portali için 

çalıĢmalara baĢladık. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; sanayi siteleri, organize sanayi bölgeleri ve endüstri bölgeleri sanayimizin fiziksel 

geliĢiminin ve planlı sanayileĢmenin en önemli unsurlarıdır. Bugüne kadar, 2016 fiyatlarıyla, OSB‟ lere 3,5 milyar Türk lirası, sanayi 

sitelerine ise 4,8 milyar Türk lirası kredi kullandırdık. ġu anda, 285 organize sanayi bölgemizde 1,5 milyon kiĢi istihdam edilmektedir. 

2023 hedefimiz ise 70 yeni OSB kurarak 1 milyon ilave istihdam oluĢturmaktır. Türkiye'ye büyük ölçekli ve özellikli yatırımlar 
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kazandırmak için endüstri bölgeleri kurmaya da önem veriyoruz. Filyos, Ceyhan Enerji Ġhtisas ve Karapınar Enerji Ġhtisas Endüstri 

Bölgelerini kurduk. 2015 yılında, Karasu Otomotiv Ġhtisas ile Niğde-Bor Enerji Ġhtisas Endüstri Bölgelerini de ilan ettik. Karapınar ve 

Filyos'ta bu yıl içerisinde yatırımcılara yer tahsisi yapmayı hedefliyoruz. Bunlara ilave olarak, ülkemizin farklı bölgelerinde en az 3 

büyük üretim bölgesi oluĢturmayı hedefliyoruz. Önümüzdeki dönemde, Kırıkkale Silah Sanayi Ġhtisas Organize Sanayi Bölgesi ve 

Ankara Uzay ve Havacılık ihtisas Organize Sanayi Bölgesi örneklerinde olduğu gibi, ihtisas organize sanayi bölgelerine ağırlık 

vereceğiz.  

Aynı yaklaĢımdan hareketle, Bakanlığımızda Kümelenme Destek Programı‟nı da baĢlattık. 1‟ inci çağrı döneminde destek 

almaya hak kazanan EskiĢehir-Bilecik-Kütahya Seramik ĠĢ Kümesi‟ni uygulamaya koyduk. 2015 yılı içerisinde gerçekleĢtirdiğimiz 

2‟nci çağrıya ise 16 kümelenme birlikteliği baĢvuru yaptı. Organize sanayi bölgelerimizi nicelik olarak artırırken nitelik olarak 

geliĢtirmeye de büyük önem veriyoruz. Belli bölgelerde boĢ parselleri yatırımcılara bedelsiz olarak tahsis ediyor, belirli bi r süre 

içerisinde üretime geçilmeyen parsellerin ise tahsisini iptal ediyoruz. Bugüne kadar, 5084 sayılı Kanun çerçevesinde 2.753 parseli, OSB 

Kanunu‟nun geçici 11‟ inci maddesine göre ise 2138 parseli giriĢimcilere bedelsiz olarak tahsis ettik. Yatırım yapılmayan ve atıl 

durumda kalan 1.823 parselin ise tahsisini iptal ettik. Gerek Millî Eğitim Bakanlığımızla yaptığımız protokol gerekse OSB 

yönetimleriyle ve sanayicilerimizle sağladığımız temaslar neticesinde, Ģu ana kadar, OSB‟ lerimizde 66 mesleki eğitim kurumu 

kurulmasını sağladık. OSB‟ lerde kadın istihdamını artırmak amacıyla kreĢleri de kurmaya devam ediyoruz.  

Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri; ülkemizin her alanda lider bir ülke olması için bilim ve 

teknolojide adımlarımızı sıklaĢtırmamız gerektiğine inanıyoruz. Bugün geldiğimiz noktada, Türkiye artık AR-GE ve yenilik 

faaliyetleriyle dikkat çeken ve takdir gören bir ülke konumundadır. Ülkemizde AR-GE harcamasının millî gelire oranı 2002 yılında 

yüzde 0,53 iken 2014'te yapılan çalıĢmaların sonucunda yüzde 1 seviyesini aĢmıĢtır. 2014 yılında, toplam AR-GE harcamaları 17,6 

milyar Türk lirasına ulaĢtı. Çok daha sevindirici olan husus ise AR-GE harcamalarının içinde reel sektörün payının sürekli artıyor 

olmasıdır. Reel sektörün yaptığı AR-GE harcamasının hızla artmasında, baĢta Bakanlığımız, KOSGEB ve TÜBĠTAK olmak üzere, 

Hükûmetimizin uyguladığı politika, program ve destekler büyük rol oynamaktadır. 2002 yılında 2 olan teknoloji geliĢtirme bölgesi 

sayısını 63'e çıkardık. Faaliyete geçen 49 teknoparkta kurulan firma sayısı 3.732'ye, biten proje sayısı 18.259'a, üzerinde çalıĢılan proje 

sayısı 8.528'e, ihracatımız 2,3 milyar dolara ve en önemlisi de istihdam edilen nitelikle personel sayısı 38.344‟e yükseldi. Bakanlık 

olarak, bugüne kadar teknoparkların altyapıları için 253,6 milyon Türk lirası kaynağı hibe olarak kullandırdık.  

Burada, 3 milyon metrekare alanda kurmakta olduğumuz biliĢim vadisine ayrı bir parantez açmak istiyorum. BiliĢim alanındaki 

ileri teknoloji Ģirketlerinin buluĢacağı biliĢim vadisi, sadece ülkemizin değil, dünyanın da önemli teknoloji geliĢtirme merkezlerinden 

biri olmaya adaydır. BiliĢim vadisinde, altyapı çalıĢmalarını tamamladığımız 1 ve 2‟nci etapta 55 bin metrekarelik üstyapı inĢaatı da 

inĢallah, haziran ayında tamamlanacak. AR-GE ve yenilik faaliyetlerini kendi bünyesinde yapmak isteyen özel sektör firmalarımıza ise 

Ar-Ge Merkezi Belgesi veriyoruz. Bu belgeye sahip firmalarımız, vergi indirimi, sigorta primi desteği, gelir vergisi stopajı desteği , 

damga vergisi istisnası gibi imkânlardan yararlanıyor. ġu anda 238 AR-GE merkezimizde 25.036 kiĢilik istihdam sağlandı. Bu 

merkezlerde 4.523 adet AR-GE projesi yürütüldü, 3.729 patent baĢvurusu yapıldı ve 1.030 patent alındı. Özellikle orta ölçekli 

firmalarımızı da düĢünerek, AR-GE merkezi kurmak için gerekli personel sayısını 50'den 30'a indirmiĢtik. Bu düzenlemenin ne kadar 

olumlu bir adım olduğunu net bir Ģekilde gördük. Zira, 2014 yılında Bakanlığımızca 24 Ar-Ge Merkezi Belgesi verilmiĢken 2015 

yılında bu sayı 67'ye ulaĢtı. Bakanlığımız ve bağlı kuruluĢlarımız aracılığıyla fikir aĢamasından projeye, projeden AR-GE'ye, AR-

GE'den yatırım ve tanıtıma kadar teknolojik ürünle ilgili her aĢamayı destekliyoruz. Bu destek programlarını yürütürken kamu 

kaynaklarını yerinde, doğru ve etkin kullanmayı çok önemsiyoruz. AR-GE alanında verdiğimiz tüm desteklerin etki analizini yapmak 

amacıyla, Etki Değerlendirme Daire BaĢkanlığını kurduk. Etki değerlendirme çalıĢmalarımızı yürütürken, özellikle GiriĢimci Bilgi 

Sistemi'nin sağladığı verilerden istifade ediyoruz. GBS‟yle ülkemizdeki 3 milyona yakın giriĢimin 8 farklı kurum bünyesindeki  

verilerini tek çatı altında birleĢtirdik. Bu sistem sayesinde iĢletmelerimizle ilgili birçok analizi, sektör, ölçek, teknoloji düzeyi ve il 

bazında gerçekleĢtirebiliyoruz. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; AR-GE ve yenilik ekosisteminiz ne kadar iyi olursa olsun, onu sürekli iyileĢtirmek, 

geliĢtirmek icap ediyor. Biz de bu amaçla, tüm paydaĢlarımızla istiĢare ederek çok kapsamlı bir Ar-Ge Reform Paketi hazırladık. Salı 

günü, reform paketimizin komisyon görüĢmelerini Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar Bilgi ve Teknoloji Komisyonumuzda 

tamamladık. Bu pakette öne çıkan bazı eylemleri burada sizlerle paylaĢmak istiyorum: 

Tasarım merkezlerinin AR-GE merkezlerinin yararlandığı tüm destek ve muafiyetlerden yararlanmasını hedefliyoruz. 

AR-GE ve tasarım çalıĢmalarını sipariĢ yoluyla yapan firmalarımızın, özellikle de KOBĠ'lerimizin AR-GE indiriminden 

yararlanmalarını amaçlıyoruz. 

Biraz önce de ifade ettim, AR-GE merkezi kurmak için gerekli personel sayısını daha önce 50'den 30'a indirmiĢtik. ġimdi, belirli 

sektörler için bu rakamı 15'e düĢürmeyi hedefliyoruz. 

AR-GE ve tasarım merkezlerinde istihdam edilecek olan temel bilimler mezunlarının maaĢlarının brüt asgari ücret kadarlık 

kısmını, iki yıl süreyle devlet olarak biz karĢılamayı düĢünüyoruz. 

Teknoloji geliĢtirme bölgeleri ile AR-GE ve tasarım merkezlerinde çalıĢan personelin, projelerle ve lisans üstü eğitimleriyle 

ilgili olarak dıĢarıda geçirdikleri süreleri de muafiyet kapsamına almayı amaçlıyoruz. 

Yine, nitelikli yabancı personel istihdamının önündeki engelleri kaldırıyoruz. 
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AR-GE, yenilik ve tasarım projeleri kapsamında yurt dıĢından temin edilen ürünlere gümrük vergisi istisnası getiriyor, AR-GE 

için yapılacak ithalatı da mavi hat kapsamına alıyoruz. 

TeknogiriĢim sermayesi desteğinde, 100 bin TL olan destek limitini 500 bin Türk lirasına çıkarmayı hedefliyoruz. 

Üniversite-sanayi iĢ birliğinin faaliyetlerinde bulunan öğretim elemanlarımızın, bu faaliyetlerinden elde ettikleri gelirlerden gelir 

ve damga vergisi kesintisi yapılmasına son vermeyi; ayrıca, döner sermayeden aldıkları payı da yüzde 85'e çıkarmayı planlıyoruz. 

Bakanlık bünyesinde yürüttüğümüz destek programlarını, TÜBĠTAK ve KOSGEB gibi kurumlarımıza aktarmayı düĢünüyoruz. 

Bunlar ve benzeri eylemlerle, AR-GE ve yenilik ekosistemimizin bir bütün hâlinde güçlendirmeyi amaçlıyoruz. Özellikle, 

destek programlarımızı KOSGEB ve TÜBĠTAK'a aktararak Bakanlığımızda politika oluĢturmayı, verdiğimiz desteklerin etki analizini 

yapmayı, geleceğin dünyasına ve teknolojilerine daha fazla odaklanmayı hedefliyoruz. Bu açıdan, “Sanayi 4.0”  devrimini, yapay zeka, 

robotik teknolojiler, akıllı üretim sistemleri, 3 boyutlu yazıcılar, nesnelerin Ġnternet‟ i, büyük veri ve bulut biliĢim gibi geleceğin 

teknoloji alanlarında yaĢanan geliĢmeleri daha yakından takip ettiğimizi ifade etmek istiyorum. 

Ülke olarak, önceki üç sanayi devrimini maalesef geriden takip ettik ancak 2020‟ li yıllara damga vuracak olan yeni nesil sanayi 

devrimi için hazırlıklarımızı Ģimdiden baĢlattık. ġubat ayında yapacağımız Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulu toplantısının ana 

gündemi olarak da “Sanayi 4.0”  konusunu belirledik. 

Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun değerli üyeleri; Ar-Ge Reform Paketi‟nde olduğu gibi, kapsamlı bir üretim 

reform paketi için de çalıĢmalara baĢlamıĢ durumdayız. Bu paketi Ģekillendirmek amacıyla geniĢ katılımlı bir çalıĢtayı gerçekleĢtirdik  

Reform paketinde yer alacak eylemlerle yatırımın ve üretimin önündeki engelleri kaldırmakla yetinmeyecek, daha nitelikli bir 

üretim yapısına geçiĢ için önemli adımları hayata geçirmiĢ olacağız. Bu reform paketine de en kısa sürede son hâlini vererek Türkiye 

Büyük Millet Meclisi gündemine taĢımayı hedefliyoruz.  

Bakanlık olarak kendi bünyemizde baĢlattığımız Bürokrasinin Azaltılması ve Mevzuatın SadeleĢtirilmesi yani BAMS Projesi‟ni 

de çok önemsiyoruz. Bu çalıĢmayla Bakanlığımızın vatandaĢlarımıza, giriĢimcilere ve sanayicilere en doğru hizmeti en kısa sürede 

vermesini hedefliyoruz. 

Yaptığımız çalıĢmalar neticesinde, zaruri olmayan belgeleri talep etmekten vazgeçiyoruz. Kalan belgelerin ise sadece yüzde 5'i 

ıslak imzalı olarak istenecek. Diğer tüm belgeleri elektronik ortamda ve elektronik imzayla veya mobil imzayla alacağız. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; ülkemizde piyasa gözetimi ve denetimi faaliyetlerinin sanayi ürünleriyle ilgili kısmının 

yaklaĢık yüzde 70'ini Bakanlığımız yürütmektedir. PGD faaliyetlerini sadece tüketici hakları açısından değil, kaliteli üretim yapan 

sanayicimizin haklarını korumak açısından da çok önemsiyoruz. 

2015 yılında, 95.029 farklı marka/model ürünü denetledik. Denetimler sonucunda uygunsuz bulunan 24.722 ürün arasından 

insan sağlığı, can ve mal güvenliği için risk oluĢturan 113 ürünün piyasaya arzını yasakladık, daha önce arz edilenlerin ise 

toplatılmasına karar verdik. Ayrıca tespit edilen uygunsuzluklar neticesinde toplam 9,1 milyon Türk lirası idari para cezası uyguladık. 

Kurduğumuz Alo 130 Ürün Güvenliği ġikâyet Hattı ve Ġnternet üzerinden vatandaĢlarımızın ihbar ve Ģikâyetlerini 

Bakanlığımıza en kolay Ģekilde ulaĢtırmalarını sağlamaya baĢladık. 

Geçtiğimiz yıl özellikle asansör denetimleriyle ilgili çok önemli adımlar 

attık. 13 Ekim 2014 tarihinde kamuoyuna açıkladığımız Asansör Eylem Planı'nda yer alan 11 eylemi de hayata geçirmiĢ 

durumdayız. 

Belediye Kanunu, Ġl Özel idaresi Kanunu ve Kat Mülkiyeti Kanunu‟nda yapılması gereken değiĢiklikler, Türkiye Büyük Millet 

Meclisi tarafından kabul edildi. Asansörlerin bakımı, iĢletilmesi ve yıllık kontrolüyle ilgili ikincil mevzuat değiĢikliklerini de 

tamamladık. Bu değiĢiklikle her asansöre bir kimlik numarası tanımlama iĢlemimizi gerçekleĢtirdik. Bina sorumlusuyla birlikte 

belediyeleri ve il özel idarelerini de asansörlerin denetimi konusunda yetkili ve sorumlu kıldık. 

Kurduğumuz veri tabanıyla hangi muayene kuruluĢu, nerede, hangi asansörü, ne zaman muayene etmiĢ ve hangi eksiklikleri 

bulmuĢ gibi bilgileri anında on-line olarak görebiliyoruz. Bu bilgilerin bina sakini vatandaĢlarımızca da öğrenilebilmesi için veri 

tabanımızı e-devlet kapısıyla entegre edeceğiz. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım; Bakanlığımız, Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı Programı 1‟ inci 

dönemi kapsamında Rekabetçi Sektörler Programı'nı yürütmektedir. Bu programla Türkiye'nin doğusunda yer alan 43 ilde 490 milyon 

avro bütçeli 47 projeyi yürütüyoruz. Programın 2014-2020 yıllarını kapsayacak 2‟nci döneminde ise 405 milyon avro bütçeyle projeleri 

artık ülke genelinde uygulayacağız. 

Bu program kapsamında, ülkemizin birçok Ģehrinde, o Ģehirlerin sosyoekonomik yapılarını kuvvetlendiren önemli projeleri 

yürütüyoruz. Bu kapsamda, Mardin'de “Sürdürülebilir Turizm Projesi” , Giresun'da “Fındık Altına DönüĢüyor” , Kars'ta “Tarihî Kimliği 

ile Kars Kenti”  ve Rize'de “Çay AraĢtırma ve Uygulama Merkezi”  gibi projeleri hayata geçirdik, geçiriyoruz. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım; AR-GE ve yenilik alanında, TÜBĠTAK‟ ta yaptığımız çalıĢmaları da sizlerle 

kısaca paylaĢmak istiyorum. TÜBĠTAK'ın özel sektöre yönelik AR-GE ve yenilik faaliyetlerini teĢvik ettiği programlar kapsamında, 

bugüne kadar 2.206 firmanın 3.200 projesine 516,4 milyon Türk lirası hibe destek sağladık. TÜBĠTAK bünyesinde 2005 yılında 

baĢlatılan Türkiye AraĢtırma Alanı (TARAL) destek programına ilk yılında 345 milyon TL ödenek ayrılmıĢken bu yıl yaklaĢık 1,1 

milyar TL ödenek ayırdık. 
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BTYK tarafından belirlenen otomotiv, enerji, sağlık ve uzay gibi öncelikli alanlarda 2015 yılında akademinin ve özel sektörün 

projelerine yaklaĢık 142 milyon Türk lirası hibe destek sağladık. Teknoloji Transfer Ofisleri Destekleme Programı‟yla bugüne kadar 34 

teknoloji transfer ofisine 50 milyon Türk lirası hibe destek verdik. 

Uluslararası kuruluĢların ülkemizde AR-GE laboratuvarları kurmalarını teĢvik etmek için 2014 yılında Öncül AR-GE 

Laboratuvarları Destekleme Programı‟nı baĢlattık. Bu programda, Türkiye'de kurulacak AR-GE laboratuvarlarının belirli giderlerini 

yılda 10 milyon Türk lirasına kadar geri ödemesiz destekliyoruz. Destek programımızdan yararlanmak isteyen 6 uluslararası firmanın 

baĢvuru süreçlerini baĢlattık. 

Bilim insanlarımıza verdiğimiz destekleri de önemli ölçüde artırdık. 2015 itibarıyla, bilim insanları ve araĢtırmacılarımıza 152 

milyon Türk lirası destek sağladık, bunlar araĢtırma desteği. 

TÜBĠTAK‟ la baĢlattığımız Temel Bilimler Burs Programı‟nı da çok önemsiyoruz. Fizik, kimya, matematik, biyoloji, felsefe, 

tarih, coğrafya, sosyoloji, antropoloji, arkeoloji, sanat tarihi, ilahiyat ve edebiyat bölümlerini tercih eden öğrencilere üniversite 

sınavlarındaki derecelerine göre 2 bin Türk lirasına kadar burs veriyoruz. ġimdi istihdam imkânını da artırarak temel bilimlere olan 

yönelmeyi hızlandırmak istiyoruz. 

Bilimi baĢta çocuklarımız ve gençlerimiz olmak üzere tüm topluma sevdirmek amacıyla Ģehirlerimizde bilim merkezleri 

kuruyoruz. Konya, Kocaeli, Bursa ve Elazığ'da bilim merkezlerini kurduk, Kayseri'de de bu yıl içinde bilim merkezimizi inĢallah 

açacağız. Bu bilim merkezlerinde sergilenecek ürün ve deney setlerindeki yerliliği artırmak amacıyla baĢlattığımız program kapsamında 

da 32 projeyi destekleme kararı aldık. 

TÜBĠTAK enstitülerinde ise baĢta savunma sanayisi olmak üzere, kritik teknolojilerde birçok proje yürütüyoruz. TÜBĠTAK 

SAGE bünyesinde geliĢtirdiğimiz Hassas Güdüm Kiti, Nüfuz Edici Bomba ve Satha Atılan Orta Menzilli Mühimmat SOM'un seri 

üretimine baĢladık. TÜBĠTAK BĠLGEM'de ise e-devletin anahtarı olan Elektronik Türkiye Cumhuriyeti Kimlik Kartı‟nı kullanıma 

hazır hale getirdik. Dünyada sadece birkaç ülkede bulunan Yüksek Güçlü Lazer Sistemi Projesi‟nin millî lazer sistemlerini, al tyapılarını 

ve lazer silahını geliĢtiriyoruz. 

“Yazılımlarımız millî olmazsa savunma sanayisi projelerimiz de millî olmaz.”  anlayıĢıyla yerli uçak, helikopter, gemi gibi 

araçlarımızda beyin iĢlevi gören Gerçek Zamanlı ĠĢletim Sistemi'ni geliĢtirdik. 

Ulusal çapta diğer bir yazılım geliĢtirme projesi olan PARDUS kapsamında da kamu kurumlarımız, KOBĠ'lerimiz ve halkımızın 

güvenle kullanabileceği yüksek performanslı ve düĢük maliyetli bir millî iĢletim sistemi  

geliĢtirdik. Yakın gelecekte Bakanlık olarak PARDUS göçünü tamamlayacağız. Zaman içinde diğer kurumların da bu millî 

iĢletim sistemine geçmeleri için çalıĢmaları yapıyoruz. 

Yine, TÜBĠTAK MAM'da millî kanser ilacı ve gribe karĢı pandemik ilaç projelerini yürütüyoruz. 

TÜBĠTAK Uzay Enstitüsü tarafından geliĢtirilen RASAT uydumuzun sağladığı görüntüler afet yönetimi, haritacılık, Ģehir bölge 

planlama ve çevre alanlarında kullanılıyor. 

Ġlk millî yer gözlem uydumuz olan GÖKTÜRK 2 ise uzaydaki üçüncü yılını baĢarıyla tamamladı. GÖKTÜRK 2'yi daha da 

geliĢtirerek metre altı çözünürlüğe sahip bir yer gözlem uydusu için çalıĢmalara da baĢladık. Yer gözlem uydularımız için baĢlattığımız 

Millî Yer Ġstasyonu GeliĢtirme Projesi'ni de 2019 yılında tamamlayacağız. Ġlk millî haberleĢme uydumuz olacak olan TÜRKSAT 6A'yı 

da 2020'den önce uzaya fırlatmayı hedefliyoruz. 

Ayrıca, TÜBĠTAK'ı yeniden yapılandırmak için de çalıĢmalara baĢladık. Hedefimiz, desteklerin etkinliğini artırmak ve 

TÜBĠTAK'ı özel sektörle rekabet eden değil, özel sektörle iĢ birliği yapan, özel sektörü destekleyen ve temel AR-GE, öncül AR-GE ve 

nitelikli AR-GE konusunda yetkinliği artıran bir kurum yapısına kavuĢturmak. 

(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti) 

BAġKAN – Sayın Bakanım, süreniz tamamlandı.  

Ek süre veriyorum, buyurun.  

BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; KOBĠ'ler sahip 

oldukları esneklik, değiĢikliklere uyum sağlama kabiliyetleri, yenilikçi ve krizlere karĢı dayanıklı yapılarıyla ekonomilerin temel 

direkleridir. 

Ülkemizdeki iĢletmelerin yüzde 99'undan fazlasını oluĢturan ve 2014 yılında ihracatımızın yüzde 56,4'ünü, istihdamın ise yüzde 

75,8'ini gerçekleĢtiren KOBĠ'lerimizin rekabet güçlerini artırmaya büyük önem veriyoruz. 

81 ilde 88 müdürlükle faaliyet gösteren KOSGEB, farklı model ve yöntemler içeren programlarıyla KOBĠ'lerimize her zaman ve 

her yerde destek sağlamaya devam ediyor. 2010 yılında devreye aldığımız proje esaslı yeni destek programlarıyla KOSGEB'i ucuz 

finansman sağlayan bir kurum olmanın ötesinde, nitelikli projelere etkin destekler sağlayan bir yapıya kavuĢturduk. Geride kalan beĢ 

yılda bu programlardan yararlanan 84 bin iĢletmemize 1,48 milyar Türk lirası tutarında destek sağladık. 

KOBĠ finansman destek programları kapsamında, iĢletmelerimize 2003-2015 döneminde 1 milyar 140 milyon TL‟ lik kaynak 

aktardık ve böylece 11,9 milyar Türk lirası tutarında kredi hacmi oluĢturduk. 2003 yılından 2015 sonuna kadar KOBĠ'lere aktardığımız 

toplam kaynak ise yaklaĢık 3 milyar Türk lirasıdır. 

Dikkatinizi çekerim, 1990-2002 yılları arasındaki dönemde KOBĠ'lere aktarılan toplam kaynak sadece 14,5 milyon Türk 

lirasıydı. 2015 yılında, KOBĠ Proje Destek Programı kapsamında KOBĠ'lerin kurumsallaĢmaları ve markalaĢmaları için iki yeni çağrıya 

çıktık.  
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ĠĢbirliği-Güçbirliği Destek Programı ile AR-GE Ġnovasyon ve Endüstriyel Uygulama Destek Programı'nın Ģartlarını daha da 

iyileĢtirdik. Bu yıl baĢlattığımız Uluslararası Kuluçka Merkezi Programı ve Hızlandırıcı Destek Programı‟yla artık sadece yurt içinde 

değil, yurt dıĢında da teknoloji tabanlı KOBĠ'lerimizin ve giriĢimcilerimizin yanındayız. 

Mart ayında baĢlatacağımız KOBĠ GeliĢim Destek Programı‟yla iĢletmelerimize 300 bin Türk lirası hibe, 700 bin Türk lirası 

faizsiz kredi olmak üzere 1 milyon Türk lirası destek sağlayacağız. 

KOSGEB sadece mevcut KOBĠ'lere yönelik değil, giriĢimcilerimize yönelik de destek programlarıyla da öne çıkmaktadır. 2010-

2015 dönemimizde 385 bin vatandaĢımıza KOSGEB'in diğer kurumlarla ve STK‟ larla düzenlediği giriĢimcilik eğitimi verildi. Yine, 

117 üniversitemiz, uygulamalı giriĢimcilik eğitimi derslerini müfredata aldı. Bu eğitim programlarından sertifika alan, KOSGEB'in 

Yeni GiriĢimci Destek Programı'ndan yararlanabilmektedir. Bugüne kadar 23.500'e yakın giriĢimcimiz bu desteklerden yararlanarak 

kendi iĢinin patronu oldu. 

Aralık ayının ortasında aldığımız kararla, iĢ kurmak isteyen giriĢimcilerimize 50 bin Türk lirasına kadar hibe, 100 bin Türk 

lirasına kadar geri ödemeli faizsiz destek vermeye baĢladık. YaklaĢık bir buçuk ay içinde bu destek programına 1.603 baĢvuru yapılmıĢ 

olması ne kadar doğru bir adım attığımızı gösteriyor. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; AR-GE ve inovasyona yapmıĢ olduğumuz yatırımların temel çıktıları olan sınai mülkiyet 

hakları, 2023 yılı hedeflerimize ulaĢma sürecinde öncelikli gündem maddelerimizden biridir. 2015 yılında, Türkiye, 100 binin üzerinde 

marka baĢvurusuyla yine Avrupa'nın en fazla marka baĢvurusu yapılan ülkesi olmuĢtur. Yerli patent baĢvurularımızı da bir önceki yıla 

göre yüzde 13 artıĢla 5 binin üzerine çıkardık. 1 Temmuz 2015 tarihinden itibaren sınai mülkiyet baĢvurularının tamamını elektronik 

ortamda almaya baĢladık. 

Patent araĢtırma ve inceleme kapasitemizi çok iyi bir seviyeye getirdik. 2002 yılında patent baĢvurularının tamamı yurt dıĢındaki 

uzmanlarca incelenirken 2015 yılında araĢtırma inceleme iĢlemlerinin yüzde 70'ini Türk Patent Enstitüsünde gerçekleĢtirdik. Bu yılın 

sonunda ise patent araĢtırma ve inceleme raporlarının tamamını Türk Patent Enstitüsü bünyesinde hazırlamayı hedefliyoruz. Artan bu 

kapasiteyle birlikte, önümüzdeki süreçte uluslararası patent araĢtırma ve inceleme otoritesi olmak için Dünya Fikri Mülkiyet TeĢkilatına 

baĢvurumuzu yapacağız. Böylece, Türk Patent Enstitüsü, uluslararası düzeyde araĢtırma inceleme faaliyeti gösteren bir kurum hâline 

gelecek. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; sanayimizin rekabet gücünü belirleyen en önemli konulardan biri de standartlardır. Bu 

alanda sadece standartlara uymakla yetinmiyor, küresel standartları da belirleyen bir ülke olmak istiyoruz. Türk Standartları 

Enstitüsünün sadece ulusal düzeyde değil, uluslararası pazarlarda da aranan, tercih ve itibar edilen bir marka değerine kavuĢmasını 

hedefliyoruz. Bugün, TSE, 100'ü aĢkın ihtisas laboratuvarıyla 1.757 metottan ulusal ve uluslararası akredite olmuĢ bir Ģekilde hizmet 

sunuyor. 

Sayın BaĢkanım, özellikle TSE bünyesinde Siber Güvenlik Özel Komitesi kuruldu ve bu konuda 25 adet siber güvenlik kriteri 

oluĢturuldu. TSE, her geçen gün önemi artan bilgi güvenliği alanında, sızma testi uzmanı beyaz Ģapkalı hacker eğitimlerini ve 

belgelendirme iĢlemlerini yapmaya devam ediyor. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri; Bakanlığımız ile bağlı, ilgili ve iliĢkili kuruluĢlarının 2016 yılı toplam bütçe ödeneği 8,6 

milyar Türk lirasıdır. Bu yıl özellikle KOSGEB'in baĢlangıç ödeneğinin geçen yıla göre 2 kattan fazla artıĢ göstermesi bizleri son 

derece memnun etmiĢtir. 

2015 bütçesiyle Bakanlığımıza verilen ödeneğin tamamını kullandık, hatta ilave bütçe kullandık. 2016 için tahsis edilen ödeneği 

de en etkin Ģekilde kullanılacağını bilmenizi arzu ederiz. 

KonuĢmamın sonunda, Ģahsım ve tüm çalıĢma arkadaĢlarım adına, katkı ve destekleriniz için Ģimdiden her birinize ayrı ayrı 

teĢekkür ediyorum. Bize emanet olduğu bilinciyle, 2016 yılı bütçemizin ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyor, 

Komisyonumuzun tüm değerli üyelerini saygıyla selamlıyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Bakanım. 

Komisyon görüĢmelerine geçmeden önce, Komisyon uygulamamızdan biri, bürokrat arkadaĢlarımızın kendilerini ayağa 

kalkarak Komisyon üyelerimize tanıtmalarını talep ediyoruz. 

(Bürokratlar kendilerini tanıttı) 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz arkadaĢlar. 

ġimdi görüĢmelere baĢlıyoruz. 

Sayın Çam, buyurun. 

I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ  

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ 

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 

(1/297) ve Sayıştay tezkereleri 

a) Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 

b) Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı 

c) Türk Standartları Enstitüsü 

ç) Türk Patent Enstitüsü 

d) Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 
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e) Türkiye Bilimler Akademisi 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, Komisyonumuzun saygıdeğer üyeleri, Sayın Bakan, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın çok 

değerli temsilcileri, basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Haftanın son günündeyiz. Son dönemde oldukça sık tartıĢtığımız bilim, akademi, akademisyenlerle ilgili de bir Ģeyler söylemek 

isterim çünkü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesini konuĢuyoruz. Burada TÜBA var, TÜBĠTAK var ve doğal olarak da bil im 

insanlarımızın görev yaptığı bir yer burası. Bu nedenle, burada, özellikle son zamanlarda bilim insanlarımızla ilgili yapılan bir linç 

kampanyasıyla da karĢı karĢıyayız. Bunu tabii ki YÖK ve Millî Eğitim Bakanlığı bütçelerinde konuĢacağız ama özellikle TÜBĠTAK‟ ın, 

TÜBA‟nın -Türkiye Bilimler Akademisinin- konuĢulduğu bu günde, CumhurbaĢkanı tarafından gelen baskılara karĢı dillendirilmesi 

gerekiyor bunların.  

Daha önce de belirtme fırsatı buldum. Türkiye'de âdeta bilim adamlarıyla ilgili bir cadı avı yaĢanıyor. 1940 ve 50‟ li yıllarda 

Amerika BirleĢik Devletleri‟nde McCarthy diye bir cumhuriyetçi senatör Amerika BirleĢik Devletleri‟ndeki bilim adamlarını, farklı 

düĢünen siyasal düĢüncelere sahip insanları jurnallemiĢ ve ihbar etmiĢti. Bu bilim adamları, bu düĢünürler hakkında uzun yıllar 

soruĢturmalar, kovuĢturmalar yapıldı ve üniversitelerden atıldılar. Tarih onların hiçbirisini unutmadı ve unutmayacak. Bizim ülkemizde 

de McCarthycilik yapan kimi insanları görüyoruz. Evet, bilim adamlarının imzaladıkları veyahut da açıkladıkları metinlerin içeriğine 

katılmayabiliriz, onaylamayabiliriz ama kalkıp onlara karĢı bir yargısız infaz yapmak hiçbirimize yakıĢmaz. Hele hele ülkenin baĢında 

bulunan CumhurbaĢkanı, BaĢbakan gibi insanlara veyahut da Millî Eğitim Bakanı gibi bakanlara bu hiç yakıĢmaz.  

Ünlü Fransız düĢünür Voltaire diyor ki: “DüĢüncelerinizden nefret ediyorum ama o düĢüncelerinizi özgürce ifade edebilmeniz 

için gerekirse canımı veririm.”  demiĢ. Ama, bizim ülkemizde üniversite öğretim üyeleri, akademisyenler maalesef, âdeta bir linç 

kampanyasına dönüĢtürüldü ve 1940-50‟ li yıllardaki Amerika‟daki McCarthycilik gibi ihbar edilmeye ve jurnallenmeye devam ediliyor 

ve onlar hakkında soruĢturmalar ve YÖK‟e talimatlar verilerek bunların üniversiteyle olan iliĢkilerinin kesilmesi talep ediliyor. 

ġimdi, geçtiğimiz günlerde Nobel Ödülü‟nü alan Aziz Sancar‟ ı burada sevgi ve saygıyla anmak istiyorum ve kendisini buradan 

tebrik etmek istiyorum. Sayın Bakanın da konuĢmasının içerisinde bunu zikretmesini isterdik, arzulardık -metnin içerisinde var- ama 

sözlü olarak bunu telaffuz etmedi. ġimdi, Aziz Sancar neden bu kadar büyük baĢarılara imza attı? Önemli nedeni, özgür, bağımsız ve 

araĢtırmaya yönelik bir çalıĢmayı gerçekleĢtirmiĢ olmasıdır ama bizim ülkemizde ne yazık ki bilim adamları bu konuda akıl almaz 

derecede horlanıyor, itiliyor, kakılıyor ve bu noktaya getiriliyor. 

17-25 Aralık yolsuzluk ve rüĢvet operasyonları sırasında da tüm güvenirliğini yok ettiğiniz Türkiye Bilimsel ve Teknolojik 

AraĢtırma Kurumu (TÜBĠTAK) ve Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA) gibi temel bilim ve eğitim kurumlarını Hükûmetin tam 

denetimi altına aldınız ve arkabahçe yaptınız. 651 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile de kurumların bilimsel ve kurumsal 

özerkliğini ne yazık ki yok ettiniz arkadaĢlar. Yapılan bu müdahaleyle bilimsel düĢünce ve araĢtırma devlet güdümü altına girmiĢ, bir 

dönem saygınlığı ile anılan bu kurumlar yandaĢlık havuzunun sığ sularında âdeta kaybedilmiĢ duruma getirilmiĢtir. 

Söz konusu düzenleme, muhalefet partileriyle ve bilim dünyasıyla hiçbir müzakere süreci yürütülmeden, birçok örneğini 

gördüğümüz ve giderek klasikleĢen AKP dayatmacılığıyla hayata geçirilmiĢtir. TÜBA‟ya üye atanması konusundaki yetki TÜBĠTAK 

Bilim Kuruluna devredilmiĢ, TÜBĠTAK Bilim Kuruluna atamaları zaten Hükûmetin kendisi yaptığı gibi Hükûmet dolaylı olarak atama 

yapma yetkisini korumuĢtur. Yapılan düzenlemeyle, önceden akademi tarafından seçilen baĢkan da artık BaĢbakan tarafından 

atanmaktadır.  

Oysa, bilim ve demokrasinin geliĢtiği tüm ülkelerde bilim akademilerinin üyeleri mevcut üyeler tarafından seçilmektedir. 

Hatırlanacağı üzere bu düzenleme sonucunda 77 TÜBA üyesi art arda istifa ederek yapılan müdahaleyi protesto etmiĢtir ve dolayısıyla 

da yeni hâliyle bu kuruma yeni bir isim vermek daha uygun; adını AK akademisyenlerden kurulu “AK bilim akademisi”  yapın, bu iĢ 

tamamen bitsin Sayın Bakan çünkü AKP Hükûmetinin anlayıĢı ve uygulaması 21‟ inci yüzyılda kabul gören evrensel bilim anlayıĢıyla 

hiçbir bakımdan bağdaĢmamaktadır. Kurumu, kurumsal özerkliğe sahip ve özgür bir alan olmaktan çıkararak AKP‟nin kendi partizan 

amaçları doğrultusunda denetleyeceği bir icraat alanına dönüĢtürmüĢtür. TÜBA bu yeni yapısıyla bir bilim akademisi olarak kimliğini 

ve uluslararası bilim çevreleri nezdindeki itibarını da ne yazık ki uluslararası camiada, uluslararası alanda kaybetmiĢtir. 

Bırakın artık, bunun adını da değiĢtirin ki bu TÜBA tarihsel olarak bu ismiyle anılsın ve öğretim görevlisi de hiçbir önemli 

toplumsal soruna yaklaĢım ve toplumun önünü açacak çözüm önerilerini de bugünkü yapısıyla da sunamamaktadır. 

Tehdit altında olan, Türkiye‟de düĢünce özgürlüğü, bilim özgürlüğü ve hepsinin de temelinde ifade özgürlüğüdür. Otoriterlik 

sevdanız ve partizan amaçlarınız nedeniyle Türkiye‟nin yarattığı inovasyona dayalı, yüksek artı değerli bilgi ekonomisine geçiĢ süreci 

de tehlikeye atılmıĢtır bu nedenle. Amaçlanan suskunluk ve sindirme politikası iĢe yaramayınca da akademisyenlerin fiĢlenmesi , 

soruĢturulması, korkutulması yoluna gidilmiĢ -birazdan, KOSGEB‟ te yapılanlarla ilgili de bilgi vereceğim- bu nedenle, farklı bir ses 

duyan iktidar hukuksuz biçimde soruĢturmalara baĢlamıĢtır. Bu durumu kabul etmek mümkün değildir. 

ġimdi sormak lazım, bu süreçte kaç akademisyene yaptırım uygulanmıĢ, kurumlara baĢvurularda ayrımcılık uygulanmıĢtır? 

Emin olun ki bu durumun her zaman takipçisi olacağız ve bunların yanlarında yer alacağız.  

Geçtiğimiz günlerde, Sarayda düzenlenen bir törenle 2015 Yılı Türkiye Bilimler Akademisi Ödülleri dağıtıldı. CumhurbaĢkanı 

Erdoğan‟ ın da törende yaptığı konuĢmada bilim insanlarımızdan daha fazla, daha büyük, daha iddialı çalıĢmalar gerçekleĢtirmelerini 

beklediğini özellikle söylemek istiyorum.  
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Peki, Sayın CumhurbaĢkanı daha büyük sıçramalar, daha büyük teĢvikler, daha büyük çalıĢmalar beklerken üniversitelerin özgür 

olmadığı bir ortamda akademisyenlerin, bilim adamlarının yeni keĢifler yapması, yeni araĢtırmalar yapması, yeni büyük buluĢlar 

gerçekleĢtirmesi mümkün müdür? Tabii ki mümkün değil. 

Binayla, inĢaatla, tabelayla bilim yapılacağını zannedenlere hep söyledik, yine söylüyoruz; bu yol, yol değildir arkadaĢlar. Her 

ile üniversite yapmakla övünebilirsiniz, bu gerekli de olabilir ama sadece bina ve altyapısı olmadan eğitim çalıĢmalarını sürdürmek de 

mümkün değildir. Nitekim, sayısal olarak yaklaĢık 180‟ i, 190‟ ı bulan üniversitelerde bugün birtakım araĢtırmaların ve birtakım 

geliĢtirmelerin yapılmadığını görüyoruz çünkü yeteri kadar akademisyenin ve bilim adamlarının orada olmadığını görüyoruz 

arkadaĢlar. 

Değerli milletvekilleri, sanayi verilerine dair birkaç Ģeyi söylemek isterim. Ülkemiz ciddi anlamda bir açmazdadır. Özellikle 

çevremizdeki ülkelerde yaĢanan sıkıntılar ve sorunlardan dolayı Türkiye gerçekten ciddi bir ekonomik sıkıntı içerisindedir, sanayi 

olarak da ciddi bir sıkıntı içerisindedir ve ciddi bir açmazdadır; bilime düĢman, bilim insanına düĢman bir Hükûmetin cenderesinde 

iletiĢim çağını karĢılamak zorunda kalıyor. Bir yandan, yurttaĢlarımız, doğal kaynakların sınırlı olduğu ülkemizde kendi emekleriyle, 

çabalarıyla üretmeye, refah artıĢına ve ihracata çaba harcıyor; diğer yandan, ıskalamak üzere olduğu yepyeni bir çağ önümüze açılmıĢ 

ama AKP kadrolarının karanlığı, ülkemiz insanının çabasını ve geleceğe inancını söndürmeye yetmiyor. 

Bugünler geçecek arkadaĢlar, AKP kadrolarının yol açtığı umutsuzluk dağıtılacaktır. Lakin geçen günler çok değerli, kaybedilen 

zaman oldukça hayati. Türkiye imalat sanayisinin dünya imalat sanayisindeki katma değer payı yüzde 1‟ ler civarında seyrediyor. 2000 

yılında söz konusu oran yüzde 0,91 idi. 2000 ve 2014 yılları arasında Türkiye imalat sanayisinin dünya katma değer payı yerinde 

saymıĢ ne yazık ki. BoĢa geçen yıllar, kaybedilen ülke refahı, yurttaĢların mutluluğu, ülkemizin saygınlığı, imalat sanayimizin sabit 

yatırımlarında gözlenen düĢüĢ baĢta olmak üzere, kamunun imalat sanayisinden tümüyle çekilmesi ve gümrük birliği sonrasında 

özellikle Çin ve diğer Asya ülkelerinden ithalat artıĢı, imalat sanayimizin katma değer artıĢının sınırlı kalmasında önemli derecede etkili 

oldu. Arayı kapatmak için ne yapıldı? Akademisyenlerin evine sabaha karĢı polis baskını organize edildi.  

Söze gelince, dünyanın 16‟ncı büyük ekonomisi, Avrupa‟nın 6‟ncı büyük ekonomisi olan Türkiye'nin millî gelir hesabında ne 

durumdayız ona bakmak gerekir. Dünya imalat sanayi katma değerinin ancak yüzde1‟ ini üretebilen bir ekonomimiz var. Bu hâliyle 

bizimkine olsa olsa yarı sanayileĢmiĢ, sanayileĢmede baĢarısız olmuĢ ya da en hafifiyle, geç kalmıĢ bir ekonomi denilebilir. 

Ülkemizin yüzde1‟ in altındaki dünya ihracat payı yanında ihracatın niteliği de önemli. Orada durum, daha da karamsarlığa yol 

açacak niteliktedir. DüĢük ve orta düzey teknoloji kullanan, kolaylıkla ikame edilir sektörlere dayalı bir niteliği var. Türkiye‟nin 2000 

yılında binde 09 olan dünya ileri teknoloji ihracat payı 2013-2014 yıllarında yine binde 10 olarak gerçekleĢmiĢ. BaĢka bir ifadeyle, 

Türkiye 2000 yılında yaklaĢık 1,1 milyar dolar, 2012 yılında 2 milyar ve 2013 yılında ise 2,2 milyar, 2014 yılında da 2,8 milyar 

civarında teknoloji içerikli ürün ihracatı yapmıĢ.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çam, on dakika süreyi doldurdunuz, ilave süre veriyorum sözlerinizi tamamlamak üzere. 

Buyurun lütfen. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim. 

Kısaca, Türkiye, dünya imalat sanayi katma değer zincirine düĢük profilli sektörler -gıda, tekstil gibi- temelinde dâhil olmuĢ ve 

bu yapı giderek kalıcılık kazanmıĢ, girilen cendereden çıkılamamıĢtır. 

Nitekim, daha önceki BaĢbakan Yardımcımız Sayın Ali Babacan da Türkiye'nin inĢaat sektöründen kurtularak sanayileĢmede 

mutlaka bir hamle yapması gerektiğinin altını çizmiĢti. Sadece inĢaat sektörü, AVM‟ ler yaparak –alıĢveriĢ merkezleri yaparak- 

Türkiye'nin kalkınmasının ve geliĢmesinin ve büyümesinin mümkün olmadığını, sanayileĢmeyi gerçekleĢtirmediği takdirde 

önümüzdeki süreçte ciddi sıkıntılar yaĢayacağının altını çizmiĢti, bunu bir kez daha burada hatırlatmak isterim. 

1990 yılında ileri teknoloji ihracatı içinde imalat sanayi ihracatı payı yüzde 1,21 iken 2014 yılında gelinen yer 1,88. Oysa daha 

önceki dönemlerde, 2013 yılında dünya ileri teknoloji ihracatının imalat sanayi içerisindeki payı Türkiye‟nin 15,17 puan üzerinde 

yüzde 17,05 olarak gerçekleĢmiĢ, dolayısıyla “AKP‟ li Yıllar”  yazan iktisat tarihçileri, sizin iktidarınızı ekonomide yapısal değiĢimin 

sağlanamadığı kayıp yıllar olarak yazacaktır, sizleri de Türkiye‟nin en değerli yıllarını heba eden kadrolar olarak anacaktır. 

Türkiye ĠĢveren Sendikaları geçtiğimiz günlerde yayınladığı bir raporda, AR-GE harcamasında OECD ortalamasının altında 

olduğunu, en nitelikli 500 dünya üniversitesindeki pay, bilimsel makale yayını, özel sektörün AR-GE harcamaları gibi konularda 

Türkiye‟nin OECD‟nin en geri ülkeleri arasında yer aldığını belirtti. Bu gerçekten ülke açısından son derece üzüntü verici ve utanç 

verici bir tablodur. Bunu mutlaka siyasi iktidarın bir kez daha baĢtan değerlendirmesi gerekir. “Ben bu iĢi yapamıyorum, bırakayım.”  

demek noktasına geldiğinizin altını çizmek istiyorum. 

Sayın milletvekilleri, ülkemiz, OECD üyesi 39 ülke arasında özel sektörün AR-GE konusunda devletin doğrudan finansman 

desteğinden en az yararlandığı 11 ülkeden biridir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çam, lütfen toparlayınız efendim. 

Buyurunuz. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) - Bu hesaba vergi teĢviki gibi dolaylı finansman desteği dâhil edildiğinde de sonuç değiĢmiyor. 

Buna karĢılık, 2012 yılında Türkiye'deki kamu AR-GE harcamalarının yüzde 16,1‟ i özel sektör tarafından finanse edildi. Söz 

konusu oranın büyüklüğü sıralamasında 38 ülke arasında 13‟üncü sırada olan Türkiye gerek AB gerekse OECD ortalamalarının 
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üzerinde bir orana sahip. Bu iki veri birlikte değerlendirildiğinde, Türkiye‟de AR-GE alanında devletin özel sektörle iliĢkisinde veren 

değil, alan taraf olduğu görülüyor. Biyoteknoloji ve nanoteknoloji alanlarında, bilgi-iletiĢim ve çevre teknolojilerinde hem 31 ülke 

karĢısında hem de OECD, AB ve BRICS ortalamalarına kıyasla Türkiye‟nin hiçbir avantajı yok. Bu yönde somutlaĢmıĢ bir baĢarı, 

olumlu anlamda meyve veren bir adım da yoktur. 

Değerli arkadaĢlar, KOSGEB‟ le ilgili de birkaç Ģey söylemek istiyorum ve eğer KOSGEB‟ i denetleyen SayıĢtay denetçileri var 

ise, buradaki SayıĢtay denetçilerinden de bu konuyla ilgili bilgi almak isteriz. Özellikle, SayıĢtay Raporu‟na, BĠMER bilgi ve AKĠM 

baĢvurularının cevaplama sayısı, kanun ve diğer mevzuatlar tarafından, bir kamu kurumu ve KOSGEB‟e verilmeyen bir görev 

göstergeye dâhil edilip, tespit edilmiĢtir. Dilekçe ve bilgi edinme hakkının çerçevesinde de “…vatandaĢların talep ve Ģikâyetleri 3071 

sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanun ile 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı veya…” altında devam ediyor.  

Bir baĢka Ģey, özellikle KOSGEB‟de giriĢimcilerin ve çalıĢanların fiĢlendiğini görüyoruz. AKP Hükûmetinin, 17-25 Aralık 

yolsuzluk operasyonlarında baĢlattığı paralel yapı operasyonu muhalif Ģirketlerin ardından muhalif bürokratlara da sıçradı. Kozmik 

çalıĢma grubu, kamu kurumlarındaki bürokratlarla ilgili fiĢleme raporunu hazırlayarak söz konusu bürokratların görevden alınmasını 

istedi. Bu bürokratların baĢında, her yıl binlerce KOBĠ ve esnafa kredi veren KOSGEB geliyor. KOSGEB‟ le i lgili hazırlanan raporda 

bürokratların paralelci, CHP‟ li, MHP‟ li, solcu, sosyalist, devrimci gibi sınıflandırılması da ayrıca dikkat çekiyor.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Çam… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bitiriyorum. 

BAġKAN – Tamam. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Özellikle kurumda çalıĢan farklı siyasal düĢüncedeki insanların fiĢlenmesi, doğuya, güneydoğuya sürgün 

edilmesi ve bununla ilgili de kimi iĢverenlerin fiĢlenmesi ve KOSGEB‟ le ciddi sıkıntıların gösterildiğinin bilgisi elimizde. Bu nedenle, 

bu konuyla ilgili hem SayıĢtaydan hem de Bakanlığın yetkililerinden, ilgililerden bizi tatmin edecek açıklamaları bekliyorum. 

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Çam.  

Sayın Yıldırım, buyurun efendim. 

Süreniz on dakikadır.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, değerli Komisyon üyesi arkadaĢlarım, bürokrat arkadaĢlarımız ve değerli basın emekçileri; hepinize “HoĢ 

geldiniz.”  diyorum ve hayırlı bir gün diliyorum.  

ġimdi, Sayın Bakan, tabii, ben, Bakanlığınız görev kapsamında bulunan bazı bilimsel faaliyetler, AR-GE faaliyetleri ve bilimin 

teĢvik edilmesiyle ilgili bir fen bilimci veya bir teknik bilimci olarak değil, yirmi yıl üniversitelerde sosyal bilimcilik yapmıĢ biri olarak 

kendi bakıĢ açımı sunmak istiyorum.  

Bakın, kültürde yerelleĢmeyi kabul edebiliriz ama eğitim ve bilimde yerelleĢme veya alaturkalaĢma bizi giderek kısırlaĢtırır. 

Emin olun, 3 ayrı üniversitede çalıĢmıĢ bir arkadaĢınız olarak ifade edeyim, bilimde ve eğitimde yerelleĢme değil, bilimin ve eğitimin 

Sümerlerden, Antik Yunan‟dan ve Romalılardan beri 5 bin yıllık tarihinin bir “network”u var, insanlık değeri olarak açığa çıkarmıĢ 

olduğu bir tarih var orta yerde. Bundan, belli evrensel değer yargılarını sentezleyerek, bilince çıkararak bir eğitim ve bilim sistemi 

kurgulamamız ülkemizi dünya içerisinde çok daha iyi bir noktaya getirecektir.  

Üzülerek ifade edeyim ki, son birkaç yılda “paralel yapı”  adı altında TÜBĠTAK‟ ta, TÜBA‟da, YÖK‟ te ve Bakanlığınıza bağlı 

bazı araĢtırma, tescil birimlerinde kadrolarda belli temizliğin yapılmıĢ olmasının sadece siyasi kodlarla, siyasi saikla yapılmıĢ 

olmasının, evet, belki daha rahat çalıĢma koĢullarını size yaratabilir ama ülkede bilimin, araĢtırmanın geliĢmesine çok fazla hizmet 

edeceğini söyleyemem. Evvel ahir, hiçbir zaman bu yapıyla iliĢkisi olmamıĢ, hatta üniversitede çalıĢırken o saikla onların mağduru 

olmuĢ bir kardeĢiniz olarak söyleyeyim ben. Öyle olmak baĢlı baĢına onları avantajlı ya da dezavantajlı hâle getirmemeli. Sadece siyasi 

saikla, onlarla girmiĢ olduğunuz bir mücadeleyi eğitim, bilim, araĢtırma sahasına yansıtmıĢ olmanız sizi siyaseten güçlendirebilir ama 

ülkeyi çok güçlendirmez. Liyakati yoksa, tereddütsüz hangi anlayıĢtan olursa olsun tenzilirütbe süreçlerine giriĢebilirsiniz.  

Bakın, TÜBA BaĢkanımız da burada. Birazdan TÜBA‟yla ilgili de söyleyeceğim. Ne kadar süredir Sayın BaĢkan orada 

bilmiyorum ama en azından son beĢ, altı yıldır orada bulunduğunu biliyorum. Daha önce üye değil miydiniz?  

TÜBA BAġKANI PROF. DR. AHMET CEVAT ACAR – Üç yıldır BaĢkanım.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Evet.  

ġimdi, bakın, kurumunuzun müteĢekkili 3 ayrı, üçte 1, üçte 1, üçte 1… Doğru mudur Sayın BaĢkan? TÜBĠTAK, YÖK ve sizin 

kendi üyeleriniz arasından, akademisyenlerden gelen kontenjanlarla. Ama TÜBĠTAK‟ ın ve YÖK‟ün, CumhurbaĢkanlığı kontenjanı, 

Hükûmet kontenjanı olması sebebiyle akademiye siyasetin zaten doğrudan, dolaylı değil doğrudan bulaĢtırılması sonucunu doğuruyor. 

Doğal olarak, size TÜBĠTAK‟ tan ve YÖK‟ ten gelenlerin sadece akademik saiklarla gelmediğini, bulundukları yerlerden zaten siyasi bir 

konumlanma sonucu geldiğini ifade etmek isterim.  

Yine, TÜBĠTAK‟a dair söyleyeyim ben. Bakın, TÜBA, eskiden çok çok ağırlığı olan, TÜBA üyesi birinin herhangi bir 

üniversiteye konferans, panel, seminer amacıyla gelmesi durumunda, bilim disiplini fark etmeksizin amfilere sığılmazdı. Bir Ģimdi takip 

edin değerli BaĢkan, acaba TÜBA üyesinin ziyaretlerinde üniversitelerde karĢılanma heyecanı artmıĢ mıdır, bir üç yıl, beĢ yıl  önceye 

göre azalmıĢ mıdır? Realiteyi burada biraz açığa çıkarırsınız.  
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Sayın Bakan, bakın, TÜBĠTAK ile ilgili söyleyeyim, bu hani “kültürel uygunluk ve yerelleĢme” diyoruz ya, mevzubahsi eğer 

bilimse, araĢtırmaysa, ne kadar evrenselleĢebilirsek o kadar çok ülke adına, ülke akademisi adına, araĢtırması adına kazanabiliriz. 

YerelleĢme adına ne yapıldı? Bakın, aykırı düĢünce ve tezlerden korkmayalım. ĠĢte, TÜBĠTAK BaĢkanı, geçen verdiği mülakatta 

söylüyor, “GökkuĢağının Tüm Renkleri”  adlı kitap konusunda bir hassasiyet göstermiĢ. Bu konuda hassasiyeti neymiĢ? “50 binden 

fazla kitap piyasadan 2015 yılı içerisinde çekilerek, toplatılarak imha edilmiĢ.”  Bu övünülecek bir Ģey midir sizce? 2015 Türkiye'si 

demiyorum, dünyasına… 50 bin kitap… NeymiĢ kitapların toplatılmasının ve imhasının nedeni? Evrim teorisiymiĢ ve Yahudilikle ilgili 

bazı kültürel kodların kitaba dercedilmiĢ olması, neĢredilmiĢ olmasıymıĢ. Buna karĢı çıkalım. Buna karĢı çakalım, bakın, kitaptaki ileri 

sürülen tezlere karĢı çıkalım ama onu yok etmeyelim. Onlarla fikrî düzlemde, ilmî düzlemde mücadele edelim ama ona karĢı çıkacak 

akademisyenlere bu iĢi sevk edelim. Akademisyenler, o tezi kabul etmeyen akademisyenler karĢı tezler öne sürerek onunla akademik 

düzlemde mücadele etmeli. Bakın, yazılmadık basın organı kalmadı. “50 bin kitabın toplatılması ve imha edilmesi.”   

Yine, TÜBĠTAK çalıĢanlarından 700‟ünün, paralel -artık ne dersek- örgütle mücadele kapsamında 700 TÜBĠTAK çalıĢanının 

görevden uzaklaĢtırılması veya mevcut görevlerinden alınması sürecini yaĢadık.  

Bakın, tekrar söylüyorum, düĢünceyle düĢünce düzleminde mücadele edelim. Öyle, idari kararlarla, siyasi kararlarla bilim ve 

eğitim araĢtırma sahasında bir mücadele bu ülkeye hiçbir Ģey kazandırmaz, bunu uygulayan siyasi anlayıĢa da kazandırmaz.  

Yine, Sayın Bakan, sizin bir paragraflık, özellikle, cümlenizi akademisyen bildirisinden sonra, “ teröre destek”  ve “ ihanet”  

kavramları kullanılmak üzere bir cümle kuruyorsunuz. Bakın, -ben arkadaĢın saygı duyuyorum düĢüncesine- bilime düĢmanlık 

demiyorum ama bilimi kendine göre yorumlama, kendi siyasi anlayıĢına göre istikamet verme çabası içerisindeniz. Aynen, az önce 

söylediğim üzere, bu bildiriye hiç kimse katılmaz zorunda değil. Bu bildiriyi hiç kimse onaylamak zorunda değil veya hepimiz 

onaylamak zorunda değiliz. Bırakacağız, bu bildiriye karĢı çıkan akademisyenler karĢı bildirimler yayınlamalı, basın yayın organlarını 

kullanmalı, bu bildiriye akademik düzlemde karĢı çıkmalıdır. KeĢke Sayın Bakan, BaĢbakan, Millî Eğitim Bakanı, AKP iktidarındaki 

diğer görevliler CumhurbaĢkanı açıklama yapmadan önce siz açıklama yapsaydınız emin olun daha çok saygı duyardım. Önce 

CumhurbaĢkanı açıklama yapıyor, hiç unutmuyorum, salı günü sabah CumhurbaĢkanı açıklama yapıyor, öğleden sonra durumdan 

vazife çıkaran YÖK Yürütme Kurulu toplanıp iĢlem baĢlatıyor. Böyle bir Ģey olmaz. Bakın, tekrar söylüyorum, hiçbirimiz katılmak 

zorunda değiliz o bildirinin içeriğine ama onlarla farklı düzlemde mücadele etmek zorundayız, düĢün düzleminde. Bakın, 1976, kırk 

yıllık, bütün Avrupa Birliği üyesi ülkeler için içtihat niteliğinde veciz bir karar vardır, Handyside kararı, siyasileri ve iktidarları değil, 

toplumu dahi Ģoke edecek düĢünceler asla yasaklanamaz. Kırk yıldır bu bütün Avrupa Birliği müktesebatının en veciz, en değerl i 

noktasında durmaktadır, Handyside kararı. Bırakın iktidarları, toplumu dahi Ģoke edebilir diyor düĢünceler. Bundan korkmamak, 

çekinmemek gerekiyor.  

Yine Sayın Bakan, geçen yıl ifade edilmiĢ ama ben tekrar belirteceğim. Ġlayda ġamilgil ismi size yabancı değildir, Ġzmir Özel  

MEF Lisesinden bir kızımız. Bakanlığınızın açmıĢ olduğu bir proje yarıĢında, sıvılardaki su oranının mıknatısla ölçülebilen ucuz, hızlı 

taĢınabilir bir sistem olduğu hususunda bir proje sunuyor, reddediliyor, değerlendirmeye alınmıyor ama gidiyor uluslararası proje 

platformlarına, Polonya‟ya sunuyor, 70 ülkenin katıldığı bir proje yarıĢmasında 1‟ inci oluyor. Bu kızımız geçen yıldan bu yıla ne oldu, 

onu da söyleyeyim. ġu anda bu kızımız son bir yılda Amerika BirleĢik Devletleri Cornell Üniversitesinde okumaya kabul edildi ve 

projesi de NASA‟da Mars Projesi‟nde çalıĢtırılmak üzere kabul gördü. DüĢünün, TÜBĠTAK kabul etmeyecek, Bilim, Sanayi ve 

Teknoloji Bakanlığına bağlı bir kurum değerlendirmeye almayacak ama iĢte, değerlerimiz böyle kaçıyor bizden. ġimdi, kimi gider 

liseyi, üniversiteyi dıĢarıdan okur, geliĢir, o da bizim değerimizdir. Ama bizim avucumuzun içindekinin değerini bilmeden kaçırtmayı 

nereye oturtacağız?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Yıldırım, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum. 

Buyurun lütfen. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim. 

Sayın Bakan, SayıĢtayla ilgili özellikle Bakanlığınıza dair denetim raporundan birkaç hususu dikkatinize sunmak istiyorum. 

Bakanlığınızla birlikte Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığına… Gerçekten ben son üç günde bu bütçeleri görüĢülecek bakanlıklarla 

ilgili araĢtırma yapmaya çalıĢırken rastladım ve SayıĢtay raporunda denk geldim. Özel hesaplar belirlemiĢ SayıĢtay. Nedir bu özel 

hesap? Biz BaĢbakanlıkta bile gizli, örtülü ödenek olmasın diyorduk, geçen yıl CumhurbaĢkanlığının örtülü ödeneği için yasa çıkarıldı? 

Acaba örtülü ödenekler bakanlıklara yaygınlaĢtırılıyor mu? Bu konuda bize bilgi verirseniz sevinirim.  

Yine Bakanlığınız sürekli ödenek üstü harcamalarla yılı tamamlayan bir Bakanlık. Sayın KuĢoğlu -yine yaptığım araĢtırmalarda 

denk geldim- bu konuda araĢtırma yapmıĢ, 2013‟ü, 2014‟ü incelemiĢ ve Sayın Ağbal da, Maliye Bakanımız da bunu karĢı çıkmıyor. 

Ama ne yapalım, geçmiĢte de vardı ödenek üstü harcamalar, bizim zamanımızda da var. Ama bütün bakanlıklarda bu yok Sayın Bakan, 

özellikle son yıllarda istisnasız her yıl ödenek üstü harcamanın sağlanıyor olması, o yılı planlamayı… Mesela Ģu anda planlıyoruz 

2016‟yı. Umarız hayırlı iĢler için kullanılmaya vesile olur bu bütçeniz. Ama neden öngöremiyorsunuz, neden hep ödenek üstü 

harcamalar açığa çıkmıĢ oluyor? 

Sayın Bakan, yerli otomobil projenizi, biliyorsunuz... Bu projeyle ilgili olarak ifade edeyim Sayın Bakan. Bunun prototipini 

sundunuz, taraflı tarafsız herkes bu prototipin bir yaratıcılığın ürünü, üreticiliğin bir ürünü, yeni bir prototip olmadığını Cadillac BLS 

marka aracın taklidi olduğunu söylediler. Bu konuda bilginiz var mı, acaba bu araĢtırmayı yürüten kurum ve araĢtırmacılarla bir fikir 

teatisinde bulundunuz mu? 
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(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Yıldırım… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Son iki dakikamda da Sayın Bakan -bilmiyorum Patent Enstitüsünden hangi bürokratımız burada- 

bu coğrafi iĢaretlemeyle ilgili… Sayın Bakan, ben coğrafya doçentiyim, daha önce Komisyonda birkaç kere ifade ettim. Bakın, bu 

konuda uzman bir departmanınız yok, bu konuda coğrafi iĢaretleme tescilleri doğru yapılmıyor Değerli Bakan. Nedir? Herhangi bir 

yöreye ait ürünün veya tarihsel değeri olan bir mekânın dünya ölçekli harita üzerinde iĢaretleyerek tescil verme iĢlemidir. Ama Türk 

Patent Enstitüsü bu konuda çok deneyimsiz ve yeterli uzmana sahip değil, coğrafi iĢaretlemeye ait bir birimi de yok. En azından bir 

daire baĢkanlığı kurulmalı diye düĢünüyorum Sayın Bakan, konuyla biraz ilgili biri olarak söylüyorum. Neden bunu söylüyorum? 

Çünkü Türk Patent Enstitüsü sadece markalar üzerine, marka tescili üzerine uzmanlaĢmıĢ ve bu konuda mesai harcayan bir 

kurumumuz. Ama coğrafi iĢaretleme önemli çünkü Ģu ana kadar coğrafi iĢaretlemenin uluslararası lisans karĢılığı GI‟dır, buradaki 

arkadaĢlar bilir. Ama GI yani bizden 180‟e yakın coğrafi iĢaretleme tescili almıĢ ürünümüzden söz ediyorsunuz, haklısınız. Ama bunlar 

uzmanları tarafından yapılmıyor, bir daire baĢkanlığımız yok. Bir de bu ürünlerden sadece Antep baklavası bu GI belgesine sahiptir 

yani bizim tescil verdiğimiz coğrafi iĢaretlemenin 180 ürününden sadece 1 tanesi almıĢ. Eğer bu konuda ilgili bir departman 

oluĢturulur, güçlendirilirse 180 ürünümüzün belki daha fazlası uluslararası tescil belgesine de kavuĢmuĢ olur. ġimdilik bu kadar 

söyleyeyim. DüĢünün, Fransa‟da sadece coğrafi iĢaretlemeyle ilgili, ilgili patent enstitülerinde sadece bu iĢle ilgilenen 270 kiĢi var. 

Hani 270 kiĢi demiyorum ama en azından 20 kiĢi olabilir, 30 kiĢi coğrafi iĢaretleme uzmanı olabilir diyorum. 

TeĢekkür ediyorum. 

2016 bütçesinin Bakanlığınıza hayırlı olmasını diliyorum. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Yıldırım. 

Değerli milletvekilleri, biliyorsunuz, usulümüz öncelikle Komisyon üyelerimize söz vermek Ģeklinde ama ara vereceğimizi de 

nazarıdikkate alarak, sizin için de uygunsa Komisyon üyesi olmayıp dıĢarıdan katılmıĢ milletvekillerimize önce söz verme gibi bir 

yöntem izleyeceğiz.  

Bu arada Komisyonumuza dıĢarıdan katılan, Komisyon üyemiz olmayan değerli milletvekillerimize hoĢ geldiniz diyorum.  

Komisyonumuzun çalıĢma usulleriyle ilgili baĢlangıçta aldığımız karara göre Komisyon üyemiz olmayan değerli 

milletvekillerimizin yapacakları konuĢmalar, Komisyon üyelerimiz için takdir edilen sürenin yarısı kadar olacaktır. Dolayısıyla, 

konuĢmalarınızı beĢ dakikayla sınırlamanızı istirham ediyorum. 

Ġlk olarak Sayın Ahrazoğlu‟na söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Ahrazoğlu. 

Süreniz beĢ dakikadır.  

MEHMET NECMETTĠN AHRAZOĞLU (Hatay) – Sayın BaĢkanım teĢekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, öncelikle bu bütçenin milletimize, devletimize hayırlı olmasını diliyorum Bakanlık olarak. 

Bizim de bazı konulardaki tespitlerimizi buradaki Bakanlık yetkilileriyle ve sizlerle de paylaĢmak istiyorum. AR-GE 

faaliyetleriyle ilgili patent baĢvurularının tescillerine Bakanlığınızca acil durum görmekteyiz. Bugüne kadar yerli patent olarak 4.861 

müracaat olmuĢ, 2015 ve 2014 yılları arasında, 7.514 de yabancı patent baĢvurusu var. Bunlardan yerli patentlerden 1.251 tanesi tescil 

edilmiĢ ancak 7.514 yabancı patentten ise 7.279 tanesi tescil edilmiĢ. Demek ki biz burada patent konusunu sanayicimize veyahut da 

milletimize anlatamamıĢız. Bir yabancı patent konusundaki tescil oranı yerli orana göre daha da fazla görülmekte. Belki de 

tanıtımımızda veyahut da belki de bu konuda yeterli bilgilendirilmemizden kaynaklandığını düĢünüyorum.  

Ayrıca Türk Standardları Enstitüsüyle ilgili, malumunuz, Avrupa Birliği ülkelerinde standartlar hazırlanırken kamudan destek 

alınır veyahut da çeĢitli kuruluĢlardan. Daha önce TSE‟nin bünyesinde de Odalar Birliği tarafından bir aidat ödenirdi ancak bu son 

dönemlerde kaldırılmıĢtı. Bugünkü TSE‟nin yapısı itibarıyla TSE, özerk yapısından biraz daha devletçi yapıya dönüĢtürüldü. Yönetim 

ve kanununda yapılan değiĢikliklerle tamamen kamunun otoritesine bağlı bir yapıya dönüĢtürülerek Türk Standartları Enstitüsü 

yönetilmeye çalıĢılmakta ve TSE‟de birçok birim ve personel atamaları emek, bilgi yoğunluğundan daha çok yandaĢ tarafına doğru 

kaydırılmıĢ; birçok birimler kapatılarak aynı görevi yapan baĢka birimlere dönüĢtürülmüĢ, burada görev yapıp da görevden ayrılan 

personelin de hukuki hakları bu Ģekilde gasbedilmiĢtir. Bu konuda, Türk Standartları Enstitüsünün 5018 sayılı Kanun‟dan da 

çıkarılması gerektiğine inanıyoruz. Çünkü bu kurum, uluslararası rekabete açık bir belgelendirme yapmakta, birçok konuda akredite 

olmasına rağmen dıĢarıdaki firmaların Türkiye‟den ithal ettikleri ürünlerle ilgili, kendi ülkelerindeki belgelendirme kuruluĢlarından 

belge isteyerek teknik engeller çıkarması, ancak bizim de bu konuda yeterli, gerekli mücadeleyi vermememiz sonucu, özellikle tekstil 

ve otomotiv sanayisindeki birçok kuruluĢumuz yabancı ülke belgelendirme kuruluĢlarına büyük Ģekilde dövizler ödemektedir. 

Bunun haricinde, az önce bir Komisyon üyesi sayın milletvekilimiz de konuĢtu, KOSGEB‟ le ilgili yine personel atamalarında, 

yetkin ve bilgili personellerin birçoğunun yeri değiĢtiriliyor. Bu konuyla ilgili KOSGEB BaĢkanı Sayın Recep Biçer‟ in ve mahkeme 

kararıyla dönmesine rağmen hukuk ve adaleti ve özellikle de üzerinde siyasi kimlik olarak adaleti sağlanan bir siyasi partinin Bakanı 

olarak bu konulara eğilmenizi; personel atamalarında veyahut da personellerin yer değiĢtirilmesinde, görevden alınmasında siyasi 

kadrolaĢmadan çok bilgi, emek yoğunluğuna ağırlık verilmesini tavsiye ediyor veyahut da temenni ediyor veyahut da umuyoruz. Onun 

için, bu konulardaki milliyetçi, ülkücü, kamu personelinin korunmasını istemiyoruz ama bilgi konusunda, emek konusunda hak etmiĢ 

personelin de görevlerine geri iade edilmesini bekliyoruz. 

Hepinize de saygılar sunuyorum, teĢekkür ediyorum. 
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BAġKAN – Ben teĢekkür ederim Sayın Ahrazoğlu. 

Sayın Didem Engin… 

DĠDEM ENGĠN (Ġstanbul) – Yok, ben söz istemedim. 

BAġKAN – Sayın Kazım Arslan? 

Buyurunuz efendim. 

Sizin de süreniz beĢ dakikadır.  

KAZIM ARSLAN (Denizli) – Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlarım; öncelikle hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.  

Önümüze getirilen Bakanlığın bütçesine baktığımızda gerçekten yatırıma yönelik, istihdama yönelik, üretime yönelik ve 

ihracata yönelik birçok verilerin ortaya konulmadığını ve bu konuda Bakanlığın ne yapmak istediğini de bütçesinde hedef olarak ortaya 

koymadığını görüyorum. Yatırım olarak, otomobil yatırımının ötesinde hedeflenen bir yatırımın gerçek anlamda ortaya çıkmadığı 

açıklıkla ortadadır. Türkiye‟nin hızla sanayileĢmeye ihtiyacı var. Eğer sanayileĢebilirsek, sanayimizi geliĢtirebilirsek, organize sanayi 

bölgelerimizi yeni yeni her ilde sanayiye eğilimli olan, sanayiye iĢtirak eden, sanayide büyümek isteyen illerimize öncelik verebilirsek 

sanayileĢmemizin hızla gerçekleĢeceğini umuyorum. O nedenle, özellikle yatırıma dönük olarak bu bütçenin yapılmamıĢ olmasını, 

üretime dönük olarak yapılmamıĢ olmasını bir eleĢtiri olarak ortaya koymak istiyorum. 

Türkiye‟nin her tarafında bir sanayileĢme giriĢimleri var ama bu sanayileĢme yapısının her ilde çok farklı olduğunu ve çok 

dağınık olduğunu görüyorum. Onun için Ģiddetle, organize sanayi bölgelerinin yapımına ihtiyaç olduğunu düĢünüyorum. Bakanlığın, 

burada öncülük yapmasını, yerlerinin temin edilerek, bunların altyapısının oluĢturularak özellikle, eğer talep varsa altyapıyla birlikte 

arıtma sistemlerinin de yapılarak kullanıcı, sanayici arkadaĢlarımıza verilmek suretiyle hem sanayimizin birlik, beraberlik içinde aynı 

bölgede iĢ yapmasına olanak sağlamak hem de kümeleĢmeyi gerçekleĢtirmek hem de yerli sanayimizin geliĢmesine olanak sağlayacak 

bir yapıyı ortaya koymak zorunda olduğumuzu düĢünüyorum.  

Bir sanayici olarak hem Denizli‟de hem diğer bölgelerde, artık sanayicilerin devletin desteğini tam alamadıkları için, 

maliyetlerinin çok yüksek olması sebebiyle mevcut yapılarını büyütmek istemediklerini ve onların daha fazla yatırım yapmak, değiĢik 

alanlarda yatırım yapmak gibi bir isteklerinin olmadığını, heyecanlarının kalmadığını açıkça belirtmek istiyorum. Bu çok önemli bir 

olay. Eğer siz sanayicinin heyecanını kırıyorsanız, isteklerini dikkate almıyorsanız, maliyetlerini yükselterek onun rekabet etmesini, 

hem uluslararası alanda hem dıĢ ticarette hem iç piyasada rekabet etme olanaklarını sağlayamıyorsanız gerçekten orada sanayileĢmenin 

gerçek anlamda ileriye gideceğini söylemek mümkün değildir.  

Bugün birçok ürünlerimizi üretme imkânımız olduğu hâlde maalesef ithal etmek suretiyle yerli sanayimizin de önünü kapatmıĢ 

oluyoruz, onun büyümesini engellemiĢ oluyoruz. O nedenle, üretimin üzerindeki yüklerin hafifletilmesi, üretimin önündeki engellerin 

kaldırılması için bir çalıĢma yapmaya ihtiyaç var. Eğer bunu yapmazsak, üretime dayalı bir ekonomik modeli ortaya koyamazsak 

gelecekte tüketen bir Türkiye‟nin yok olup gideceğini ve tamamen ekonomik anlamda bağımlı bir ülke konumuna geleceğini ve borcun 

içinde daha fazla yüzeceğini belirtmek istiyorum.  

Çünkü, eğer biz çalıĢmalarımızı bu alanda, sanayileĢmemizi bu alanda geliĢtiremezsek ihracatımızın bugün geriye gittiği 

noktada daha da geriye gideceğini ve ithalatımızın da daha fazla artacağını görmek durumundayız. Biz bir hedef koymalıyız. Ġlk 

hedefimiz, ihracat ile ithalatımızın nasıl baĢa baĢ getirebileceğiz, nasıl bir dıĢ ticaret açığı vermeden bu dıĢ ticaretimizi  yürütebileceğiz 

noktasında da bir planlama yapmak ve hedefimizi de böyle koymanın faydalı olacağını düĢünüyorum. Çünkü… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Arslan, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum efendim. 

Buyurunuz lütfen. 

KAZIM ARSLAN (Denizli) – TeĢekkür ederim. 

Biz, eğer ihracatımızı artırmak yerine ithalatımızı artırmayı, borçlanmayı artırmayı hedef olarak ortaya koyarsak gelecekte 

sıkıntılarımızın çok fazla olacağını belirtmek istiyorum. Ġnanın, Türkiye‟de herkesin beklentisi sanayileĢme yönünde, üretim yönünde, 

yatırım yönünde, istihdam yönünde ve iĢsizliğin kalmaması yönünde birçok yetiĢmiĢ insanlarımızın beklentileri var. Bu beklentilere 

cevap vermek için de bu bütçenin biraz daha olgunlaĢtırılması ve bu alanlarda da bir bütçe ayrımının yapılmasının faydalı olacağını 

belirtmek istiyorum.  

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Ben teĢekkür ederim Sayın Arslan. 

Sayın Temizel, buyurun Sayın Bakanım. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri; son söyleyeceğim sözü önce söyleyerek baĢlamak istiyorum: Bizler, bu ülkenin 

potansiyeline güvenen, potansiyelinin kullanılmasının önündeki engellerin kaldırılması hâlinde de mucizeler yaratılacağına inanan 

insanlarız. Ülkemizin inanılmaz bir potansiyeli vardır; potansiyelinin kullanılmasıyla ilgili olarak maalesef engelleri vardır. Bu konuda, 

iddialı olarak söylediğimiz sözlerden bir tanesi de tarım ürünlerinde, özellikle de sert çekirdekli fonksiyonel meyvelerde “sıfır atık” 

ilkesine göre ürünün kullanılmasının sağlanması hâlinde o ürünlerden elde edilen hasılatın yüzde 43 oranında artacağını iddia ediyoruz 

Sayın Bakan. Bu sadece iddiayla sınırlı kalmadı, TÜBĠTAK‟ ın da desteklediği projelerle bunu kanıtladık, bazı ürünlerde yüzde 300‟e 

kadar çıktı bu olay. Öncelikle bunu söylemek istiyorum. 
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Ġkinci belirttiğim bir olay da bir ülkenin sanayisini değerlendirirken, sanayisinin gücünü ortaya koymaya çalıĢırken o sanayinin 

yaratmıĢ olduğu katma değere, özellikle de bunun ülkeye sağlamıĢ olduğu döviz girdilerine bakmak gerekir. Sanayimizle baĢka Ģekilde 

övünebileceğimiz, evet, bireysel nokta bazında çok baĢarılı iĢler yapan kuruluĢlarımız, hatta buluĢlarımız olabilir ama global olarak 

sizin ekonominize bu sanayinin katkısı pozitif anlamda değilse sanayide yapacak çok fazla Ģeyimiz var demektir. Bizim sanayimizin, 

daha doğrusu bizim ekonomimizin son on yıllık karnesi 588,5 milyar dolarlık dıĢ ticaret açığı, 444 milyar dolarlık da birikimli cari açık. 

Olay böyle olunca sanayimizin özellikle katkısı konusunu çok dikkatli Ģekilde değerlendirmek ve bu Ģekilde gidildiği zaman da zaten 

bu sanayinin er geç bir yere gelip tıkanacağını kabul etmek zorundayız.  

Ġkinci olarak bakacağımız gösterge de ulusal tasarruflarımızdan ne kadarını sanayiye aktarıyoruz, olayımız bu. Ulusal 

sanayimizin, ulusal tasarruflarımızın yüzde 20-22‟ lerine kadar sanayiye aktarılması gerekirken ve geçmiĢte yüzde 17-18‟ leri bulmuĢken 

Ģu anda yüzde 12‟ lere düĢmüĢ vaziyetteyiz. DıĢarıdan yarattığımız kaynakların kullanımında, banka kredilerinin kullanımında da aynı 

durumdayız. Bu kredileri, bu sağladığımız kaynakları sanayimiz kullanmıyor, rant amaçlı inĢaat, emlak sektörüne yatırıyoruz büyük 

ölçüde.  

Bunları somutlaĢtırmak için iki tane temel sanayiden örnek vermek isterim. Bunlardan bir tanesi tekstil sektörü, dünyada 

yerimizin olduğu, sıralamalarda ön sıralarda bulunduğumuz bir sektör ancak buradan elde ettiğimiz katma değeri sürekli olarak 

azaltmaya baĢlamıĢız, düĢürüyoruz. Ham madde üretimindeki katma değer eksikliğimizi bir tarafa bırakıyorum çünkü pamukta gerçekçi 

bir Ģekilde ithalatçı hâle geldi, reel anlamında ithalatçı hâle geldik ama değerli arkadaĢlar, iplikte –hiç değilse bir sanayi olduğu için 

bakmak gerekiyor- sadece iki yılın rakamlarını vereceğim, 2007 ve 2010: 2010 yılındaki iplik ihracatımız 1 milyar 176 milyon dolar, 

ithalatımız da 2 milyar 534 milyar dolar. Tekstilimiz var ama tekstilimizin temel girdisi ipliğimiz, özellikle sentetik iplikte net ithalatçı 

hâle gelmiĢ vaziyetteyiz. Ġpliği ithal ediyorsunuz, tekstili ihraç ediyorsunuz, bir süre sonra tekstilin de kendisini zaten ithal etmeye 

baĢlıyorsunuz, Çin gelip üzerinize karabasan gibi basıyor. Hemen onun arkasından da yine övündüğümüz sanayimiz otomotiv 

sektörümüz geliyor. Değerli arkadaĢlar, otomotiv sektöründe özellikle sizin ithal girdi  oranının yüzde 80‟ lerin üzerine almıĢ baĢını 

gidiyorsa iĢte, burada yerli otomobil üretmeden önce bu ithalleri ikame edebilecek bir sanayiyi geliĢtirmemiz mümkün değil mi  diye 

sormamız gerekir, buna bakarız öncelikle. Buradaki yaptığım hesapların büyük bir kısmı kaba çünkü… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Yan sanayi mi dediniz, normal toplam Ģeyi mi yüzde 80 

ithalat? 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Toplamda, toplam otomotiv sektöründe. Ġhraç edilen otomobillerin içerisindeki ithal girdi 

oranı yüzde 80‟ lerin üzerine çıkmaya baĢlamıĢ. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ha, yok, orada bir hata var, o bilgi doğru değil sayın 

vekilim. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Dediğim gibi, bilgilerimin büyük bir kısmı kaba bilgilerdir. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġöyle: 2013 yılında yüzde 79 hazır otomobil, gelen 

otomobildi yani Türkiye‟de kullanılan, satılan her 100 otomobilin 79‟u ithal geliyordu. Belki bu rakamlar bizde yoksa… Yüzde 45 Ģu 

anda. 

ERHAN USTA (Samsun) – Üretimin yaklaĢık yüzde 50‟si. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Evet. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Kaynağımı söyleyeyim isterseniz yani buradan çıkardım verileri, baĢka yerden bakmadım. 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığının “GeniĢ Ekonomik Grupların Sınıflamasına Göre Ġthalat”  diye bir teyidi var, o ve TEPAV, “Dünya ve 

Türkiye Otomotiv Sektörü”  2013 raporundaki veriler. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – O zaman yan sanayi değil. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Otomotiv sektörü dedim zaten, yan sanayinin rakamlarını Ģimdi vereceğim. 

Direkt olarak bizim yan sanayimiz değil, Türkiye‟de üretilen otomobil baĢına düĢen ithal girdi miktarı olarak veriyorum. Burada 

da bir yanlıĢım olabilir çünkü bütün ithal edilen aksamların tamamını aldık burada, onların bir kısmı onarımda kullanılıyor olabilir, ne 

bileyim, bir kısmı değiĢtirilmesinde, Ģurada, burada olabilir ama biz onların hepsini aldık. Ona baktığınız zaman -2007 yılından itibaren 

alacağım- gördüğünüz rakam Ģu Sayın Bakan: 2007 yılında üretilen araç sayımız bizim 1 milyon 99 bin. Bunlarla ilgili olarak ithal 

edilen aksamları 10 milyar 454 milyon 779 bin dolar, araç baĢına aksam 9.513 dolar. 2012 yılındaki rakamları veriyorum: 1 milyon 72 

bin -öbürü 1 milyon 99 bindi- araçlar için ithal edilen aksamların toplam değeri 11 milyar 128 milyon 565 bin dolar, araç baĢına aksam 

10.381 dolar. ġimdi, değerli arkadaĢlar, eğer Türkiye‟de sanayi olarak ürettiğiniz ürünlerde ithal girdilerinizin oranı bu oranlara 

gelmiĢse demek ki sanayi politikamızda değiĢtirilmesi gereken bir Ģeylerimiz var bizim. Kaldı ki biz bunların üretiminde herhangi bir 

sıkıntıyla karĢı karĢıya değiliz, hem de Ģu anda Türkiye‟de üretilen yedek parçaların büyük bir kısmı dünyanın en büyük markalarının 

parçaları olarak kullanılıyor. Mercedes‟ inden tutun, Volvo‟suna kadar bütün büyük aksamlı araçlar da dâhil olmak üzere hepsi Ģu anda 

Türkiye‟den otomotiv yedek parçaları ithal ediyorlar, bunlarda herhangi bir sorun yok. Rahmetli Ahmet Arkan‟ ın tanık olduğum olayı: 

Yıllarca direnmiĢ “Özellikle Türkiye‟nin iĢ gücüne bağlı olarak ben bunun üretimini yapacağım.”  diye, en sonunda havlu atmıĢ ve bu 

konudaki teknolojiye uymak zorunda kalmıĢ çünkü sürekli olarak tek bir robot 11 iĢçinin iĢini elinden alıyor, o nedenle “Ben bunu 

yetiĢmiĢ iĢçiyle yapacağım.”  diye çırpınan bir sanayiciydi rahmetli, Allah rahmet eylesin. Olaya o açıdan baktığınız zaman Türkiye‟nin 

bu stratejisini gerçekten göz önünde bulundurmak gerekiyor. Türkiye Ģu andaki üretim stratejileriyle pahalı ara ürünler, yedek parçalar 

üretmeye baĢladı, bunun altından kalkamıyor, asıl sorun burada. Asıl sorun, yavaĢ yavaĢ bu maliyeti… 
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BAġKAN – Sayın Temizel, ek süre veriyorum efendim, sözlerinizi tamamlamanız için. 

Buyurun lütfen. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Aradaki tartıĢmalar süresini koyun, onu üstüne koyun çünkü bunları burada anlatmak 

zorundayım Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Hiç kuĢkunuz olmasın, zaten siz sözünüzü bitirince de ara vereceğiz oturuma. 

Buyurunuz. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – ġimdi, bu olay özellikle bu sektörde aksamların üretilmesinde robot kullanımını zorunlu 

kılmaya baĢladı, robot kullanılıyor. Dolayısıyla, robot kullanımı Türkiye‟nin rekabet gücüyle ilgili olarak çok yakından izlenmesi 

gereken bir olay. Hem sosyal politikalarınızla dengeleyeceksiniz hem de burada üretilmiĢ olan aksamla ilgili olarak maliyet faktörünü 

göz önünde bulunduracaksınız, baĢka türlü olmuyor, yapamıyorsunuz zaten. Bu konuda topladığım veriler… “Topladığım veriler” 

diyorum çünkü bunlarla ilgili olarak doğru dürüst bir veriyi bulamıyorsunuz bir yerde. Bazı yıllarla ilgili hiçbir veri bulamadığım için 

toplam vermekte zorlanıyorum, “yaklaĢık”  diyorum. Türkiye‟deki endüstriyel robotların sayısı değerli arkadaĢlar: 2012 yılı itibarıyla, 

son, 2005, 2006, 2007, 2011 ve 2012 yıllarını bulabildim. Türkiye‟de yaklaĢık olarak 3 bin civarında endüstriyel robotun olduğunu 

tahmin ettik. Daha sonradan bu veriyi destekleyen bir veriye ulaĢtık. Japonya -inanılır gibi değil ama- bakanlığı da Japonya Ekonomi, 

Ticaret ve Sanayi Bakanlığı Temmuz 2013 tarihinde Türkiye‟deki robot sayısını veriyor idi ve 3.831 endüstri robotu stoku olduğunu 

söylüyor idi. Sağlıkta vesairede kullanılan robotlar hariç bunlardan ayrı olarak. Demek ki değerli arkadaĢlar, Ģu anda Türkiye‟nin 

endüstriyel robot sayısı 4 bin civarında diyelim. Japonların dediklerini kabul edelim çünkü bizim verimiz yok veya ben ulaĢamadım o 

veriye. “Peki, bu arada, dünyada ne kadar endüstri robotu var?”  derseniz, 1 milyon 600 bin. Dünyada 1 milyon 600 bin endüstri robotu 

var. Bunun 304 bini Japonya‟da, 215.817‟si Amerika‟da -Kanada dâhil- 167.579‟u Almanya‟da, 156.110‟u Güney Kore‟de, 132 bini 

Çin‟de -Çin emek yoğun sanayisini korumaya özellikle dikkat ediyor bu konuda- 58 bini de Ġtalya‟da, sonuç olarak 4 bini de bizde.  

ġimdi, değerli arkadaĢlar, rekabet gücünü artırmanın endüstriyel rekabetteki önemini hiç kimse gözardı edemez, önemlidir. 

Maliyetlerinizi düĢürmek zorundasınız. Hatanın olmaması gerekiyor. Bir kaynak robotunun çapak bırakmadan yapmıĢ olduğu o 

kaynakları gözünüzün önüne getirin, bir de emekçilerin, birilerinin kaynak yaptığını, öbürlerinin çapak temizlediğini düĢünün. Fire 

oranı hiçbir zaman yüzde 20‟nin altına düĢmüyor, öbür türlü fire oranı neredeyse yüzde 1‟ in altında, sıfır. ġimdi ne yapacaksınız? 

Sosyal politika, bir taraftan da endüstri maliyeti. 

Değerli arkadaĢlar, iĢte, bu arada olay geliyor bilim ve teknolojinin önüne konuluyor, bilim ve teknoloji. Bu konulardaki bütün 

araĢtırmaların, bu konularda yapılacak olan bütün çalıĢmaların hepsinin bağımsız olarak çalıĢan bilim kurulları tarafından ve onların 

enstitüleri tarafından yapılması zorunluluğunu asla gözardı etmemek gerekiyor. Bizler TÜBĠTAK‟ ı BaĢbakanlıkla ilgili bağımsız bir 

kurum olarak tanıdık, bildik. Bugün, hem TÜBĠTAK‟ ı hem TÜBA‟sı maalesef bürokrasinin ikinci sırasında bürokratların arasında 

oturuyor. Bunu bir gösterge olarak kabul etmek istemiyorum. Ġnsanların değerini oturdukları yerlerle belirleme gibi de bir saplantımız 

asla olamaz, olması da mümkün değil. Ancak, değerli arkadaĢlar, bizim sanayi stratejimizin temelini oluĢturacak bilimsel araĢtırmaların 

hepsi ikinci sırada, orada oturan insanlar tarafından olacak. Burada iki tane önemli konuya da değinilecek, denilecek ki: “Bunlar 

mutlaka bağımsız olacak.”  Çünkü, bilimsel araĢtırma bağımsız değilse, emir, talimatla yürütülmeye baĢladığı andan itibaren 

sürekliliğini yitirir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Temizel, buyurun lütfen. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – TÜBĠTAK temelde iki tane temel iĢlev görüyor. Yaptığı iĢleri gurur duyarak dinledim. Yani, 

AR-GE‟yle KOBĠ‟ lere ve Ģirketlere verdiği destek asla yadsınamaz. Biraz önce söylediğimiz, oradan aldığımız destekle bugün 2,5 

patenti -birisi daha kesinleĢmediği için 2,5- olan, Türkiye‟de ilk defa uygulanan çok ileri teknolojilerle üretim yapan iki tane iĢletme 

kurabildik. Yani, bizim sermaye gücümüz ne, Ģuyumuz ne, buyumuz ne. Ama buna rağmen bu ortaya çıktı, bir dünya markası 

yaratılabildi. Dolayısıyla, bu destekleri müthiĢ Ģekilde önemsiyoruz, çok fazla önemsiyoruz. Ancak, TÜBĠTAK‟ ın ikinci bir önemi daha 

var, o da sahip olduğu ve kuracağı araĢtırma enstitüleri.  

Değerli arkadaĢlar, bütün devletlerin mutlaka devlet laboratuvarları vardır. Bunun adına baĢkaları da baĢka bir Ģeyler 

diyebilirler. Bu devlet laboratuvarları ilk aĢamada ticari olamayacak, baĢkalarının yapmak istemediği ya da yapmaya cesaret edemediği, 

göze alamadığı araĢtırmaları yapacak. Bundan her devletin vardır. Eğer bu olmazsa bir devletin özellikle vazgeçiriciliği, özellikle 

geleceğe dönük bakıĢı diye bir kavram olmaz. Ülkelerin sürpriz silahları da olmalı. Sürpriz silahınız da olacak, baĢka çareniz yok. O 

nedenle, zaten insanlar olmayan silahlarıyla ilgili merak kampanyaları yaratırlar ama bunun buralarda üretileceğini ve üretilebileceğini 

kesin olarak herkes bilecek. Bunu yapacak enstitülerde, gerçekten, maaĢla çalıĢan ya da tamamen talimatla “Hadi Ģunu yapın.”  denildiği 

zaman yapan insanlar olamıyor, olmuyor.  

Biraz önce SOM seyir füzelerinden bahsetti Sayın Bakan. Ben o füzelerin ilk prototiplerinden beri SAGE‟yi izlerim.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Temizel, lütfen tamamlayın. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – ġimdi gidip bakmama da gerek kalmıyor, Ġnternet‟ teki sayfalarına koymuĢlar. Çok moralim 

bozulduğunda, karamsar olduğumda açıyorum o sayfayı ve oradaki SOM gezi füzelerinin deneyleriyle ilgili olarak yapılan filme 

bakıyorum. Öneririm, mutlaka açın bakın. Amerikalıların Tomahawk füzeleri vardı ya havadan, sudan, denizin altından, her taraftan 
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atılıp nokta bazında Ģeyleri uçuran, Türkiye bugün o füzeleri yapıyor değerli arkadaĢlar, yapıyor. Ve iĢin ilginç yanı da Amerika 

“Beraber yapalım.”  diye ortaklık teklif ediyor, Amerika‟yla iĢ birliği hâlinde yapılıyor. Sevinildiği zaman sevinebiliyoruz.  

ġimdi, bu tür iĢleri yapmıĢ olan kuruluĢların bu tür özelliklerini “Yok onlara bilmem kaynak aktarılıyor, yok oraları bilmem ne 

oluyor, devlet parasıyla oralarda bir Ģeyler yapıyorlar.”  gibi tartıĢmaların hepsinin dıĢına çıkartın, kim ne derse desin. Bizim devlet 

laboratuvarlarımız Türkiye‟nin her tarafına yayılmıĢ bir Ģekilde sürpriz üretimler, sürpriz sanayiler, sürpriz silahlar -bunu silah olarak 

özellikle altına basarak söylüyorum- yapmalarını sağlayın. Buralarda 1990‟ lı yılların sonundaki çok zor koĢullara karĢın 

verebileceğimiz bütün ödeneklerin hepsini büyük bir gönül rahatlığıyla verdik biz oraya. Hatta “Nereye ne veriyoruz ya? Ben Ģuraya 

gideyim de bir bakayım.”  diyerek kalktım gittim. Samsun yolu üzerinde bir yerdir, mutlaka gitmiĢsinizdir. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – 2 defa gittim.  

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Mutlaka değerlendirin değerli arkadaĢlar. Bizim sanayimiz bu demek. Devletin, gizli 

projelerini yapacağı, yürüteceği kurumları kesin olarak olmalı. ġimdi, çıkartacağımız yasa tasarısının içerisinde TÜBĠTAK‟ ı yeniden o 

eski özerkliğine, özellikle bu enstitülerini kurarak çalıĢabileceği hâle kesinlikle ve kesinlikle dönüĢtürelim. Bunun aleni olarak çok 

ayrıntısıyla tartıĢmasına gerek yok. ÇalıĢma grupları kurulur, bunların hepsini tartıĢırız. Buradan yararlanılabilir. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Temizel, bakın, hakikaten kimseye tanımadığımız bir esnekliği tanıdık ama istirham ediyorum efendim, 

bağlayabilir misiniz söylerinizi lütfen. 

Buyurunuz. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, Ģurada özel olarak konuĢmamak için çırpındığımı bilirsiniz. 

BAġKAN – Biliyorum efendim. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Ama böyle heyecan duyduğum olaylarda da kalkıp on dakikayla bunu sınırlayacaksanız, ben 

konuĢmayacaksam burada oturmamın anlamı ne? 

BAġKAN – Efendim, yirmi dakikaya yaklaĢtı. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Yirmi dakika olsun, yarım saat konuĢayım ne fark eder?  

BAġKAN – Peki, efendim, buyurun o zaman, ne kadar arzu ediyorsanız o kadar konuĢun. 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan, bizim rızamız var, kendi adıma. 

BAġKAN – Tamam efendim, peki. 

Buyurunuz efendim. 

ZEKERĠYA TEMĠZEL (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, son olarak söyleyeceğim olay Ģu: Sayın Bakanım, bilim liyakat bazlı atama 

esasına dayanır. Son söyleyeceği olay bu. Liyakat bazlı. Liyakat bazını esas alın. Kurumların buna göre çalıĢacağını belirleyin, bunun 

kesinlikle ve kesinlikle bir devlet projesi ve devlet laboratuvarları olduğunu dikkate alın. Sanayimize de oradan yön verirsiniz, millî 

savunmamızı da oradan yön verirsiniz. Zaten bu projelerin büyük bir kısmının müĢterisi orada hazırdır, Millî Savunma Bakanlığına 

yapılan aktarmalardır diyorum, sabrınız için teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Temizel. 

Değerli milletvekilleri, oturumumuza saat 13.45‟e kadar ara veriyoruz. 

 

Kapanma Saati: 12.00 
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İKİNCİ OTURUM  

Açılma Saati: 13.56 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

(Oturum Başkan Vekili İbrahim Mustafa Turhan tarafından açıldı) 

 

 
 

BAġKAN – Değerli milletvekilleri, Komisyonumuzun 15‟ inci BirleĢiminin Ġkinci Oturumunu açıyorum.  

Sayın Bakanım, tekrar hoĢ geldiniz diyorum.  

Bildiğiniz gibi, gündemimizde Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ona bağlı olan Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri 

GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı, Türk Standartları Enstitüsü, Türk Patent Enstitüsü, Türkiye Bilimsel ve Teknoloj ik 

AraĢtırma Kurumu ile Türkiye Bilimler Akademisi bütçe, kesin hesap ve SayıĢtay raporları bulunmaktadır.  

GörüĢmelere kaldığımız yerden devam ediyoruz.  

Sayın Günal, buyurunuz efendim.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, Komisyonumuzun değerli üyeleri, değerli bürokratlar, saygıdeğer basın mensupları; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum ve bütçenin baĢtan hayırlı olmasını diliyorum.  

Tabii, bilim, sanayi, teknoloji deyince çok fazla siyaset olmaması lazım ama Sayın Bakan geçen kanunda da nöbetçiydi, onun 

için baĢtan bir daha söyleyelim. Bu Bakanlık, hele hele yapısal önlem, büyüme ve önümüzdeki süreçte hem kalkınma planında hem 

Hükûmetin eylem planlarında yenilikçilik, AR-GE gibi sözünü çok ettiğimiz ama bir türlü tam olarak hayata geçiremediğimiz 

düzenlemeler, inĢallah, bu yıl buna vesile olur, seçimlerin de Ģeyi geçti, daha normalleĢmiĢ bir Türkiye‟de öncelikli olur diye 

düĢünüyorum. Sayın Bakan gelmeden önce de önceki dönem üniversitelerdeki araĢtırma merkezleriyle ilgili kanun bir ön adım oldu 

ama hâlâ daha birtakım çalıĢmaların yenilikle ilgili, teĢviklerle ilgili yapılması gerekiyor. Onun için bu konuya siyasetüstü baktığımızı -

önceki günlerde manevi Ģeyi olan eğitimle ilgili, aileyle ilgili bakanlıklarımız vardı ama- bunun da tamamen teknik olmakla beraber, 

ekonominin damarı olduğunu ve lokomotif olması gerektiğini, öncü olması gerektiğini hem özel sektör açısından hem kamu açısından 

hem de üniversitelerimiz açısından söylediğimiz… “Hep sözde kalır.”  dediğim ondan Sayın Bakanım, üniversite-sanayi iĢ birliğini 

herkes söyler, güzel. “Eğitimle beraber araĢtırma merkezlerinin hep birlikte kullanılması”  diyoruz, kısmen oluyor, kısmen olmuyor, 

aceleyle kanun geliyor, biz de hep “Yetmez ama evet.”  diyoruz ama eksik kalıyor. Onun için, biz Milliyetçi Hareket Partisi olarak, yeni 

bir sanayi hamlesi, yenilikçilik, giriĢimcilik dediğimiz AR-GE lafıyla sadece araĢtırma merkezi olarak değil, yüksek teknolojili, yüksek 

katma değerli bir ekonomik yapı öngörüyoruz. Onun için de Bakanlığınızın iĢtigal sahasına giren konular, özellikle yeni dönemde, yeni 

dünyada yenilikçilik anlamında, AR-GE anlamında daha önemli.  

Gerekli düzenlemelerin dün Sayın ġimĢek‟e ve ondan önce de Sayın Elvan‟a, reformlardan sorumlu Bakanımıza ivedilikle 

yapılması gerektiğini söyledim. Milliyetçi Hareket Partisi olarak bizim de zaten seçim beyannamemizde en önemli gördüğümüz, 

tüketim ekonomisinden üretim ekonomisine geçmek için özel sektör dinamizmiyle, devletin yol göstericiliğiyle ama teĢvik ederek, 

yönlendirerek öncelikli alanlara, öncelikli sektörlerimize… Türkiye açısından -demin bahsettiğimiz gibi- beĢ yıllık kalkınma planında 

da var. Yeniden Amerika‟yı keĢfetmeye gerek yok Sayın Bakanım. Yani, 20 tane, 25 tane dönüĢüm alanı belirlemiĢler, bunun 10 

tanesini öncelikle yapmamız lazım; bunun 5 tanesi de behemehâl bütün sektörleri tetikleyecek olan alanlar. Dolayısıyla, bir an önce 

neyse getirin, yapalım.  

ġimdi, AR-GE‟yle ilgili komisyonda görüĢüyorsunuz, biliyoruz, Genel Kurula gelmeden -Ģimdi, bu aĢama da bütçeye geldiği 

için çok ilgilenemedik ama- tekrar o geçmeden önce biz de ayrıntılarıyla biraz daha bakacağız, katkı sağlayacağımız bir Ģey varsa 

yapacağız. Gerçekten de bunu artık söz olmaktan çıkarıp bu reform paketini hiç olmazsa hayata geçirelim çünkü bütün kesimler bunu 

bekliyor. Daha önce birtakım eksiklikler vardı. ĠnĢallah, bu AR-GE paketiyle belki onlar… Ġçerisine bakmadım derken onu 

söylüyorum. Üniversitelerin araĢtırma merkezlerinde konuĢtuk. Özel sektöre de bunların kullandırılması, sonrası için ortak 

laboratuvarlar, ortak araĢtırma merkezleri, asıl üniversite-sanayi iĢ birliği dediğimiz; birinci husus bu. Yani gerçekten eyleme geçelim, 

eylem planından vazgeçelim diyorum. Sizinkisi de lokomotif olabilecek bir Ģey. Aksi takdirde, üretmeden… Hep konuĢuyoruz iĢte, 

iĢsizlik 10,5‟a takıldı kaldı. Efendim “ ĠĢte istihdam yaratan bir…” Nasıl yaratacaksın? Üretmeden istihdam olmuyor ki. AVM 

yapmayla, mevcut Ģeyleri satmayla, finansal piyasalara biraz portföy yatırımcısının girmesiyle olmuyor.  

Gerçek anlamda yabancı sermayede bize sanayi tesisi yapacak, yeni teknolojileri getirecek, “know-how” getirecek ve istihdam 

alanı açacak yabancı sermayeyi de teĢvik etmemiz lazım. Biz yabancı sermaye deyince sıcak para anlıyoruz. Neden? Çünkü bağımlı 

hâle gelmiĢiz. Yani o bağımlılıktan çıkamayınca da, dün konuĢtuk, bu sefer bakıyoruz, ifrat tefrit arasında Merkez Bankası faizi 

düĢürmedi, “Hain.”  demeye baĢlandı. Oysa eli sıkıĢık. Ya, çocuk harçlık istiyor. Elinde para yok, nereye kadar vereceksin? Olduğu 

kadar. Babanın geliri yoksa çocuğa ne kadar harçlık… Evet, çocuk istiyor; evet, baba da istiyor çocuğu rezil olmasın, el âlemden 
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görüyor da… Ne kadar verecek? Ne zaman gelirini artırırsa o zaman para verecek. Onun için diyoruz, bizim üretim ekonomisine 

geçmemizin ayağı burasıdır.  

Ġkincisi: Az önce TÜBA BaĢkanımızla da konuĢuyordum, zaman zaman TÜBĠTAK‟ lı arkadaĢlarla değiĢik toplantılarda yani 

yarım da olsa, akademisyen olmamızın Ģeyiyle biraz daha ilgileniyoruz. “Üniversite-sanayi iĢ birliği”  dedik, hep kaldı. Geçen sefer de 

söyledim Sayın Bakan, burada size ve TÜBĠTAK‟a daha çok görev düĢüyor. Millî Eğitim Bakanlığıyla beraber, TÜBĠTAK‟ la beraber 

Kalkınma Bakanlığındaki çalıĢmaları rehber edinerek bizim, lütfen arkadaĢlarımız bu hususa dikkat etsinler. Kimin yaptığı önemli değil 

ama koordineli olmadığı zaman olmuyor. ÇalıĢma Bakanlığıyla beraber oturup bir yükseköğrenim planlaması yapmamız lazım. Gelsin, 

Millî Eğitim Bakanımıza da aynısını söyleyeceğim çünkü yıllardır söylüyorum, yaptıramadım.  

Yani önümüzdeki trendler belli. 2023 dedik, o artık yaklaĢtı. Dünyada 2020 ve 2050 trendleri belli Sayın Bakanım. Buna göre 

öncelikli alanlar, Türkiye‟nin öncelikleri, gördüğümüz dönüĢüm alanları, eğitimde de ne kadar neye ihtiyacımız var, kaç tane o alanda 

mühendise ihtiyacımız var, ara elemana ihtiyacımız var, teknikere ihtiyacımız var? Öncelik vereceğimiz sektörlere göre hem eleman 

açığını hem öğretim yapımızı, üniversitelerdeki bölümlerimizi, öğrenci kontenjanlarımızı dahi bunlara göre belirlememiz lazım. Artık 

geç kaldık. Yani ciddi anlamda… Diyoruz ki: “Fırsat penceresi var, genç nüfus…” ama hepsi üniversite bitiriyor, iĢsiz. ġu kadar 

öğretmen açığımız var, Ģu kadar doktor açığımız var ama boĢ gezen avukatlar var belli Ģehirlerde, belli Ģehirlerde ihtiyaç var. Buna göre 

bir… Hepimiz söylüyoruz ama nedense bir türlü… Siz de “Evet.”  diyorsunuz. Bakıyoruz, bir sene daha geçiyor, bir daha bütçe gelmiĢ, 

yine soruyoruz, “ÇalıĢıyoruz, konuĢuyoruz.”  Oluyor. Bunda da siz lokomotif olursanız, özellikle bu anlamda üniversite-sanayi iĢ 

birliğini sağlarken… Sanayi ara eleman bulamıyor. Niye? Adam dört yıllık bitirmiĢ “Ben teknisyen iĢinde çalıĢmam, ben iĢçi olmam.” 

diyor. O zaman ona göre bir Ģey yapacağız. Yani sistemimiz… Meslek yüksekokulları çocukların evden kaçmak için, kız çocuklarının 

özgürlük sahibi olmak için gittiği iki yıllık kaçamak yerler olmuĢ. Yani evden kaçıp, artık baba sultasından… Sonra o çocuktan ne hayır 

bekliyorsunuz? Yani meslek öğrenmiyorsa sırf motivasyonu Ģey olmasın diye, bir daha “Üniversite kazandın mı, kazanamadın mı?”  

demesinler diye, mahalle baskısından gidip okuyor. Sonra iĢsiz, iĢsiz ordusuna katılıyor. Oysa oraların meslek liselerinden itibaren 

gerçekten o mesleğe gönül verenlerle doldurulup ister ara eleman olarak, teknisyen olarak isterse de mühendisliğine devam edip daha 

uzman kiĢi olarak üretim safhasına katılması lazım. Onun için, ben, sizin Bakanlığınız geldiği zaman o konularda daha bir hassas 

oluyorum.  

Bilim ve Teknoloji Yüksek Kurulunda birtakım Ģeyler konuĢuluyor, yapılıyor, ediliyor ama maalesef uygulamalarda bakanlıklar 

arasında oradan oraya giderken bürokraside bunlar kayboluyor. Eğer siz Kalkınma Bakanlığıyla beraber, Millî Eğitim Bakanlığıyla 

beraber bunu yaparsanız Türkiye‟ye çok büyük hizmetler etmiĢ olursunuz. Onun için diyoruz, biz söylüyoruz, siyasi kalıyor. Az önce 

arkadaĢlarımız sabahleyin TÜRK ENERJĠ-SEN‟den BaĢkanımız buradaydı. Her bakanımız geldiğinde söylüyoruz. Siz öyle 

söylüyorsunuz, belki siz iyi niyetli olarak bakıyorsunuz ama aĢağıda müsteĢar mı oluyor, genel müdür mü oluyor, insan kaynakları mı 

oluyor, yani siyasi tavır devam ediyor. Maalesef sendika ayrımı yapılıyor. ArkadaĢlarımız Ģimdi dava kazanmıĢ, “Bunları, hadi, Ģuraya 

sürelim; burunları sürtülsün.”  Yani, tamam, idareyle kavga eden belli Ģeye katlanır ama nasıl katlanır? Ġdari göreve getirmezsiniz ama 

özlük hakları açısından:  

1) Maddiyatıyla oynayamazsınız, mahkemeden döner.  

2) Hukuki olmayan bir görev verilmez.  

ġimdi, burada size de ilettiler mektubu, söyledi bana sağ olsun Mehmet BaĢkan ama biz burada kayda da geçsin ki seneye tekrar 

bir Ģey olursa sorma Ģansımız olsun diye tutanağa geçiriyoruz. Ne olur ne olmaz. Çünkü BaĢkan diyor ki: “Tutanağı çıkarın.”  AkĢam 

söyledi Sadi Bey, çıkardık tutanağı, birinde onun söylediği doğru ama ikisinde bizim söylediğimiz doğru çıktı. Çünkü Ģey yanılmıyor, 

yani tutanaktan arkadaĢlar sağ olsun burada -bazen mikrofon kapalıyken konuĢuyoruz, onların hepsini yakalayamıyorlar- gerçekten çok 

fedakârca çalıĢıyorlar, bize bunları getiriyorlar.  

Siz isimleri bildiğiniz için ben girmiyorum ama bu KOSGEB BaĢkanlığıyla ilgili daha önce de bize çok sıkıntı geldi. Niye 

söylüyorum? Bir tane değil. Biz onların hepsini aksettirmedik, arkadaĢlara söyledik, “Hukuki yola baĢvurun.”  dedik ama hukuki yoldan 

da kazandıktan sonra, hele hele kendilerinin normal, iki günlük toplantıyı bile yapmadığı yere adamı 2 sefer, 3 sefer görevlendirmeyi üç 

ay yaparsanız bu artık baĢka bir Ģey oluyor. Yani ben daha fazla söylemeyeyim. Siz notu aldığınızı söylediğiniz için ben onu 

uzatmıyorum. Ama değerli arkadaĢlar, burada arkadaĢlarıma da söylüyorum, hepimiz memuriyetten geçtik değiĢik dönemlerde… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Günal, mikrofon kapalı olarak konuĢmayasınız diye size sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum.  

Buyurun.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim. 

Sözümüze müdahale etmek için hiç gecikmiyorsunuz ama mikrofonu açarken biraz daha gecikme oluyor demek ki.  

Sayın Bakanım, ara sıra latife yapıyoruz. Bazen baĢkanlar bizden çok konuĢmuĢ oluyor. Süreyi açıyoruz, onlar da arada… 

Diyorum “Kapalı tutun.”  AlıĢkanlık oldu sürekli müdahale etmek. Sayın Bakan isteyince “Efendim, birazdan söz vereceğiz.”  diyorlar 

ama BaĢkanın sürekli mikrofonu açık. O istediği anda karıĢabiliyor bize.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Allah muhabbetinizi arttırsın.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bunlara hakikaten dikkat etmek lazım. Bu ülke hepimizin. Beraber olarak çalıĢamayabilirsiniz, 

idareci olamayabilir ama çalıĢanların hakkını, kul hakkını korumak lazım. Geçinemiyorsanız baĢka bir göreve gönderirsiniz ama bunu 

yaparken de yine adaletli olmak gerekiyor. Bizim, normal Ģartlarda, üst düzey bürokratlar -Milliyetçi Hareket Partisi olarak söylüyoruz- 
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yani müsteĢarı, müsteĢar yardımcısı Hükûmetle gelsin, gitsin; o ayrı konu. Ama altta daire baĢkanı, genel müdür yardımcısı, Ģube 

müdürü; bunlar teknik ve uzman kiĢiler, çok fazla oynanmaması lazım. Eğer adam liyakatlıysa, iĢini yapıyorsa onunla bir Ģekilde 

çalıĢmak gerekir diye düĢünüyorum.  

Tabii ki KOSGEB‟ in sadece personelle ilgili kısmı değil, sizin sanayi kısmı, tamam ama küçük ve orta ölçekli iĢletmelerle ilgili 

de ciddi anlamda sıkıntılar var. Bu kapsamda, teĢvik sistemi gözden geçirilirken biraz daha bu konulara ağırlık verilmesi gerekiyor. 

Yama tedbirler aldık, bazı torbalarda ufak tefek Ģeyler yaptık ama istihdam teĢviklerinin de, yatırım teĢviklerinin de, yeni iĢ kurmayla 

ilgili teĢviklerin de bir daha gözden geçirilip bu söylediğim önceliklere göre, il bazında, sektör bazında yapılması lazım. Niye öyle 

söylüyorum? Kalkınma Bakanımıza da söyleyeceğiz ama sanayi teĢvikleri açısından daha önemli, turizmde de var. Sayın Bakanım, 50 

tane ilin teĢvik edildiği bir teĢvik sistemi olmaz. Yani rica ediyor burada milletvekili arkadaĢımız, onu da listeye ekliyoruz, onu da 

ekliyoruz, bir anda 30‟ken 40 oluyor, 40‟ken 50 oluyor. Ben kendi ilimi her yerde söylüyorum, Antalya‟nın tamamı birinci bölge 

olmaz.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Buyurun Sayın Günal. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Birinci bölge neden olmaz? ġimdi, turizm teĢviki veriyor. Yani benim ilçem Manavgat ile 

GündoğmuĢ‟un arasındaki geliĢmiĢlik farkı aynı değil, sektörler aynı değil. Benim Kumluca ilçemde seracılık en önemli Ģey hâline 

gelmiĢ, Manavgat‟ ta turizm en önemli. Yani GündoğmuĢ‟a çıktığımız zaman dağcılık, arıcılık, beri tarafta besicilik. ġimdi, hepsinin 

birinci derece olma Ģansı yok Sayın Bakanım. “Bir” , dar bölgeli, sektörel, ilçe bazlı bile değil. Yani bir sektör bir yerde “bir”  olabilir 

ama öbür sektör altıncı derece. Siz oraya “bir”  dediğiniz zaman hayvancılıkta da Antalya birinci dereceye girmiĢ oluyor, tarımda da 

birinci dereceye girmiĢ. Yani geliĢmiĢlik düzeyi ayrı, üretim kapasitesi ayrı… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Tarımı kapsamıyor.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Yok, yok, Ģeyi söylüyorum: Yani bir dar bölgeli ve sektörel teĢvik sistemine geçmemiz lazım. 

Örnek olarak kendi yerimizi veriyoruz ki yani millet alınmasın diye. GeçmiĢ zamanda burada bir Ağrı örneği verdik, Çelebi atladı daha 

cümleyi bitirmeden. Aynen demin söylediğim öğretim planlamasından bahsediyordum Sayın Bakanım. Dedim ki arkadaĢımıza: Ya, 

Ağrı‟da önce hukuk fakültesi kuracağına -kendisi de hukukçu olduğu için- veterinerlik fakültesi kurdur, Antalya‟da da turizm 

fakültesini önce kuralım. Yani öğretim planlaması yaparken bölgesel hassasiyetleri, ham maddesini, sektörünü de dikkate alarak hem 

eğitimde hem sanayide eğer yaparsak o zaman ülkemizin kaynaklarını daha iyi kullanmıĢ oluruz. Biz de diyoruz ki tamam, ikinci  

üniversite olabilir, üçüncü olabilir, o ayrı ama oradaki iĢimiz, turizm, ticaret, tarımsa önce onlara ağırlıklı fakülteleri orada kurmamız 

bizim için daha ehvendir. Dolayısıyla, bunları planlarsak herhâlde ülkenin kaynaklarını daha verimli kullanmıĢ oluruz. 2023 hedeflerine 

de daha kısa sürede Ģimdilik ulaĢmamız biraz zorlaĢtı ama en azından temellerini atıp 2053‟ te, fethin 600‟üncü yıl dönümüne kadar bu 

eksikliğimizi tamamlamıĢ, aradaki o fırsat penceresini de daha iyi değerlendirmiĢ oluruz diyor, bütçenizin hayırlı olmasını diliyorum.  

Saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Günal. 

Sayın Aydoğan, buyurun. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ben de herkesi saygıyla selamlıyorum.  

Tabii ki Türkiye dünyadaki 17‟nci büyük ekonomiye sahip olan bir ülke. Ancak biz bu ekonomik büyümenin hizmet sektörüne 

bağlı olduğunu, yine tüketim sektörüne bağlı olduğunu biliyoruz. Tüketimin teĢvik edilerek, artırılarak böyle bir noktaya gelindiğini 

biliyoruz. Bu, Ģüphesiz ki, bütün ekonomistler biliyorlar, son derece tehlikeli bir durum. Eğer bir ülke ekonomik büyümesini sanayinin 

geliĢmesine dayandırmazsa kırılgan bir ekonomiye sahip olur. Yani dünyadaki küresel krizlerden en fazla etkilenen de bu tür 

ekonomiler olur. Örneğin, son küresel krizde en fazla etkilenmeyen ülke Almanya oldu. Bunun en önemli nedeni de sanayiye dayalı bir 

üretiminin olması, ekonomisini sanayiye dayalı olarak büyütmesidir.  

ġimdi, tabii Türkiye‟de ne yazık ki sunumlarınız içerisinde bunu göremedik yani genel olarak sunumunuz hep pozitif 

geliĢmelere dayalı olarak hazırlanmıĢ bir sunum. Önce mesela bence Ģu yer almalıydı: Türkiye‟de sanayinin geliĢmesi ne düzeydedir? 

Bizim elimizde bazı veriler var, ne kadar doğru bilmiyoruz tabii ama bazı akademisyenlerin yaptığı çalıĢmalardır. Türkiye‟de sanayinin 

ekonomi içindeki payı on beĢ yılda yüzde 24‟ ten yüzde 15‟e gerilemiĢ. Bu da tabii ki yaklaĢık on üç, on dört yıldan beri iktidarda olan 

AKP Hükûmetinin sanayinin hızla büyüdüğü tespitini doğrulamıyor.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – 1998‟den sonra aslında, düĢüĢ 1998-2002 arasında.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Yani benim de aldığım bilgiler böyle, bu Ģekilde.  

Yani buradan, bu yüzdelik orandan da anlaĢılıyor ki sanayi kan kaybediyor yani sanayiciler artık bu ülkede yatırım yapmıyorlar 

ya da yatırım yapmak belki de cazip olmaktan çıktı. Yani eğer bu konuda bir tedbir ve önlem alınmazsa öngörümüz odur ki ilk küresel 

krizde Türkiye en fazla bu küresel krizden etkilenecek ülke olacaktır. Bunu belirtmek isterim. 

Bir de Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının mevcut bütçesinden hangi illerin, ne kadar pay aldığını da biraz sunumunuzda 

belirtmiĢ olsaydınız bence iyi olurdu. Çünkü burada çizilen tablo ile benim milletvekili olduğum bölgenin arasında çok büyük bir fark 

var. Örneğin, basit bir Ģey söyleyeyim, 2015 yılında Türkiye‟de 100 binin üzerinde marka baĢvurusu yapılmıĢ, yine 5 binin üzerine 

patent baĢvurusu yapılmıĢ. Örneğin, bu 100 binin üzerindeki marka baĢvurusu, 5 binin üzerindeki patent baĢvurusuyla ilgili 

baĢvuruların ne kadarı ġırnak‟ tan geldi, Siirt‟ ten geldi, Batman‟dan, Diyarbakır‟dan yani ülkenin az geliĢmiĢ olan bölgelerinden ne 

kadar geldi? Bu çok önemli bir Ģey bence. Yani eğer bir yerde bir marka baĢvurusu için…Bir veri vardı, okudum, sanırım 
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Diyarbakır‟dan 100 baĢvuru yapılmıĢ. Bu ne demektir? Demek orada bir Ģey yok yani bir üretim yok. Üretimin olmadığı yerde kiĢinin 

markaya da ihtiyacı olmayacak, patente de ihtiyacı olmayacak. Yani ülkenin batısı kalkınırken burada, ülkenin belli bir bölümünde 

hiçbir kalkınmanın olmadığı, hatta mevcut durumdan daha aĢağılara giden bir tablonun olduğu buradaki aĢağı yukarı basit bir marka 

baĢvurusundan, patent baĢvurusundan bile rahatlıkla anlaĢılabilir. O nedenle, tabii ki isteğimiz mevcut Bakanlık bütçesinin 

olanaklarının ülkenin her tarafında eĢit, adil bir Ģekilde yararlandırılması demeyeceğim, özellikle kalkınmada öncelikli yörelere daha 

fazla önem verilmesi, mutlaka ülkenin geneli ve geleceği açısından çok daha iyi olacaktır. Yani bu ayrımcılık duygusunun, 

düĢüncesinin de ortadan kaldırılması açısından da son derece önemli.  

TeĢekkürler. 

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Aydoğan. 

Sayın Tamaylıgil, buyurun efendim. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım; tabii bugün sanayi ve sanayinin, teknolojinin Türkiye‟deki geliĢimini destekleyecek kurumlarla 

ilgili paylaĢacağımız görüĢler ve bugünkü bütçesiyle ilgili değerlendirmenin bence Türkiye‟deki bugüne kadar var olan ekonomi 

politikalarıyla ilgili yapılan değerlendirmelerde yeni bir dönem, yeni dönemin bugüne kadar olan yaĢanmıĢ uygulamalarının yarattığı 

kırılganlıklar, riskler ve buna karĢı yeni bir devrim -ki bunu son Davos‟ ta da ortaya koyan bir sanayi- “4,0”  denilen yeni bir devrim 

sürecinin de sanırım bugünden itibaren konuĢmalarımızda nasıl yansımalarının olacağını iyi görmek gerekiyor. Çünkü artık Ģu bir 

gerçek: Dünya açısından da baktığımızda 2000‟ li yıllarından itibaren para, para hareketleri ve onların yaratmıĢ olduğu dönemsel 

büyümeler veya ülkeler arası iliĢkiler, bu iliĢkilerden doğan ülkeler arasındaki güç mücadeleleri ama o mücadelelerden sonra toplumsal 

olarak baktığınızda dünyada, maalesef, dünya nüfusu açısından yüzde 1‟ in geliri yüzde 99‟un çok daha üzerinde bir sonucu beraberinde 

getiriyor. O zaman ne olmalı? Adil bir dünya yapısı içerisinde adil bir gelir ile zenginlik ve varlık -yani zenginlik ve varlık ayrı- 

varlığın adilce bölüĢüleceği bir yapının oluĢması. Bunun açısından da Türkiye‟de de değerlendirdiğimizde bence önemli bir baĢlık 

olarak yer alması gerekiyor. Olmazsa olmaz da üretim, üretim, üretim. 

Tabii, büyüme, büyümedeki sektörel dağılımlar yıllar itibarıyla farklı oldu ama maalesef, bizim, baĢta imalat sanayimiz olmak 

üzere, sanayi üretimi açısından kaybedilmiĢ dönemler geçirdik. Bunların inĢallah yeni bir üretim modeliyle beraber, yeni bir üretim 

seferberliğiyle beraber hem istihdam sorunlarıyla ilgili çözüm getirmesi hem de ülke açısından büyüme… Çünkü birçok sorunun 

anahtarı ve çözücü faktörüdür. Yani burada hem toplumsal huzur ve beraberce yaĢanacak bir gelecek için de çok önemlidir büyüme ve 

onun getireceği refah düzeyinin artırılması ve kiĢilerin gelir seviyesinin yükselmesi.  

Demokrasinin yaĢanmasında bile büyümenin çok önemli etkisi vardır ve biz, demokrasiyi yaĢamak ve yaĢatmak için de 

ihtiyacımız olan ekonomi politikalarını, doğru seçmediğimiz politikaları doğruya yönlendirmek zorunluluğu içindeyiz ve hepimizin de 

sorumluluğu vardır diye düĢünüyorum.  

Bu noktada da doğru tespitleri yapmanın da gerekli olduğu inancımı paylaĢmak isterim ve Ģunu söylemek isterim, bunu dün de 

Sayın ġimĢek‟ le paylaĢtım: Dünya Bankası 2016 için ĠĢ Yapma Kolaylığı Raporu yayımlandı ve bu raporun dâhilinde bakıldığı zaman, 

Türkiye bu sene 4 basamak geriye giderek iĢ yapma kolaylığında sıralaması aĢağıya düĢtü. Bunun çeĢitli alt baĢlıkları var ve bunun için 

de iĢe baĢlama… Yani, Ģu anda baktığınızda özel yatırım açısından da tasarruf yetersizliği açısından da problemli bir süreçten geçiliyor. 

Tasarrufun yetersiz, yatırımların, özellikle yatırım iĢtahının olmadığı bir dönemde yatırımı gerçekleĢtirecek olan kaynak arayıĢı 

içerisinde Türkiye'nin konumunun hangi noktada olduğunu değerlendirmemiz gerekiyor. Burada da, baktığımızda, iĢe baĢlama 

noktasında kolaylıkta da geriye giden bir sıralama.  

Onun ötesinde, imzalanan kontratlara bağlılıkta 19 sıra birden geriye giden bir Türkiye. Yani, buraya gelen yatırımcının güven 

faktörünü etkileyen baĢlıklarda geriye giden bir Türkiye rakamıyla karĢılaĢıyoruz.  

Ki bunun içinde, yine, olmazsa olmaz, çok önemli bir sıralama var, o da: Hukuki sorunların çözümlenmesinde Türkiye 22 

basamak birden geriye gidiyor ve 188 ülke içinde 124‟üncü sıraya düĢüyor. Yani, bir yatırımın olabilmesi için -biz sanayileĢme, üretim 

derken yatırıma ihtiyaç var- yatırım ortamının güvenirliği açısından o en önemli faktör de hukuki sorunların çözümlenmesi ve o hukuki 

sorunların çözümlenmesi noktasında da, maalesef, karĢımıza çıkan tablo çok parlak değil. 

Sayın Bakanım, Ģimdi, Türkiye açısından baktığınızda, Türkiye'nin en büyük Ģirketlerinin sizin sitenizde de açıklanmıĢ olan 

bilançolarıyla ilgili bir bilgilendirme var yani performansları neticede görülebiliyor. Ve orada, baktığınız zaman, Ģirketlerin yıllar 

itibarıyla aktif yapıları ve aktif pasif bilanço yapıları değerlendirildiğinde, bu Ģirketlerin artık öz varlıktan öte borç ağırlıklı bir tablo 

çizdiğini görüyoruz. Bundan on yıl önceki süreçte bu Ģirketlerin öz varlık yapıları yüzde 40‟ lı, 45‟ li seviyelerden bugün yüzde 30‟ lu 

seviyelere düĢüyor. Öz varlık düĢtüğü zaman ve öz varlığa karĢı finansman olarak, kaynak olarak borç olduğu zaman -ki borç rakamları 

ortada- Ģirketlerin mali tablolar açısından oluĢturdukları kırılganlıkların genel ekonomiye yansımalarını da net olarak görebiliyoruz. Bu 

Ģirketlerin öz varlık kârlılıkları düĢtüğü gibi, bu kârlılığın düĢmesindeki sebepler nedir diye baktığımızda, bundan önceki dönemlerde 

kur farklarının olumlu yansıdığı ve kendi faaliyet konusu dıĢındaki gelirleri olarak çıkmasına rağmen, bugün artık değiĢen kurdaki 

hareketin bir tarafta onlara negatif yansıdığı ve kârlılıklarının düĢtüğünü görüyoruz. Diğer taraftan, tabii, Ģirket tercihlerinde, kullanılan 

girdi olarak baktığınızda, girdi maliyetleri açısından da ülkemizde sürekli artan bir faturayla karĢı karĢıya Ģirketler.  

ġimdi, böyle bir tablo açısından değerlendirdiğimizde, Türkiye'nin büyük 500 sanayi Ģirketi açısından da değerlendirdiğimizde 

karĢımıza çıkan tablonun çok parlak olmadığını, açıkçası, görüyoruz. Ve Ģimdi, Ģirketlerin bir kısmının kârlılığı artarken, kendi faaliyet 
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kârlılığı artarken kur farkının getirdiği faiz giderlerinden dolayı kârlılığının düĢtüğünü gördüğümüz tablolar da karĢımıza çıkıyor. Ama 

bu noktada sağlıklı bir değiĢim, reform dediğimizde çok etkin bir ihtiyacın ortaya çıktığı gayet açık diye düĢünülmesi gerekiyor.  

Tabii, Türkiye'nin genel hem kaynak yaratma… Kaynak için, tabii ki tasarruf, içten tasarruf; onun ötesinde, tasarrufunuz 

yetersiz kalınca dıĢarıdan kaynak bulma… Bunun sıcak para noktasında olması durumunda da, iĢte, son dönemlerde bir anda, 

bakıyorsunuz -dün de rakamlar konuĢuldu- 10-12 milyar dolar bir anda gidebiliyor. O yüzden, bu yıl dengelerimizi ve kendi finansal 

yapımızı güçlendirmek de bir sanayi hamlesinde çok dönemli. 

Tabii, sanayi dediğimizde, ben Türkiye‟deki Ģirketlerin yapısına baktığım zaman, organize sanayi bölgelerini ve bunların 

oluĢumunu çok önemseyen bir kiĢiyim. Yani, 1960‟ lı yılların baĢıydı sanırım, bir organize sanayi bölgesi yapılanımı ve fikri ortaya 

çıktıktan sonra, burada organize sanayi bölgeleriyle beraber bir yeni reformun da temelinin, adımının atılacağı nokta olarak görmek 

gerektiğine inanıyorum. Çünkü organize sanayi bölgelerinin ben hâlen yeterli ve tam bir envanterinin olup olmadığına da emin değilim. 

Eğer varsa bunun bir araya getirilmesinin de önümüzdeki süreçte atılacak adımlarda çok önemli olduğuna inanıyorum. Ve bu noktadan 

sonra OSB‟ lerimize baktığımızda, dönem dönem karıĢık, farklı konularda oluĢmuĢ OSB‟ ler ama, daha ihtisas ağırlıklı OSB‟ lerin 

oluĢması hâlinde üretime daha etkinlik kazandıracak nitelikte olacağına inanıyorum. Bunun yanında, OSB‟ lerin bir yerde entegre 

yapılanım içerisinde olmasının da gerekli olduğunu tespit etmek gerekiyor çünkü birbirini tamamlayıcı veya çıkan ürünleri açısından 

farklı bir Ģekilde değerlendirilecek olan fabrika yapılanımlarının birbirine yakın olması hem birçok maliyeti belki beraberce 

indirebilecek ve o maliyetle beraber katma değeri artırabileceği için OSB‟ lerle ilgili çözümün ve orada alınacak kararların çok önemli 

olduğuna inanıyorum açıkçası.  

Tabii, bir de bizim orada arazi ve bina için yapılacak olan yatırımlar yerine, iĢletme sermayesini üretime yönlendirecek bir 

hazırlığı da ortaya koyacak tercihleri değerlendirmemiz gerektiği inancındayım. 

Bir de maalesef, yerel yönetimler OSB‟ lerle ilgili olarak çok fazla bir -iyi niyeti demeyim de- oradan kaynak yaratmayı 

önceliyorlar gibi görüyorum. O yüzden, var olan OSB‟ leri de güçlendirecek bir dönüĢümün, bir projenin yapılanmasını gerektiğini 

düĢünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN - Sayın Tamaylıgil, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum. 

Buyurun lütfen. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - TeĢekkür ederim. 

Ayrıca, Kredi Garanti Fonu‟nun çok etkin kullanılması, kullandırılması gerekliliğinin de altını çizmek isterim.  

Bir de takip ettim -Sayın Bakanımız konuĢmasında da dile getirdi- biz hep övündük: “Akıllı binalar yapıyoruz, akıllı binalar 

yapıyoruz Türkiye‟de.”  diye, iĢte “ġunun akıllı binası var, bunun akıllı binası var.”  Ama dünya artık akıllı makine, akıllı fabrika 

yapılanımı üzerine gidiyor. Bu akıllı makine ve yapı oluĢumunda da biz Ģu anda yeterli noktada değiliz. Tabii ki istihdamı artıracak 

sektörel yapılanımlar olduğu gibi, yine, aynı Ģekilde ülkede katma değeri artıracak bu akıllı üretim merkezlerinin oluĢturulması 

konusunda da -bunun sivil toplum kuruluĢları da var ve dünyayla iliĢkili olarak da bağlantılarını kuruyorlar- bunları sağlamanın ve 

devam ettirmenin de çok önemli olduğuna inanıyorum. 

Bir de Sayın Bakanım, daha önce alınmıĢ bu kamu ihalelerinde yerli üretimin tercihini ortaya koyan kanuni düzenlemeler var 

ama bu düzenlemelerin ortaya koyduğu sonuçlarda yüzde 30 civarında sanırım kamu ihalelerinde yerli üreticiye bir ağırlık oluĢmuĢ, 

bunun da nedeni farklı farklı olaylar. ġimdi, tabii, bizde bu son dönemde emtia fiyatları düĢtü ama bizim emtia fiyatları düĢüp kendi 

içinde rekabeti artıracağımız ortamı yaratmak yerine bizde hâlâ enerji ve girdi maliyetleriyle beraber ortaya çıkan tablo bizim 

üreticimizin yine hâlâ ithal noktasındaki önceliği engelleyecek… Çünkü hâlâ o ülkeler de ekonomik gerilemede, kendi yönetimleri belli 

destekler veriyor. Bizim o destekleri de karĢılaĢtırarak… Her zaman dönüĢümler böyle sorunlu olan süreçlerde olur, yani düz giden 

dönemlerde istediğiniz değiĢimi… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN - Sayın Tamaylıgil, bitirin, toparlayın efendim lütfen. 

Buyurunuz. 

BĠHLUN TAMAYLĠGĠL (Ġstanbul) - Bitiriyorum. 

Bunu gerçekleĢtirecek bir sürecin olması lazım. 

Bir de ben daha önce Nihat Ergün Bakanımızın kitabını okudum da, o kitabın içerisinde teĢvik ve imtiyazlı kredilerle ilgili 

dikkat çektiği bazı konular var, özellikle bu tarife kontenjanlarıyla ilgili. Sanırım size de göndermiĢtir. Bu tarife kontenjanlarıyla ilgili 

altını çizdiği konuları sanırım sizler de paylaĢıyorsunuz. 

Son olarak bir Ģey söylemek isterim: ġimdi, bunda, 2001 yılında Ġhlas Finans Kurumu diye bir finans kurumuna el konulmuĢtu 

ve ondan sonraki süreçte tasfiyesiyle ilgili bir süreç iĢletildi. O zaman bunun TMSF‟nin takibinde -sorumluluğunda değil, üstüne alarak 

değil- olması yine Plan Bütçeden geçmiĢ ama Genel Kurulda reddedilmiĢti. 2016 yılındayız ve sizin de bu kurumla ilgili olarak, Sanayi 

ve Ticaret Bakanlığı olarak denetimini yapıyorsunuz bildiğim kadarıyla ya da yapmanız gerekiyor. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) - Sanayi Ticaretken vardı, doğru, haklısınız ama Ģimdi 

Sanayi Teknoloji olunca… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - E ne olurdu? Takibini kim yapıyor? Ticaret Bakanlığı ayrı mı yapıyor?  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) - Tamamen öyle. 
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BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - O zaman Ticaret Bakanlığına soracağız bunu çünkü on beĢ senedir Nihat Bey bunu 

muhatap olarak sürekli Ģey yapıyordu, takibinde, bilgi veriyordu. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) - ĠĢte, Bakanlığımız Sanayi ve Ticaretken… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - Çok mağduriyet var. O zaman Ticaret Bakanlığına da sorarız ama size de yine hatırlatmıĢ 

olayım. Hâlâ, on altı, on yedi senedir parasını alamayan insanlar var. O zaman o konuyu tekrar Ticaret Bakanlığıyla paylaĢırız.  

TeĢekkür ediyorum, baĢarılar diliyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Tamaylıgil.  

Sayın Paylan, buyurun lütfen.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakan ve sayın bürokrat arkadaĢlar; 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Sayın Bakan, yeni döneminiz hayırlı olsun diyorum, bütçemiz de hayırlar getirsin diyorum.  

ġimdi, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı… Burada, sanayi ve teknolojiye sonra geleceğim ama öncelikle bilim noktasında 

durmak istiyorum. ġimdi “bilim” dediğimiz Ģey, öncelikle özgür olmalı her anlamda. Özgürlüğün olduğu yerde bilim vardır çünkü 

bilimin bir sınırı çizilemez. Bilim, yaratıcılıkla ilgilidir, özgür düĢünceyle ilgilidir, araĢtırmayla ilgilidir, herhangi bir kalıba koyulamaz 

bilim. Maalesef, ülkemizin yaptığı en büyük hata hep bir kalıba sokulmak istenmiĢ. Cumhuriyetin ilk yıllarında da bu hata yapılmıĢ ve 

maalesef bilim alanında kendimizi geliĢtirememiĢiz. Sonra pek çok demokrasi mücadeleleri verdik, hep akamete uğradı. AKP 

döneminde de mücadeleler verildi. Ancak, nihayetinde, 2016 yılında vardığımız yer, maalesef, ülkemizin bu orta gelir ve orta teknoloji 

tuzağına hapsolmasının sebeplerinin bence baĢlıcası bilimi özgür kılamamamızdır her anlamda. Üniversitelerimiz özgür değil, bilim 

insanlarımız özgür değil ve hep bir kalıba dökülmek isteniyor. ġimdiki yeni kalıbımız da millî ve yerli anlayıĢ. Ya, bu cümle, tamam, 

güzel Ģeyler ihtiva ediyor olabilirdi ancak pratikte baktığımızda, Sayın CumhurbaĢkanımızın ortaya koyduğu bu yeni paradigma ve son 

yıllarda giderek Sayın CumhurbaĢkanımızın her Ģeyin üzerindeki hâkimiyeti bir kalıp belirtiyor ve buna aykırı olan her türlü düĢünceyi, 

hainliğe kadar olan noktaya kadar vardırabiliyor.  

Bakın, Batı demokrasilerinde Ģöyle bir anlayıĢ vardır veya Avrupa Ġnsan Hakları Mahkemesinin içtihatlarında, bütün özgür 

ülkelerde: En aykırı düĢüncelerin bile kendini ifade edebildiği yerdir demokrasinin olduğu yer veya bilimin yaĢayabileceği yer ve 

yaratıcılığın en ileri olduğu ülkelerde insanlar en aykırı düĢüncelerini dahi, herhangi bir dinî inanç kalıbına sokmadan, herhangi bir 

etnik kimlik kalıbına sokmadan, herhangi bir ideoloji kalıbına sokmadan ifade edebildikleri noktada bilim kendini geliĢtirir. Özellikle 

de üniversite alanlarında, bakın. ġimdi üniversitelerimiz özgür mü? Hayır, değil. YÖK diye bir kalıp var. AKP de vadetti YÖK‟ ü 

kaldıracağını ilk döneminde ancak o vaadini unuttu, hatta YÖK‟ü Ģu anda bir tahakküm, bir vesayet kurumu olarak daha ileri bir 

noktada tahkim etti ve Sayın CumhurbaĢkanımız YÖK BaĢkanını çağırıp o imza atan 2 bin akademisyenle ilgili her türlü soruĢturma 

yapılması için talimat verebildi. Bunu bir örnek olarak söylüyorum. O bildiri doğruydu, yanlıĢtı, bu baĢka bir nokta; sonuç olarak bir 

ifade bildirimiydi. Bunun gibi pek çok bilim insanının, akademisyenin soruĢturmalara uğradığını çok iyi biliyoruz üniversitelerde.  

ġu anda size bağlı olan kurumlara baktığımızda, Sayın Bakan, pek çok kadronun değiĢtiğini de çok iyi biliyorum. Yani, 

doğaldır, değiĢebilir, bununla ilgili hiçbir beis yok. Mesela, bir örnek vereyim: Siz bir rekor kırdınız Ģu an gelen hazırununuzla. Bütün 

bakanlara aynı eleĢtiriyi yapıyorum, belki arkadaĢlar için sıkıcı olabilir ama arkanıza baktığımızda, galiba arka köĢede tek bir kadın 

arkadaĢ mı gelmiĢ, hiç kadın arkadaĢ yok diyecektim ama. Bilim herhâlde erkek iĢi sizin bakıĢınızda.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – 2 arkadaĢımız var.  

BAġKAN – 2 kiĢi görüyorum ben buradan Sayın Paylan. Yanda da arkadaĢlarımız var, 3 hanımefendi… Bak, orada da var, 4 

oldu.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama Ģu fotoğrafı çekseler bilim herhâlde erkek iĢi diye bakacaklar.  

BAġKAN – Daha geniĢ bir açıdan bakalım Sayın Paylan.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hâlbuki pek çok kadın bilim insanımız var.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bu bilim değil yalnız, bilimin idaresi.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Önemli değil, bilimin idaresi de… “Bilimin idaresi”  demeyelim, sonuç olarak siz yön 

veriyorsunuz.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın Paylan, bilimde Ģu anda kadınlar erkeklerden fazla 

Türkiye‟de.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bakın, ama sizin verdiğiniz fotoğrafta sıfır, ön fotoğrafta sıfır.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – O ayrı. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Mevzu Ģu: Yani, pek çok değerli bilim insanımız var. “Bilim” dediğimiz noktada, Sayın Bakan, 

özellikle sizin Bakanlığınızın çoğul olması lazım yani herhangi bir ideolojik kalıbı olmaması lazım ve esnekliğinin çok geniĢ olması 

lazım. Demokratik düĢüncenin en hâkim olması gereken yer sizin Bakanlığınızdır. Herhangi bir ideolojik kalıbın, herhangi bir dine, 

etnisiteye, inanca kadar her türlü kalıbın dıĢında olmalı ve her türlü düĢünceyi yaĢatmalı. YaĢatmak için en çok siz müdahil olmalısınız 

ki ülkemiz orta gelir ve orta teknoloji tuzağından kurtulsun. Bunun yolu bu, baĢka bir yolu yok çünkü yaratıcı düĢünceyi…  

Bakın, Ģunu söyleyeyim, son yıllarda daha fazla, artan oranda duyuyorum ama son bir yılda daha fazla bunu duydum, bu 

gerçekten Ģey değil, hani abartmak için söylemiyorum: Pek çok yaratıcı gencimiz “Ya, bu ülkede galiba benim bir geleceğim 

olamayacak.”  düĢüncesiyle tekrar Batı‟ya gitme düĢüncesine kapılmıĢ durumda. Bu tabii ki oraya eğitim almak için gidenlerin geri 
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gelmemesi örnekleriyle var, benzer örnekler. Yani, beyin göçü riskiyle karĢı karĢıya olduğumuzu bir kez daha düĢünüyorum. GeçmiĢ 

yıllarda bunun tersine bir göç vardı belki yani geri dönmeler baĢlamıĢtı ancak son durumdaki demokratik kriterlerimizin, özgürlük 

kriterlerimizin gerilemesiyle beyin göçü olasılığının, riskinin olduğunu düĢünüyorum. Siz ne düĢünüyorsunuz bu konuda? Çünkü 

yaratıcı düĢünce istiyorsunuz, özgür düĢünce istiyorsunuz, katma değeri yüksek ürünler yapıp satmak istiyorsunuz. Bununla ilgili de 

bunu yapacak Ģeyler özgür beyinler, bilim üreten beyinler, yaratıcı beyinler olabilir. Bununla ilgili sizin bir gözleminiz var mı, bir 

kaygınız var mı; bunu merak ediyorum.  

Sayın Bakan, sunumunuza baktığımda -kusura bakmayın, tekrara düĢüyor olabilirim, sabahki oturumda baĢka bir toplantım 

vardı- inceledim, silah teknolojileriyle ilgili, savunma teknolojileriyle ilgili çalıĢmalar yapıyorsunuz; çok doğaldır yani bununla ilgili… 

Ancak, silah, savunma, bir memleketin güvenlik politikaları önemlidir, bununla ilgili her türlü tedbiri almak için çalıĢmalar yapılması, 

özellikle de ithal ediyorsak bu noktada önemli. Ancak, memleketimiz bir ateĢ çemberinin ortasında, ciddi anlamda bölgemiz Ģu anda 

çatıĢmalı bir iklim yaĢıyor ve ülkemizin içinde de çatıĢmalı bir iklimle yaĢıyoruz. Bakanlığınızın aynı zamanda, bütün bilim anlamında, 

barıĢın kurumsallaĢması için ne tip çalıĢmalar yaptığını da merak ediyorum. Yani, çünkü bence en çok ihtiyacımız olan Ģey o. BarıĢ için 

ne yapıyorsunuz Sayın Bakan veya Bakanlığınız neler yapıyor? Yani, Ģu andaki çatıĢma noktalarında, çözümü anlamında ne tip bilimsel 

çalıĢmalar ve araĢtırmalar yapılıyor? Bu kitapçığınızda çünkü öyle bir Ģey görmedim. Tamam, sanayi, bilim… Bilimi de yalnızca silah 

teknolojisi, savunma teknolojisi olarak gördüm. ĠĢte, araba üreteceğiz, yerli araba ama biz barıĢ için ne yapıyoruz, bu sorunlarımızı 

çözmek için neler yapıyoruz, ne tip çalıĢmalar yapıyoruz; bunu merak ediyorum.  

Yerli otomobil gerçekten bir fetiĢe dönüĢtü. Ben bunu anlamıyorum. Tamam önem bir adım, ülkemizin yerli bir markası olmalı 

ancak Ģöyle yanlıĢ anlaĢılıyor: Yapacağınız yerli otomobilin de yüzde kaçının yerli olacağını siz açıkladınız aĢağı yukarı. Sonuç olarak 

hiçbir otomobil yüzde 100 yerli olamaz zaten. Yani, Ģu anda Türkiye‟de üretilen araçların da kimisinin yüzde 50‟si, kimisinin yüzde 

60‟ ı, kimisinin yüzde 30‟u Türkiye‟de üretiliyor, geri kalan motoru, Ģasesi, bilmem nesi ithal getiriliyor. Yapacağınız araç da aynı 

Ģekilde olacak. Yani, yerli dediğimiz aracın da zaten üretimi, modeli, tasarımı dıĢarıda yapıldı, içeride yerli bir marka oluĢturacaksınız, 

sermayesinin bir bölümünü devlet koyacak sanıyorum, özel sektörle iĢ birliği de yapacaksınız ve bir marka geliĢtireceksiniz yerli, 

bunun da bir bölümü dıĢarıdan gelecek tıpkı diğer otomobillerimizde olduğu gibi, diğer fabrikalarımızda olduğu gibi. Bu anlamda “yerli 

otomobil”  diye adlandırmak ne kadar doğru? Yalnızca, Ģu anda, Türkiye Cumhuriyeti devletinin de teĢvikiyle veya sermaye koymasıyla 

yeni bir giriĢime giriliyor. Diğer otomobil sektörümüzün bu kadar yabancıymıĢ gibi algılanması ne kadar doğru? Çünkü onlar da böyle 

Ģikâyetlerde bulunuyorlar “Ya, biz de sonuç olarak yerli otomobil üretiyoruz, yalnızca markası yabancı.”  diyorlar. Hatta, yerli markalı 

olan üreticiler de var. Tabii ki daha çok yerli olmalı yani mümkün mertebe. Bu otomobil sonuç olarak bir montaj sanayisidir, pek çok 

yan üreticiden parçalarını alır, monte eder, büyük oranda içeriden tedarik edilmesi önemlidir ama bunun bir fetiĢ hâline getirilmesini de 

doğru bulmadığımı söyleyeyim. Tabii ki yerli markamız daha çok olsun, marka ismi olarak yerli olacak ama belki de sizin ürettiğiniz 

ürün bazı yabancı markalı ürünlerden daha fazla yabancı girdili bir ürün olabilir; olabilir yani yarın olabil ir. Atıyorum, Toyota gelip 

öyle bir ürün yapar ki burada “Yüzde 80‟ ini yerli yaptım.”  der, iç tedarikçi bulur, bulabilir. Yani, sizin ürününüz yüzde kaç yerli 

olacak? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) - 85 falan. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – 85 mi olacak? 86 yapan olabilir. Yani, o zaman o mu daha çok yerli olacak? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ĠnĢallah, o bizi daha çok sevindirir. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Umarım, iĢte onu söylüyorum. Yüzde 85 hedefliyorsunuz. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Paylan, süreniz doldu. Sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum. 

Buyurun lütfen. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, teĢekkürler. 

Sayın Bakan, elektronik kimlik kartı meselesi, sağ olun, iyi bir giriĢim. Geçenlerde burada, Plan ve Bütçe Komisyonunda 

görüĢtük ve yasalaĢtı. Orada ama bir kaygımız vardı: Biyometrik verilerin korunması. Bakın, sizin “paralel yapı”  dediğiniz yapı, 

devletin pek çok verisinin dibine kadar girebilmiĢ, hatta CumhurbaĢkanının odasına kadar girebilmiĢ, her Ģeyi okumuĢ, dinlemiĢ, bütün 

verilerimizi almıĢ bir yapı ve siz iktidardaydınız bu dönemde. ġimdi diyorsunuz ki: “Bütün verilerimizi bir yere yükleyeceğiz ve merak 

etmeyin ey vatandaĢlar bunlar güvende olacak.”  Nasıl güvenelim? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Merkezî bir yere yüklemiyoruz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam merkezî… Ya, nasıl güvende hissedeceğiz? Bununla ilgili bizi güvende hissettirin. Nasıl 

güveneceğiz? Nedir bunun biyometrik verilerin… Bakın, bu yasa birlikte çıkmadı çünkü. Nüfus kimlik kartı yasasını çıkardık ama 

biyometrik verilerin güvencesiyle ilgili bir yasayı henüz çıkaramadık. O temel bir yasa… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Geldi, Meclise geldi. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – GelecekmiĢ. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Geldi, geldi. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama Ģu anda iĢleme kondu. Onunla ilgili bize bir güven verin, bir ön açıklama yapın. Nasıl 

güveneceğiz? Bizim bütün vatandaĢlarımızın verilerinin güvende olacağı ve yeni bir çetenin, yeni bir yapının, yeni baĢka bir unsurun 

veya devlet içindeki baĢka bir yapının oraya ulaĢamayacağına nasıl güveneceğiz?  
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Orada bir din hanesi meselesi vardı Sayın Bakan, onu ben de size sorayım. ġimdi, “Çipin içinde olacak yazmayacak, merak 

etmeyin, ayrımcılık meselesinden dolayı, çipin içinde olacak AB gereği.”  dendi. Niçin buna gerek duyuyoruz hâlâ? Yani, niye dini hâlâ 

çipe sokuyorsunuz? Hani din çipe girer mi bilmiyorum? Niye bir insanın dinini kaydetme ihtiyacı duyuyorsunuz? Herkesin dini 

kalbindedir ve illa nüfus kaydında yazması gerekmez.  

SALĠH CORA (Trabzon) – Ġstatistiksel veriler açısından… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya, yok ne alakası var yani istatistikselle? Zaten yüzde 99,9‟unu Müslüman yazıyorsunuz, ne 

istatistiği Allah‟ ını seversen. 99,9‟unu Müslüman yazıyorsun, binde 1‟ i için mi istatistik tutuyorsun. Biz kendimizi biliyoruz Hristiyan 

olarak binde 1… 

SALĠH CORA (Trabzon) – Ġsteyen vatandaĢlarımız için buna yönelik projelerimiz, sosyal politikalarımız olacak. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya, yapmayın, yüzde 99,9 Müslüman yazdığın Ģeyin neyin istatiğini… 

SALĠH CORA (Trabzon) – Bakacağız, belki yanlıĢ yazacak. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ya, Allah‟ ını seversen yapma lütfen. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Paylan… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bitiriyorum. 

Son olarak, Sayın BaĢkan, Sayın Bakan; son yıllarda sanayi sektöründe olan -ben de sonuç olarak ayakkabı sektöründen gelen 

bir insanım- pek çok dostumuz, bizim sektörde, baĢka sektörlerde inĢaat sektörüne girdiler. Ġnanın, iĢlerini ya küçülttüler ya tasfiye 

ettiler ve müteahhit oldular. Müteahhitliğe inanılmaz bir akım var. Bununla ilgili önerimiz, bakın sizin de desteklemenizi istiyoruz: ġu 

rant vergisinin bir an önce çıkarılması. Çünkü herkesin hedefi Ģu, bakın açıkça söyleyeyim; siz de bununla ilgili mücadele etmek 

isteyen bir Bakan olmalısınız Sanayi Bakanı olarak: “Ya, iĢte ben gideyim bir arsa alayım, iĢte, belediyeyle de hemhal olayım, oradan 

bir imar geçirteyim. ĠĢte öz sermayemi çekeyim, 20 milyon lirayı bir arsaya yatırayım, o arsanın değeri 50 milyon lira olsun, ben de 

üzerine 100 tane daire dikeyim, satayım 70 milyon liraya.”  Ama o 10 milyonluk arsayı 50 milyon yapan Ģeyin vergisini dahi 

alamıyoruz. Herkesin böyle bir hesabı var. Hem belediyelerimizde ciddi bir basınç oluyor burada hem Çevre Bakanlığımız üzerinde 

“Hadi bana da rant ver.”  yarıĢı oluyor. Ya, bu sizin üzerinizde de bir baskı. Ya, bu baskıyı kıracak, gidiĢata “Dur.”  diyecek bir Ģey 

yapın, bir vergilendirme belki. Yani, herkes sanayi sektöründen çekilip inĢaat sektörüne doğru koĢmaya çalıĢıyor. Bunu durduracak 

önlemleriniz nedir? Size özellikle de ben rant vergisini öneriyorum, dün Maliye Bakanımıza da, Ekonomi Bakanımıza da önerdim.  

Son olarak da bilim tekrar özgür olmalı düĢüncesiyle, sözüyle bitireyim diyorum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler Sayın Paylan. 

Sayın Usta, buyurun. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim.  

Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, bürokrasimizin ve basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanım, Bakanlığınız ve Bakanlığınızın yaptığı iĢler son derece önemli iĢler. Önce ben tarafımı belli edeyim; ben sizin 

tarafınızdayım, onu söyleyeyim, daha doğrusu Milliyetçi Hareket Partisi olarak biz sizin tarafınızdayız. Sizin gerek toplam bütçeden 

alacağınız büyüklüklerde gerek ülke içinde yapacağınız iĢlerin tamamında sanayiden yanayız. Bunu Ģunun için söylüyorum: Yani, 

Türkiye'de -birazdan göstergelerini bir miktar vereceğim- üretim durma noktasına geldi neredeyse. ĠĢte, imalat sanayisinin millî gelir 

içindeki payı ortada. Dolayısıyla, üretimi artırmaktan baĢka bu ülkenin çıkar bir yolu yok. Burada da yapmamız gereken Ģey: Elbette 

öncelikle tabii tarım çok önemli, hizmet sektörü çok önemli, oralarda, her birinde verimliği artırmamız lazım ancak imalat sanayisi 

üretiminin Türkiye'de arttırılması lazım.  

ġimdi, tabii, Türkiye son on beĢ yıldır aslında bir ekonomi programı uyguluyor. Burada 2006-2007‟ye kadar kamu maliyesi 

ağırlıklı bir ekonomi politikasının olması normaldi fakat 2007 sonrasında bu politikalarımızı değiĢtirmemiz gerekiyordu. Yani, daha 

çok sektörel geliĢmeyi sağlayacak, reel sektörü daha fazla destekleyecek, iĢte bugün ettiğimiz o güzel laflar var ya “yüksek katma 

değerli üretim, teknoloji seviyesinin yükseltilmesi”  falan o dönüĢümü Türkiye maalesef gerçekleĢtiremedi. Tabii bunun sıkıntılarını da 

Ģimdi gün gün yaĢıyoruz. Bir defa “Kimdir bunun sorumluları?”  derseniz bunun birinci sorumlusu tabii ki Sanayi Bakanlığıdır bu 

dönüĢümü gerçekleĢtiremediği için ama Sanayi Bakanlığı yalnız baĢına bu dönüĢümü gerçekleĢtirebilir miydi? GerçekleĢtiremezdi. 

Ġkinci sorumlusu bence Kalkınma Bakanlığıdır. Kalkınma Bakanlığı sektörcülüğü sadece kamu yatırımı dağıtmak zannetti ve hiçbi r 

Ģekilde sektörcü olmadı yani sektörün meselelerini bilmedi, sadece o sektörde hangi kamu kuruluĢu varsa onun yatırımlarıyla uğraĢtı. 

Dolayısıyla, mesela imalat sanayisi filan diye, o sektörler de hemen hemen Kalkınma Bakanlığında kalmadı çünkü imalat sanayisinde 

kamu yok. Böyle bir problem var. En önemli sorumluluk da tabii, bu inĢaat lobisi ve inĢaat lobisinin arkasından giden Hükûmet üyeleri. 

Yani Türkiye zaten yetersiz olan kaynaklarını çok kötü dağıttı. Özel sektör için de söylüyorum bunu; özel için de, kamu için de ama 

daha çok tabii konuĢtuğumuz Ģey özel sektörle ilgili. Bizim kamuyla, imalat sanayisiyle bir üretim hamlesi filan gerçekleĢtirebilecek bir 

durumumuz yok. O ancak yol açar.  

ġimdi, bu kaynak tahsisine müdahale edemediğimiz için zaten düĢük olan tasarruflarımızı da verimsiz, ticari olmayan, “non-

tradable”  alanlara yatırdık, durduk. Bu alanların aĢırı cazip olması, imalat sanayisinden… Firmaları ben burada suçlamıyorum çünkü 

“ firma” dediğiniz Ģey kâr maksimizasyonuyla çalıĢır yani kârı nerede görürse orada yapar. En iyi Türkiye'nin elektronik distribütörü de 

olsa da eğer AVM yapmak kârlıysa, konut projesi yapmak kârlıysa oraya kayar ve Türkiye'de bu yapıldı. Yani irili ufaklı, Ostim‟deki 
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KOBĠ de bunu yaptı, en büyük firmalarımız da bunu yaptı. Ve Türkiye'de bir kalkınma politikası, iktisat politikası olarak bu inĢaat iĢi 

kullanıldı aslında bütün bu iĢi bilenlerin itirazlarına rağmen. Tabii, Ģu anda geldi ekonomi tıkandı. 

ġimdi, ekonomide yurt içi tasarruflar düĢük diyoruz, emsal ülkelere göre çok düĢük. Efendim, tasarrufunuz düĢük olunca dıĢ 

tasarruf ihtiyacınız artıyor, onu kullanmak için bir limitiniz var. “DıĢ tasarruf”  dediğimiz nedir? Cari açıktır. ĠĢte yüzde 5‟ i geçtikten 

sonra cari açık ekonomide ciddi kırılganlıklar oluĢuyor, ondan sonra tekrar ekonomi bir krizle karĢı karĢıya kalıyor veya iĢte gaz-fren 

tartıĢmaları baĢlayıp duruyor.  

ġimdi dıĢ tasarruflara ekonomiyi ciddi ölçüde bağımlı hâle getirdik, getirildi, getirdiniz. Yani, tabii ki bunun sorumlusu 

Hükûmettir. Bu bağımlılıktan da Ģimdi ekonomi bir türlü kurtarılamıyor. Ġthalatın içerisine bakıyorsunuz ara malı ithalatının oranları 

yüzde 73‟ lere kadar gelmiĢ. Tabii, burada enerjiyi hadi anlarsınız ama enerji dıĢında, teknoloji üretemediğiniz için yatırım mallarının 

önemli bir kısmını ithal etmek durumunda kalıyorsunuz. Zaten aĢırı bir tüketim var ekonomide, yani ekonomide rasyonel olmayan bir 

tüketim var, gelirinin yüzde 86‟sını tüketen bir ekonomiyiz biz. Dünyada böyle bir ekonomi yok. Dünyada böyle bir ekonomi ancak iĢte 

1-2 tane… Bir Amerika vardı, Amerika da tasarruf oranlarını arttırdı; tabii, rezerv parası var, Amerika bizimle mukayese edilecek bir 

ekonomi değil. Bir de diğeri ne? Çok düĢük gelirli ülkeler, adam zaten aç yani neyini tasarruf etsin diyebileceğimiz ülkeler. Bizim gelir 

grubumuzdaki ülkelerin ortalama tasarruf seviyesi bizim 15 puan üzerimizde. Dolayısıyla yatırımlarda, Asya ülkelerinde… Merkez 

Bankasının daha geçen gün yaptığı sunum burada, iĢte Ģu: ġu Türkiye'nin üretim ve tasarruf çizgileri, bu da Asya ülkelerinin üretim ve 

tasarruf çizgileri millî gelire oran olarak, yarısı kadarız. ġimdi zaten tasarrufun yok, yatırımın yok, var olanı da gidiyorsun üretken 

olmayan alanlara yatırıyorsun. Dolayısıyla, yapmamız gereken Ģeyin imalat sanayisine ağırlık vermemiz olduğu çok net bir Ģeki lde 

ortada. Bu, sözel olarak söylendi. Buna aslında böyle bakınca son zamanda problem yok ama uygulama hâlâ bunun aksi. Yani 

Türkiye‟de imalat sanayisi üretimini artıracak kaç tane örnek uygulama gösterebiliriz? Yani onu bilmiyorum. 

ġimdi, aslında, Türkiye‟nin doğru düzgün bir sanayi stratejisi de yok, belgesi var. 2 tane sanayi stratejisi belgesi, son dönemde, 

en azından sizin Hükûmet dönemlerinizde çıkartıldı. Bir tanesi, yanlıĢ hatırlamıyorsam, 2011-2014; diğeri de 2015-2018. Sanayi strateji 

belgelerinde, iĢte, “Ekonominin teknoloji seviyesi yükseltilecek.”  diyoruz birincisinde, tam tersi oldu. Ġkincisinde: “Bilgi ve teknolojiye 

dayalı yüksek katma değerli yerli üretim…” Çok yüksek cari açıklar olunca bir yerli vurgusu yapıldı bu strateji belgesinde ama burada 

da Ģu anda çok fazla yaptığımız bir Ģey yok, belki bunların sonuçlarını soru-cevap bölümünde konuĢabiliriz.  

Tabii, Ģimdi, üretim olmayınca iĢsizlik yüksek, genç iĢsizlik özellikle çok yüksek, yüzde 19‟ larda bir genç iĢsizliğimiz var. Hep 

anlatıyorum ben ama burada üzerinde durmayacağım. Türkiye‟nin bir demografik fırsat penceresi vardı; otuz yıllık bir dönem, yarısı 

gitti, diğer yarısı kaldı. Ben hep onu söylüyorum yani bir on beĢ yılımız kaldı iyi iĢler yapabilmek için. Eğer Türkiye on beĢ yıl 

içerisinde yüksek gelirli ülkeler grubuna girecek adımları atmazsa ondan sonra siz sağ biz selamet. Yani bundan sonra daha bu iĢleri 

yapma imkânımız yok. 

ġimdi, bu imalat sanayisinin millî gelir içerisindeki payının düĢük olduğunu söylediğimizde bazen Ģöyle bir savunma yapılıyor, 

muhtemelen siz de yapacaksınız, hemen önünü kesmek için ben baĢlangıçta söyleyeyim: “Efendim, iĢte, cari fiyatlarla bakınca düĢük 

ama sabit fiyatlarla bakınca…” Mesela Kalkınma Bakanı Cevdet Yılmaz bunu söylüyor: “Sabit fiyatlarla bakınca yüzde 24‟ lerde.” 

Özrümüz kabahatimizden büyük, bu daha kötü. Yani 1998 yılı fiyatlarıyla olan da 1998‟de cari fiyatlarla imalat sanayisi/GSYH‟ larımız 

eĢitken -çünkü ikisi de 1998 fiyatıyla- cari fiyatlarda yüzde 15‟e kadar gerilemiĢiz, sabit fiyatlar da yüzde 24‟ lerde duruyor. Yani 

ürettiğimiz iç ticaret hadleri de imalat sanayisinin aleyhine geliĢmiĢ. Niye? Çünkü teknolojik ürün üretemiyorsun yani boĢa 

çalıĢıyorsun.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – KonuĢuruz. 

ERHAN USTA (Samsun) - Onu sizden dinleriz o zaman, benim değerlendirmem bu. 

Yani böyle olması çok daha kötü. Yüzde 15‟ lik bir imalat sanayisi üretimiyle Türkiye‟nin gideceği bir yer yok. Az önce dediniz, 

bu 2002 filan Ģeyi de düĢtü. Ben 2002‟yi konuĢmak yanlısı değildim ama baktım, 2002‟de 17,8‟miĢ yani kötüymüĢ zaten, 2 puan da siz 

kötüleĢtirmiĢsiniz üzerine, hatta 2,2 puan; en son 2015‟ in dokuz aylığı 15,6.  

ġimdi, strateji belgelerindekinin aksine üretimin teknoloji seviyesi düĢüyor diyoruz. Hani bunu 2002‟yle mukayese ettiğimizde 

düĢüyordu; 6,2‟den 3,5‟e düĢüyordu hem ihracatta hem üretimde. ġimdi, en son yıllık programdan tabloya baktım: Beni dehĢete 

düĢüren Ģey, 2014‟ te biraz daha düĢmüĢ 2013‟e göre. Yani bunlar bakın ufak ufak Ģeyler. Zaten kötüyüz, kötü olan durumumuz da 

giderek kötüleĢiyor. Ortanın üstü teknolojide aynı 2014-2013, ortanın altında –yani ortanın üstü, ortanın altı, düĢük diye giderse- 

düĢürmüĢüz, düĢükte bir miktar yukarıya çıkmıĢız. Yani üretimin teknoloji seviyesi on yılda iyice düĢmüĢ; son bir yılda yeniden 

kıpırdayıp acaba bir iyileĢme ivmesi var mı diye bakıyorsunuz, son yıl tekrar düĢmüĢ. Bu, hiçbir Ģekilde kabul edilecek bir Ģey değil. 

Yani büyük laflar ediyoruz da resim ortada, sonuç ortada. Bu büyük lafların manzarası bu olmamalı. ġimdi, tabii, konuĢtuğumuz bir 

yıllık, iki yıllık iktidar olsa: “Bana ne diyeceksiniz kardeĢim? Bizden öncekiler yapmamıĢ, etmemiĢ, bu bir iki yılda olmaz.”  Biz, Ģu 

anda -on üç yıllık- 14‟üncü bütçenizi değerlendiriyoruz. Dolayısıyla, bunları deme hakkımızın olduğunu düĢünüyorum.  

Tabii, bu, bir sürü soruna neden açıyor. ĠĢte, gelir seviyesini yükseltemiyorsun, iĢ gücünü baskılamak zorunda kalıyorsun, 

rekabet edemiyorsun teknoloji seviyesi olmayınca. Bir de ne yapıyor mesela? Bunlar enerjiyi de yoğun kullanan sektörler. Yani 

teknoloji seviyesi düĢük olduğu zaman… Zaten enerji ithalatçısıyız, dolayısıyla enerji fiyatlarının yüksek olduğu dönemlerde 60 milyar 

dolara kadar çıkan enerji faturamız oldu. Yani bir Ģey kötü olunca her yandan sarıyor. Dolayısıyla bunların düzeltilme ihtiyacı var. ĠĢte, 

Avrupa Birliğine bakıyorsun: Bizde 3,5 olan oran 20,2. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  
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BAġKAN – Sayın Usta, sözlerinizi tamamlamanız için ilave süre veriyorum. 

Buyurun lütfen. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan.  

ġimdi, AR-GE harcamalarının millî gelir içerisindeki payı -bunu hepimiz biliyoruz- 1,01; en son 2014 yılında küçük bir miktar 

yükselme var. Ama bakıyorsunuz Çin‟de 2,1; Almanya‟da 2,85; Japonya‟da 3,45; Güney Kore‟de 4,15. Yani bunlar 1,01‟ lik oranlar, 

geçmiĢten beri düĢük gelen oranlar ama bunları da yükseltebilmiĢ değiliz maalesef. Tabii, buraya sadece para harcamak da iĢi çözecek 

bir Ģey değil, onu söyleyeyim de. Ama bir defa kaynak ayırmak lazım, o ayrılan kaynakların da hakikaten AR-GE, gerçekten AR-GE 

olacak iĢlere harcanması lazım.  

ĠĢte, patentle ilgili veriye bakıyorsunuz. ĠĢte, patent neyse, hadi buluyorsun, biraz bilmem ne yapıyorsun veya üretim yöntemine 

dönüĢtürülmesinde arıza var, o da yapılsa ticarileĢtirilmesinde Türkiye‟nin sıkıntıları var. Ama en önemlisi bence, burada 

organizasyonla ilgili sıkıntı Sayın Bakan. Yani bu AR-GE, yatırım, dıĢ ticaret ve sanayi politikaları birbirleriyle bir eĢ güdüm içerisinde 

hareket etmiyor yani bunu çok net bir Ģekilde görüyoruz. ġimdi, hatta, son zamanlarda kanunlar çıkıyor buradan, bizim bütün 

itirazlarımıza rağmen. Nedir mesela? Sizi de bence tehdit edecek bir Ģey: Dahilde iĢleme rejimi. Yani 5 tane politika dokümanında 

Hükûmet demiĢ ki: “Dahilde iĢleme rejimini ıslah edeceğim, azaltacağım, düĢüreceğim.”  Biz burada dahilde iĢleme rejimini beĢ yıl 

daha uzatan ve hiçbir kritik yapmadan uzatan kanunu da buradan geçiriyoruz. Yani iĢte, bu, koordinasyonsuzluk. Çünkü nedir? O 

kanun tasarısını Ekonomi Bakanlığı gönderiyor, Ekonomi Bakanlığı onu Ģey yapıyor ama diğer taraftan Kalkınma Bakanlığı, Hazine 

MüsteĢarlığı veya bu iĢin geneline kafa yoran kurumlar diyor ki: “DĠR‟ in bu ülkeye zararı dokunmaya baĢladı, onu düzelteceğim.”  Yani 

bu eĢ güdüm sorunu Ģu anda karĢımızdaki en büyük, en kritik sorun. 

ġimdi, ekonominin sorunlarına Ģöyle bir devam edecek olursak iĢte verimliliğe bakıyorsunuz, verimlilik seviyesi çok düĢük. 

Tamam, verimlilik strateji belgesi hazırlandı, Anıl Beyler çalıĢıyor, güzel çalıĢıyor, belge olarak problem yok fakat nasıl sonuç aldık 

bilmiyorum… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, lütfen toparlayın.  

Buyurunuz efendim. 

ERHAN USTA (Samsun) – Toparlayacağım Sayın BaĢkanım. 

Mesela, bakıyorsun toplam faktör verimliliğine, özellikle 2002-2007 döneminde fena değil ama 2007-2013 döneminde –benim 

elimde 2014 yok- toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısı eksi 0,5 puan olmuĢ. Yani TFV dıĢındaki büyüme daha yüksek ama 

toplam faktör verimliliği iĢin içerisine girince verimlilik meselesi… Kısmi iĢ gücü verimliğine bakıyorsunuz, aynı Ģeyler var yani 

verimlilikle ilgili Türkiye‟nin ciddi sorunları var. Tabii, burada verimlilik nedir mesela toplam faktör verimliliğin içinde? Adalet 

sistemi, kamu yönetimi. Yani KHK‟ larla bütün kamuyu alıp birbirine atarsanız, o kurumu onunla, o kurumu onunla birleĢtirip 

dağıtırsanız, ondan sonra Türkiye‟de hiç kimse bir daha toplam faktör verimliliğinin büyümeye katkısının pozitif olmasını beklemesin. 

Yani iĢte adalet sisteminin geldiği nokta ortada, birbirleriyle intikam alırcasına bir kısım uygulamalar yapılıyor; o gidiyor, o geliyor, 

senin adamım, benim adamım, paraleliydi bilmem neyiydi… ĠĢte, iĢ gücü niteliği düĢük ve hiçbir geliĢme yok.  

Yatırımlar diyoruz, yatırımlar düĢük. Özellikle makine tesisat yatırımına bakıyoruz. Makine tesisat yatırımları çok önemli 

biliyorsunuz. Son 16 çeyrekte makine tesisat yatırımlarının yüzde artıĢları sadece 4 çeyrekte pozitif yani 16 çeyrekte 4 tane ara pozitif 

var. 16 çeyrekte -dört yılda 4 çeyrek var- 4 çeyrekte pozitif, diğer 12 çeyrekte negatif olan bir özel sektör makine tesisat yatırım 

manzarası var. Yatırım yapmadan bu ekonomi nasıl büyüyecek, nasıl büyüteceğiz, bu iĢleri nasıl yapacağız; ben bilmiyorum. 

Ne var diğer bir sorun? Ölçek sorunu. Bunun üzerine büyük ihtimal siz de gidiyorsunuz. ġimdi, tabii, KOBĠ önemli. Yani iĢte 

üretimdeki payı biraz düĢük olsa da özellikle istihdamdaki payı açısından önemli. Ama bu iĢler… Yani ölçek ile verimlilik arasında da 

ciddi bir ters iliĢki var biliyorsunuz. Yani ölçek düĢtükçe verimlilik düĢüyor. Ne oluyor, ters mi oluyor, doğru mu oluyor? Her neyse. 

Yani ölçeğin… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, ikisi de aynı anda düĢüyorsa doğru orantılı.  

ERHAN USTA (Samsun) – Ölçek düĢtükçe verimlilik düĢüyor.  

BAġKAN – Efendim, maĢallah, zamanınız azaldıkça sizin verimliliğinizde hiçbir azalma olmuyor, tebrik ediyorum.  

Ġstirham ediyorum yalnız, lütfen biraz daha toparlarsak… 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum. 

ġimdi, bakıyorsunuz, firmalarda çalıĢan baĢına yani çalıĢanı 1,19 ve 250 artı olanlarda verimlilik katsayısı nasıl diye 

baktığımızda -çalıĢan baĢına katma değer cinsinden bakılmıĢ- Türkiye‟de 5,1. Mesela AB ülkelerinde 2 kat civarında olan Ģey 

Türkiye‟de 5,1 kat. Dolayısıyla, bir yandan KOBĠ‟ lerimizi destekleyeceğiz ama KOBĠ‟ lerimizin ölçeğini büyütmesini bizim 

sağlamamız lazım. Bunun için tabii profesyonel yöneticilik çok önemli ve benim en çok önemsediğim husus -bunu sizler de 

önemsiyorsunuz, odalar birliğinde bu tür çalıĢmalar var- tıkanıklık aĢılmıĢ durumda değil. Yani Denizli‟ye gidiyorsun, aynı Ģeyi 

görüyorsun; Gaziantep‟ te, Kayseri‟de… Nesilden diğer nesle aktarmada firmalarımız bölünüyor, parçalanıyor, herkes yeniden sıfırdan 

baĢlıyor, böyle bir Ģey olmaz. Kızlar, damatlar, gelinler, Ģunlar bunlar… Türkiye'nin büyük firmaları bile bu geçiĢi sağlayamıyor. Ama, 

kamunun ne yapıp ne edip bu geçiĢi sağlaması lazım yoksa biz diğer türlü bu iĢleri halledemeyeceğiz. 
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ġimdi, Sayın Bakanım, bu ÖDP‟ler için… Sizi ilgilendiren bir sürü öncelikli dönüĢüm programı ve bir sürü eylem olduğunu 

biliyoruz. Lütfen, bunlar için ciddi bir kaynak almanız lazım. Biz bunu buradan Maliye Bakanına sorduk, Mehmet ġimĢek‟e sorduk. 

Bunun, anladığım kadarıyla, Ģu anda tam bütçeleĢtirilmiĢ, parasallaĢtırılmıĢ bir yanı yok. Zaten bunları yapalı üç yıl oldu, geriye kaldı 

iki yıl, iki yılın da kaynağını verdim, ettim deyinceye kadar bu iĢ bitecek, bu 25 tane öncelikli dönüĢüm programını konuĢuyorum. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – AR-GE paketi mesela onlardan bir tanesi yani onların 

hepsi… 

ERHAN USTA (Samsun) – Yani, bu kaynaklar alınsın. Biz burada size kaynak vermek için desteğe hazırız. Ama, iĢte ben hep 

onu diyorum, kamu maliyesinde bundan sonra böyle borcu düĢürme, Ģundan bundan ziyade kaliteye yönelmemiz lazım, 

harcamalarımızı bu ülkeyi büyütecek yerlere yapmamız lazım, gelirlerimizi, gelir politikamızı buna göre oluĢturmamız lazım. 

Bu otomobil meselesiyle ilgili olarak ben Ģunu söyleyeyim sadece, bu tartıĢma enteresan bir tartıĢma, burada kendimizi izah 

etme imkânımız çok fazla yok: Güzel bir gayret ama inĢallah sonu baĢarılı olur. Yalnız ben Ģunu biliyorum ki: GeliĢmiĢ ekonomiler 

çok… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

ERHAN USTA (Samsun) – Bitiriyorum Sayın BaĢkanım ama önemli konular, müsaade ederseniz...  

BAġKAN – KuĢkusuz Sayın Usta. 

ERHAN USTA (Samsun) – AkĢam, Gençlik ve Spor Bakanlığı görüĢülürken az konuĢacağım.  

BAġKAN – Sayın Usta, hep böyle diyorsunuz ama neyse Allah‟ tan bu da tutanaklara girdi. 

Buyurunuz efendim. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Ama, “Yanındayım.”  dedi baĢtan yani lehinde konuĢtu. 

ERHAN USTA (Samsun) – Lehinde konuĢuyoruz. Hiç kötü bir Ģey söyledik mi Allah aĢkına? 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Destekliyoruz sadece. 

ERHAN USTA (Samsun) – Yani, katkı vermeye çalıĢıyoruz, eğer bu katkıya Bakanlığın ihtiyacı yoksa… 

BAġKAN – Efendim, lehe ya da aleyhe değil, iktidar grubundaki konuĢmacılara da biliyorsunuz aynı kuralları uyguluyoruz. 

Buyurunuz efendim. 

ERHAN USTA (Samsun) – Tamam. 

GeliĢmiĢ ekonomilerin biz nihai üründen ziyade, ara ürüne odaklandığını biliyoruz Sayın Bakanım. Burada hedefimiz bence 

yerli otomobil, nihai ürün yerine bir ara ürün olmalıydı. Mesela, bunun yerine biz bütün konsantrasyonumuzu elektrikli otomobil 

bataryasına vermiĢ olsaydık bence Türkiye‟nin daha baĢarılı olma imkânı olurdu. Çünkü geliĢmiĢ ekonomiler nihai üründen ziyade ara 

ürüne odaklanıyor. Bu iĢte biraz yüksek kârı tutturmanın yolu bu. Yani, arabanın beynini veriyor, siz kaportasıyla uğraĢın durun, nihai 

ürünüyle… Dolayısıyla, otomobil meselesindeki tartıĢmaya ben sadece bu kadarcık bir Ģey söyleyeyim. 

Uluslararası değer zincirinde yer almak çok önemli, buralarda bir miktar bir Ģeyler daha yapmamız lazım.  

Enerji fiyatlarının ucuzlatılması lazım, sanayi için söylüyorum, bunu Türkiye maalesef yapabilmiĢ değil.  

Ġhracatta pazar çeĢitlemesi önemli. Fakat biz burada Avrupa Birliği pazarını biz çok çabuk gözden çıkarmıĢtık, Allah‟ tan bazen 

bazı Ģeylerin Ģerri de hayır oluyor. Avrupa Birliği pazarı öyle kolay gözden çıkarılabilecek bir pazar değil. Bu pazarın sadece parası 

filan değil yani sizin her Ģeyinizi denetliyor, üretiminizin kalitesinden, teknoloji seviyesinden, çocuk iĢçi kullanımından, bilmem neyine 

kadar. Bu konuların hepsinin ben çok önemli olduğunu düĢünüyorum.  

Tabii, Ģu “ input-output”  tablosunun olmaması Ģu anda burada bizim birçok tartıĢmayı yapmamıza engel oluyor. Mesela, iĢte 

yerli payının ne olduğunu bilmiyoruz Ģeylerde filan.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Var, var, verelim size. 

ERHAN USTA (Samsun) – Sizin o bana vereceğinizi de alalım biz ama büyük ihtimal o bir alt Ģeyleri yani bir altındaki Ģeyleri 

içermiyor olacak, içeriyorsa ne güzel. “ Input-output”  çıkmadan o yapılamaz Sayın Bakanım, vallahi TÜĠK çıkarmadı. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Tamamen, Ģu anda sistemde var. Bizim GBS‟den 

çıkarıyoruz artık Erhan Bey, artık GBS‟de tüm verilere en ince detayına kadar ulaĢma imkânımız var. Biraz sonra belki Zekeriya Bey‟ in 

konuĢmasıyla ilgili bir iki rakam vereceğim, oradaki yerlilik oranlarını artık çok ince detayına kadar hesaplayabiliyoruz yani o konuda 

artık Ģeyimiz var.  

ERHAN USTA (Samsun) – Tamam, biz aldıktan sonra, bu ön yargılı konuĢmayayım ama ben Ģunu biliyorum ki… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Veri tabanımız var, arzu ederseniz, mesela Ģu sayfayı 

hemen size verebiliriz. 

ERHAN USTA (Samsun) – Tamam, vallahi iyi olur aslında, hemen bu arada ben de incelerim. Ama, sistemin tamamını 

çıkarmadan ekonominin bir parçası için bunu yapmanın ben mümkün olmadığını düĢünüyorum, yalnız inceledikten sonra net Ģeyini 

söylerim.  

Son olarak da bu iç denetim meselesi… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

ERHAN USTA (Samsun) – Hemen iç denetimle ilgili bir cümleyi söylüyorum. 

BAġKAN – Sayın Usta, sözlerinizi tamamlamanız için bu sefer söz veriyorum. 

Lütfen, buyurunuz. 
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ERHAN USTA (Samsun) – Çok teĢekkür ederim, merhametinizi biz biliriz. 

ġimdi, efendim, bu iç denetim meselesi önemli, iç denetim kurumlara değer katan bir Ģey. Ben Sayın MüsteĢarla Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulu üyesi olarak da bu amaçla birkaç defa da görüĢtüğümü hatırlıyorum. ġöyle Bakanlığa bakıyoruz, Bakanlık iyi 

yani 20 kadrodan 15‟ i dolu. Tabii, inĢallah, Sayın MüsteĢarla görüĢmelerinde iç denetçilerin sorunu olmuyordur diye düĢünüyorum. 

KOSGEB iyi, fena değil, 10 kadrodan 8‟ i dolu, TSE kötü yani 8 kadrodan sadece 2 tanesi dolu. Tabii kadroyu doldurmak baĢlı baĢına 

iyi anlamına gelmiyor da ama önce bir doldurmak lazım, iĢ yapmak ondan sonra.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bir sorun var mı? 

ERHAN USTA (Samsun) – Bilmiyorum sorun nedir ama Türk Standartlarının da Ģey yapılması lazım. Patent 3‟ünün de… Yani, 

TÜBĠTAK‟ ın da biraz boĢluğu var. Ama, bu iç denetim meselesinin kurumlarımızın geliĢmesi açısından çok önemli olduğunu 

düĢünüyorum, hakikaten değer katıyorlar ve onların üst yöneticiyle görüĢmelerinin de yani kaliteli bir Ģekilde görüĢmelerinin de 

sağlanmasının faydalı olacağını düĢünüyorum. 

Ben, bütçelerinizin hayırlı olması temennisiyle saygılar sunuyorum. 

TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan müsamahanıza. 

BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Usta. 

Yani, Sayın Usta‟nın sık sık gündeme getirdiği bu iç denetim konusu hakikaten ülkemizin tamamı için, bütün kamu 

kurumlarımız için son derece önemli, hatta imkân olursa bizim Plan ve Bütçe Komisyonu olarak bu iç denetim komisyonunun iç 

denetim meselesini müstakil olarak bir ele alıp değerlendirmemizde hakikaten fayda var bu yapısal reformlar çerçevesinde de. Bu 

konuyu her bakanlık bütçesinde dile getirdiğiniz için ben Ģahsım adına teĢekkür ediyorum efendim size. 

Buyurun Sayın Cora. 

SALĠH CORA (Trabzon) – Sayın Bakanım, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, Plan ve Bütçe 

Komisyonumuzun kıymetli üyeleri, milletvekili arkadaĢlarımız; hepinizi saygıyla selamlıyorum. 

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçe görüĢmelerinin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. 

Sayın Bakanımızın sunumunu dikkatle okudum, gerçekten ülkemiz için heyecan verici geliĢmelerin altyapısının tamamlandığını 

ve bunların büyük bir aĢama kaydettiğini görmekten mutluluğumu ifade etmek istiyorum. Çok büyük teknolojik çalıĢmalar yapıldı, 

bunlardan her birini büyük bir inovasyonun, büyük bir icadın müjdeleyicisi olarak görmekteyiz, böyle değerlendirmekteyiz. Artık eski 

köye yeni âdetlerin geleceğine yürekten inanıyorum. Çünkü Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yapmıĢ olduğu bu AR-GE 

faaliyetlerinin ve AR-GE faaliyetlerine verilen desteğin, bütçede buna büyük bir pay ayrılmasının ilerleyen aĢamalarda faydasını daha 

da iyi göreceğiz. Bu konuda en büyük zenginliğimiz tabii ki insan kaynağımızdır, bunu da en güçlü ve etkin bir Ģekilde kullanacağız.  

Değerli arkadaĢlar, on üç yıllık iktidarımız döneminde, her alanda olduğu gibi, yine yerli üretimde de büyük mesafeler katettik. 

Özellikle ATAK helikopteri, ANKA insansız hava aracı, MĠLGEM savaĢ gemisi, Altay tankı; bunların hepsi yerli üretimlerdir. 

Bunların her birini alkıĢlamamız gerekiyor. GÖKTÜRK uydusunu biz fırlattığımız zaman ODTÜ‟de lastik yakma eylemi olmuĢtu ve bu 

Ģekilde oradaki o açılıĢ protesto edilmiĢti. Ne zaman Türkiye ayağa kalksa, yeni bir Ģeyler yapsa, özgün çıkıĢlar yapsa birileri hep buna 

“Dur.”  demiĢtir. ġimdi de konumuzla alakalı olduğu için söylüyorum, yerli otomobillerle ilgili çalıĢma yapılmaktadır, son sürat devam 

etmektedir ancak bunun da engellenmesi için yine birileri durmamaktadır. Maalesef, bu ülkenin geliĢmesini, kalkınmasını istemeyenler 

bu otomobile “Çakmadır.”  ifadesiyle beraber bu marka değerini yıpratmaya baĢlamıĢlardır. Aslında bilim adamlarının, 

akademisyenlerin bu çalıĢmaların peĢine takılıp geliĢtirilmesine katkı sağlaması gerekirken -maalesef burada bir milletvekilimiz de 

farklı bir bakıĢ açısıyla olaya yaklaĢmıĢtı- bu bilim adamlarının bu konularla ilgilenmesi gerekirken korsan bildirilerle beraber ülkenin 

birliği ve beraberliği, huzur ve barıĢı için operasyon yapan askerlerin, polislerin motivasyonunu bozmak için gayret göstermektedirler, 

ülkemizi dıĢarıya karĢı suçlamaktadırlar, bu tip konularla meĢgul olmaktadırlar. Bu 2 bin kiĢinin Ģu anda neyi icat ettiği, neyi 

keĢfettiği… 

BAġKAN – Sayın Cora, bir dakika… 

Değerli milletvekilleri, lütfen efendim, hatibi takip etmekte zorluk çekiyoruz. 

EMĠN HALUK AYHAN (Denizli) – Beni mi kastettin Sayın BaĢkan? 

BAġKAN – Hayır, efendim, genel bir uğultu oldu salonda da. 

EMĠN HALUK AYHAN (Denizli) – Bir tek ben konuĢuyordum, uğultu yoktu. 

BAġKAN – Yok efendim, hayır, genel bir uğultu oldu. 

Buyurunuz Sayın Cora, devam edin. 

SALĠH CORA (Trabzon) – Bu akademisyenlerin Ģu ana kadar akademik kariyerleri içerisinde neyi keĢfettiklerine, neyi icat 

ettiklerine dair somut bir veri yoktur, millet iradesi neredeyse onlar hep karĢısında yer almıĢlardır. Ben, Türkiye‟deki bilimsel 

çalıĢmaların, Türkiye‟deki bu TÜBĠTAK, TÜBA gibi kuruluĢların, kendi içerisinde yapmıĢ oldukları faaliyetlerin, ülkemizin 

büyümesine yönelik yapmıĢ oldukları çalıĢmaların akamete uğratılmaması, bu kurumların sürekli olarak tartıĢılmaması gerektiğine 

inananlardanım. Zira bu kurumların eğer muhalefetin veya belirli kitlelerin, grupların istediği Ģekilde açıklama yapmaması hâlinde yani 

muhalefetin sözcüsü gibi davranmadıklarında “ iktidarın arka bahçesi”  gibi yaklaĢımların da bu kurumlara zarar verdiğini 

düĢünmekteyim. YapmıĢ oldukları çalıĢmalar, sonuçta ülkemizin menfaatlerine, geleceğimize yönelik önemli çalıĢmalardır. Bu 

kurumların özgün bir yapıda yine bu Ģekilde devam etmelerine, iktidarıyla muhalefetiyle, hep beraber katkı sağlamamız gerekiyor.  

Ben bu vesileyle Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize teĢekkür ediyorum.  
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BAġKAN – Çok teĢekkürler Sayın Cora.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama Değerli Cora, bu kurumlara dair en büyük müdahale söz konusu iktidar döneminde oldu, 

TÜBA ve TÜBĠTAK‟a dönük en büyük müdahale iktidar döneminde oldu.  

SALĠH CORA (Trabzon) – TartıĢmayalım.  

BAġKAN – Sayın Haberal, tekraren ben hatırlatayım müsaade ederseniz, Komisyonumuzun üyesi olmayıp dıĢarıdan teĢrif eden 

siz kıymetli milletvekillerimizin konuĢma süreleri beĢ dakikadır efendim. 

Buyurunuz lütfen.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – Ġlave iki dakika, artı bir dakikayla sekiz dakika olur.  

BAġKAN – Efendim pazarlığa peĢin peĢin baĢlıyorsunuz maĢallah.  

Buyurunuz efendim. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Çok teĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, size de ayrıca çok teĢekkür ediyorum, büyük bir dikkatle seyrettim, çok güzel notlar alıyorsunuz ama otomobilde 

kaldınız, uçak istiyoruz. Seçim kampanyası boyunca bütün billboardlarda “Yerli uçağımızı yapacağız. Yerli uçağımızı yapacağız.” 

Uçak istiyoruz.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ankara‟da yapıldı.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – O uçakla da bizi gezdireceksiniz, ilk bu milletvekillerini gezdireceksiniz, söz kabul ediyoruz 

burada.  

Sayın Bakanım, bu otomobile bu kadar takılmanızı anlamadığım için aslında bir ironi yapmak istedim. Siz uçak yapmaya, uzay 

mekiği yapmaya kalktınız. Uzay mekiği yapıyorsunuz, uzaya uydular fırlatıyorsunuz. Otomobil herhâlde bir BMW, Mercedes 

çıkartamasak da bir ġahin‟ in atmacasını çıkartırız diye düĢünüyorum. Ġsmi de “atmaca”  olsun bir Karadenizli olmam sebebiyle özellikle 

“atmaca” ismini tercih ederim. TeĢekkür ederim.  

Sayın Bakanım, Ģu ana kadarki olan bütün SayıĢtay raporlarında bir Ģey dikkatimi çekti: Ġlk defa bu kadar kötü bir rapor 

TÜBĠTAK‟ ta gördüm, bilmiyorum gördünüz mü? TÜBĠTAK‟ la ilgili raporda -eminim ki siz gereğini yapacaksınız- SayıĢtayın 

yazdıklarını kurum kabul etmiĢ. Neyi kabul etmiĢ? ĠĢte “Kayıtların düzeltileceği...”  demiĢ. Bir baĢka yerde hatalı yapıldığı anlaĢılan 

kayıtların ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde düzeltileceği bildirilmiĢ. Demek ki mevzuatlara uyulmamıĢ, demek ki TÜBĠTAK‟ ta 

mevzuata aykırı iĢlemler yapılıyormuĢ, bundan çıkan sonuç bu. Kurum kabul ettiği için diyorum efendim, SayıĢtay raporlarına dikkat 

ederseniz.  

Bir KDV istisnası durumu var. Bu, haydi diğer kurumlarda da olan bir Ģey, anlaĢılabilir bir Ģey diyelim ama TÜBĠTAK‟ ın 

muhasebe iĢlem fiĢlerini kayıt altına almadığı raporda yazarsa, taĢınmazların muhasebe kayıtlarında yer almadığı yer alırsa bir sıkıntı 

var demektir Sayın Bakan. Demek ki -ben sizin bu konuda ne kadar hassas olduğunuzu da biliyorum- incelemelerde bir eksiklik var 

demektir. 

Ve artı Sayın Bakan, denetimde TÜBĠTAK BaĢkanlık ve bağlı birimlerinde –önemli bir konu bu- kadrolu ve proje kapsamında 

çalıĢanlar için kıdem tazminatı karĢılıkları ayrılmamıĢtır. Neden takıldım bu konuya? Hükûmet hani... Kıdem tartıĢmaları var ya acaba 

TÜBĠTAK‟ la mı baĢladı dedim. Kıdem kaldırılacak, kaldırılmayacak acaba ön mü aldı, TÜBĠTAK “ Ġlk ben yapıyorum mu.”  dedi 

diye... 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ne zaman ayrılmamıĢ; eskiden beri mi ayrılmıyor yoksa 

Ģimdi mi? 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Sizin SayıĢtay raporunuzdan okuyorum efendim.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ne olduğunu anlamaya çalıĢıyorum.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – 2014 yılı kesin hesap. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Daha önceden de ayrılmıyordu da devam mı etmiĢ, 

yoksa ayrılmıyor mu? 

EMĠN HALUK AYHAN (Denizli) – Demek ki kurum takip etmiyor, Bakanlık iyi değil, siz sorduğunuza göre Sayın Bakan.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ArkadaĢlar bir baksınlar. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Saygıdeğer Bakanım, TÜBĠTAK BaĢkanlık ve bağlı birimlerinde kadrolu ve proje kapsamında 

çalıĢanlar için kıdem tazminatı karĢılıkları ayrılmamıĢtır, SayıĢtay raporu denetim görüĢü.  

Sizin raporunuza göre konuĢuyorum, bütün referansım sizin raporunuz efendim. Performans raporunda TÜBĠTAK‟ ın yetersiz 

kaldığı, performans ölçülerine daha dikkat edileceği bildirilmiĢ. Bunu bildiren kim? Kurum. Demek ki üniversitelerin, AR-GE‟ lerin 

performanslarını ölçen kurumda kendi içinde bir plansızlık, programsızlık var.  

Sayın Bakanım, ayrıca özellikle size sormak istediğim Ģeyler var. Bu, mahkeme ve yetkili kurullarca sahteliği ispat edilen 

dijitallere “gerçektir”  raporu veren ve yurt dıĢına kaçan 3 Ģahsiyet var. Bunları bu kuruma kim almıĢtır, referansları kimdir bunların ve 

bu kurumda içeride hâlâ bir bağları var mıdır?  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Kimin aldığını bilmiyorum ama ben attım.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – Ben de size, efendim, öğrenmek mahiyetinde soruyorum.  

Kuruma personel alırken hangi bilimsel kriterleri TÜBĠTAK uygulamaktadır efendim?  

OluĢturduğunuz bilim merkezleri, özellikle dikkat ettim, Konya, Kayseri, Ġç Anadolu Bölgesi... 
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BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Elâzığ. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Kocaeli, Bursa, Marmara Bölgesi. Kocaeli‟ni anladım efendim, memleketiniz. Ben de bakan 

olsam giderim Rize‟ye yaparım, çok doğru da geliĢmiĢ bir bölgede neden hep aynı Ģehirler, yani neden Marmara Bölgesi, neden Ġç 

Anadolu Bölgesi? Neden Rize‟de yok, neden Trabzon‟da yok, neden Zonguldak‟ ta yok? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Haberal... 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Son bir dakika efendim... 

BAġKAN – Yo, yo, hayır, ben size iki dakika vereceğim süre tartıĢmalarla kaybolan süreyi de nazarıdikkate alarak. Gördüğünüz 

gibi, adaletli davranmaya çalıĢıyoruz.  

Buyurunuz efendim.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – Çok teĢekkür ederim.  

Efendim, Sayın TÜBĠTAK BaĢkanı bir açıklama yaptı. 50 binden fazla kitap piyasada toplatılmıĢ, iĢte imha edilmek üzere 

toplatılmıĢ. Güzel, muhakkak ki kurum böyle bir Ģey yapmıĢsa bir gerekçesi vardır ama bunun kriterleri önemli, bu kriterler ne; bir. 

Ġkincisi: Bakın, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye Büyük Millet Meclisinde milletvekillerinin odasına gönderilen 

kitaplar: Harun Yahya, Adnan Oktar. Bunlar toplatılacak kitaplar kategorisinde yer almıyor mu ya da biz bu kitapların... 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Kim göndermiĢ? 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Harun Yahya, Adnan Oktar; bütün milletvekillerinin odasında var.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – TÜBĠTAK mı göndermiĢ? 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Hayır efendim, toplatılan kitaplarda diyorum. Toplatılan kitaplar içerisinde neden bunlar yok, 

toplatılacak kitaplar kategorisinde bu kitaplar yer almıyor mu, bunu sormak istiyorum. 

BAġKAN – Çok affedersiniz Haberal, sürenizi de durdurdum, bu kitapların toplatılmasını mı öneriyorsunuz? Ben anlayamadım 

da o bakımdan, sarahat kazandırırsanız Komisyonumuzun aydınlanması açısından.  

Buyurunuz efendim.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – Efendim, bu kitaplar din kitapları. Ġslam diniyle ilgili referans alacağımız bir insan olmadığı 

için Adnan Oktar, Harun Yahya -ne ise zat- bu kadar din âlemimiz, ulemamız varken bunlar Meclisin içine gelip Türkiye Büyük Millet 

Meclisi çatısı altında milletvekillerinin odasına dağıtma cesaretini buluyorsa bir yerde bir sıkıntı var demektir, bunu anlatmaya 

çalıĢıyorum.  

Sayın Bakanım, son olarak, bir sahte diploma konusu vardı; hatırlarsanız, bir önceki sayın bakanın akrabasıyla ilgili bir sürü 

Ģeyler çıktı vesaire, önemli olan o değil. Önemli olan, acaba TÜBĠTAK, bir: Diploma bankası oluĢturup Türkiye‟de bugüne kadar olan 

bütün diplomaların, verilen bütün diplomaların üniversitelerle iĢ birliği yaparak tek çatı altında toplanıp... Atıyorum “Fikri IĢık”  diye 

baktığınız zaman en azından Ģu, Ģu, Ģu okuldan Ģu tarihte mezun olmuĢtur, diploması Ģudur diye bir banka oluĢturulamaz mı? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – YÖK yaptı o iĢi, Ģu anda baĢladı.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – Neresi baĢladı efendim? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – YÖK. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – YÖK‟te daha baĢlamadı efendim, öyle bir Ģey yok.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – BaĢladı ve Ģu ana kadar 5 milyon diploma gözden 

geçirildi.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – TeĢekkür ediyorum Sayın Bakanım, saygılar sunuyorum.  

BAġKAN – TeĢekkürler, sağ olun Sayın Haberal.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bütün kamuda YÖK‟ te baĢladı ve 5 milyon diploma 

gözden geçirildi, bilginiz olsun.  

BAġKAN – Sayın Bakanım, değerlendirmeleriniz sırasında cevap verirseniz... 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ben çok net söylüyorum.  

BAġKAN – ġöyle efendim, doğru, çok haklısınız, hakkıaliniz var, lakin tam tutanak usulü olduğu için her seferinde benim 

yetiĢip sizin mikrofonunuzu açmam mümkün olmuyor, arkadaĢlarımız açısından zorluk oluyor. Ġstirham edeceğim efendim, lütfen… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Peki. 

BAġKAN – Çok teĢekkür ediyorum.  

Sayın KuĢoğlu, buyurunuz efendim.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Değerli arkadaĢlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar ve basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Bakan Yardımcısı Hasan Ali Bey‟e de hayırlı olsun diyorum.  

Sayın Bakan, bu AR-GE paketi dolayısıyla sizi kutluyorum, hakikaten güzel bir iĢ yaptınız. AR-GE çok öncelikli bir konusu 

Türkiye'nin, belki de zirvede yer alan en önemli konulardan bir tanesi. Gerekçelerini de gayet iyi ortaya koymuĢsunuz, kurumsal 

paylaĢım gayet iyi. Bildiğim kadarıyla biz artık Almanya‟dan, Fransa‟dan daha fazla AR-GE desteği veriyoruz, devlet olarak daha fazla 

destekliyoruz AR-GE çalıĢmalarını. Bu bakımdan çok güzel, AR-GE merkezi kurma kolaylığı açısından gayet iyi bir yaklaĢım var. 

Destekler, mali destekler artıyor yeni pakette, sanayiyle iĢ birliği de artıyor. Bu bakımlardan gayet iyi.  
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Ama Ģöyle bir Ģey var, bu, sizin dıĢınızda: Siz, Ģimdi, bir bilimsel AR-GE adası oluĢturmak istiyorsunuz ya da bir havuz ya da 

bir akvaryum oluĢturmak istiyorsunuz ama Türkiye'nin bu yapısı içerisinde bu mümkün mü, ona da bakmak lazım. Yani, Ģu eğitim 

anlayıĢı içerisinde, eğitim yapısıyla, bu öğrencilerin, vatandaĢın Ģu durumuyla, ekonominin bu durumuyla ne kadar baĢarılı olunur, onu 

da değerlendirmek lazım. Eğitim sistemimizde özellikle çok büyük sıkıntılar var. Mesela, Ģöyle bir Ģey çok uç örnek olacak: Suudi 

Arabistan -paralı da bir ülke- her türlü desteği verse AR-GE araĢtırmacılarına, ne kadar baĢarılı olur? Mümkün değil. Biz de bu 

destekleri veriyoruz, vermemiz gerekiyor, doğru da yapıyorsunuz ama bununla beraber sizin Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı olarak, 

TÜBĠTAK olarak, bu iĢlerle ilgili destek veren kuruluĢlar olarak diğer bakanlıklar tarafından da desteklenmeniz lazım. Siyasi iradenin 

de desteklemesi lazım tümüyle, kamuoyu desteğini de almanız lazım. Millî Eğitim Bakanlığından çok büyük oranda destek almanız 

lazım. Türkiye‟de bu uluslararası bir kriterdir, PISA, bunlara bakıyoruz. Matematik, Türkçe, fen bilimleri; bunlarda çok düĢük bizim 

öğrenciler, çok düĢük. ġimdi, geçen gün bir OECD raporu yayınlandı. Öğrencilerin okul sonrası aktiviteleriyle ilgili bir rapor bu; 

raporun adı “Öğrenciler, Bilgisayar ve Öğrenme Bağlantıları Kurmak.”  ĠncelemiĢler, Finlandiya‟da mesela, öğrencilerin okul dıĢında ve 

okulda bilgisayar baĢında geçirdikleri süreleri araĢtırmıĢlar, Çin‟de araĢtırmıĢlar, Güney Kore‟de araĢtırmıĢlar, Türkiye‟de, birçok 

ülkede araĢtırmıĢlar. Buna göre, bilgisayar baĢında, tablet baĢında geçen süre artarsa, çok daha fazla olursa baĢarı düĢüyor, böyle bir 

ters orantı var. Bilgisayar baĢında geçirilen süre az olursa -bilgisayarı bilmek gerekiyor, araĢtırmasını bilmek gerekiyor ama- daha 

inovatif, daha fazla kafasını çalıĢtıran bir Ģekilde yani ellerine el alıĢkanlığını parmakları değil de kafasını çalıĢtıran bir öğrenci daha 

baĢarılı olabiliyor. Bunlara yöneltmek lazım insanları. Öğrencilerimize, gençlerimize, çocuklarımıza bu alıĢkanlıkları vermek lazım. 

Böyle bir ortam yok Türkiye‟de. Onun için, sizin yaptıklarınız doğru ama ortam nedeniyle eksik kalabilecek Ģeyler, bunların 

tamamlanması lazım.  

Millî Eğitim Bakanlığının bu 4+4+4‟ü… Siz o dönemde, baĢlangıçta… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Alt Komisyon BaĢkanıydım. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet.  

Bu 4+4+4 tutmadı yani olmuyor. Bizim eğitimle ilgili de farklı bir yol, yöntem izlememiz lazım. Bu Ģekilde devam etmemiz 

mümkün değil kanaatindeyim. Daha doğrusu, bu uluslararası bir kriterdir, her yerde geçerlidir. Böyle kurak, bu bakımdan yaratıcı 

olmayan bir alandan çok baĢarılı birilerinin çıkması, AR-GE çalıĢmalarının baĢarılı olması, çok fazla bu alanda patent üretilmesi çok 

zor. Yoksa son yıllarda AR-GE gayet iyi, özel sektörün AR-GE harcamaları içerisindeki oranı arttı ama daha inovatif olunması lazım, 

patent sahibi olunması lazım. Bu bakımdan, bir üreticilik eksiği var; onun da ancak bu Ģekilde olması mümkün.  

Demin, Erhan Bey faktör verimliliğinden girdi, makroekonomik bütün göstergelerle ilgili birçok Ģeyi söyledi. Ben, o konulara 

fazla girmeyeyim ama sanayi envanteriyle ilgili olarak bir Ģeye rastlamadım sunumunuzda. Yani, o konu öyle kaldı artık. Uygulamaya 

yönelik neler yapılıyor o bakımdan, son bölümde bir Ģey söyleyebilirseniz… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Cevap vereyim, tamam. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Sanayi envanteri tamam ama bir iĢe yaraması lazım, kullanılır olması lazım.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – OSB‟ ler için de aynı Ģey geçerli. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Yine, 2016 yılı programına bakıyorum, imalat sanayisiyle ilgili olarak en azından olumsuz 

geliĢmeler yok. Yani, geçmiĢ yıllarla kıyaslayınca olumsuz olduğunu artık söylemek mümkün değil ama Türkiye‟deki imalat 

sanayisinin, sanayi sektörünün bu durumda olmaması, çok daha iyi bir noktada olması lazım kesinlikle.  

Bu Pardus iĢletim sistemini geçen yıl da dile getirmiĢtim, biraz gecikti galiba, siz ona cevap vermediniz ama? Ġyi imi gidiyor?  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Çok iyi gidiyor.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Ama hedeflenen zamanda olmadı herhâlde?  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Oldu. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) - Oluyor mu? ĠnĢallah.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK  (Kocaeli) – ġu anda, biz geçiĢi tamamlıyoruz. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Geçen sene buna cevap vermediğiniz için, bu sene cevap verebilirseniz onunla ilgili, nerelerde 

kullanılacağı, hangi aĢamada olduğuyla ilgili, memnun olurum. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Tabii, tabii.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yani, sonuçta, ekonomiyle ilgili olarak Ģunu söyleyeyim: Siz Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanısınız, bizim inĢaatçılıktan sanayiye geçmemiz lazım, üretir olmamız lazım, o zihniyete sahip olmamız lazım. Sadece bu AR-GE 

paketiyle bu iĢi yapamayız. Yani, bunu çeĢitlendirmemiz, desteklememiz lazım, yukarıya çıkarmak için altını da doldurmamız lazım. O 

çalıĢmaların olması lazım muhakkak.  

Sayın Bakanım, yerli otomobil konusu var ya, geçen, ben, Genel Kurulda Ģeye basmıĢ oldum, siz oradayken de yerli otomobil 

aklıma geldi. Onu sorunca Tahsin Bey bir not getirdi bana, tesadüfen öğrendim. Bu yerli otomobil iĢi AR-GE çalıĢmalarınızla çeliĢiyor. 

Yani, bu yerli otomobil konusu, yıllardan beri -bunun hedefi çok öncelerdi, sizden önceki dönemlerden baĢlamıĢtı bu- çok popülist 

oldu, AR-GE paketiyle de çeliĢir vaziyette. Artık, belki de bu iĢten vazgeçmeniz lazım ama Tahsin Tarhan Bey‟ in bana verdiği notta 

bununla ilgili olarak bir 120 milyon lira ödeme yapıldığı, SAAB -bir de Çin galiba- firmasıyla bu konularla ilgili bazı çalıĢmalar 

yapıldığı, bu teknolojinin çok eski olduğu, sıkıntılar getireceği, baĢarılı olunamayacağı yolunda çok ayrıntılı bilgiler var; siz de 

biliyorsunuzdur belki bunu, bununla ilgili basın toplantısı da yapmıĢ kendisi. Sonuç olarak, buradan bir Ģey çıkmayacağını Tahsin 
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Tarhan‟ ın raporu söylüyor ama bu konuda hedefi de -mesela, daha önceki hedef 2013‟ tü, 2014‟ tü- sürekli olarak erteledik, erteledik, bu 

yıla kadar geldik, hâlâ ortada bir Ģey yok. Öyle bir realite de var.  

Yine, geçen yıl sordum, cevap vermediniz; Ankara Temelli‟deki yatırım konusu vardı.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – TSE mi? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet. Onunla ilgili geliĢmeyi öğreneyim. Ankara‟yla ilgili yatırımlarınızla ilgili bilgi 

verebilirseniz tekrar söylüyorum, memnun olurum, kendi bölgem.  

Bir de Ģuna baktım: Bakanlığınızın 277‟ i otomobili var (T) cetvelinde, 10 otomobil bu sene alacaksınız; kutluyorum yani öyle, 

anormal bir otomobil sayısı yok, talebiniz de fazla değil. Saray bu sene alacağı otomobillerle sizi geçecek ama! 200 küsur daha sarayın 

otomobili olacak bu sene, sizin de 200 küsur. Koca Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile sarayı mukayese edin, bakın. Bir de onlar 

hep lüks otomobiller.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Onlar devletin temsil makamı yani.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Siz neyi temsil ediyorsunuz Sayın Bakan? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Temsil… Yani, bütün herkes 200 küsur otomobille temsil mi edilir Sayın Bakanım? BoĢ verin 

onu! Sizin, bu noktada onları da eleĢtirmeniz lazım aslında.  

Sayın Bakanım, BaĢkanlık Divanımız dün akĢam biz yine buradaydık bazı konularla ilgili görüĢmeler yaptık. Bu SayıĢtay 

raporlarıyla ilgili BaĢkanlık Divanımız çok kötü bir karar verdi. SayıĢtay raporlarını pek gündeme getirmeyecektim ama bunu söylemek 

zorundayım.  

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti) 

BAġKAN – “BaĢkanlık Divanı”  derken burası mı aĢağısı mı? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Burası.  

BAġKAN – Pardon, ne karar verdi bilmediğim için. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ġbrahim Bey buradaydı, siz yoktunuz dün akĢam. 

BAġKAN – Rahatsızdım ben, evet. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet. 

Yani, sorunlu bir kuruluĢ vardı, SayıĢtay ile kurum arasında. 

Neresiydi? 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TMSF.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TMSF ile SayıĢtay arasında bir problem var, yıllardan beri de devam ediyor. O problemin 

sonuç olarak Plan ve Bütçe Komisyonunun kararına göre çözülmesi lazım. Yani, sağlık harcamaları konusu vardı, bir konu daha vardı. 

Sonuçta, buranın vereceği karara göre hareket edecekler, bir yaptırımı söz konusu değil ama BaĢkanlık Divanı… 

BAġKAN – Ġzleme… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yok, yani hiçbir Ģekilde onu dikkate almadı, SayıĢtay raporu da dikkate alınmamıĢ oldu.  

SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Onlar hukuksuz… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Efendim… 

SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Onlar hukuksuz bulmadıklarını söylediler. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Onlar hukuksuz bulmadığını söylüyor, SayıĢtay “Hukuksuz.”  olduğunu söylüyor, ortada 

kaldı. Yani, sonuçta, bizim kararımız geçerli olacaktır. Bizim de geleceğe yönelik olarak örnek bir karar vermemiz lazım çünkü ilk defa 

bunlar gündeme geliyor, bizim de örnek karar vermemiz lazım. 

Sayın Bakanım, demin, Erkan Bey söyledi, Ģimdi TÜBĠTAK‟ ın geçmiĢ yıllarda -2012 raporuydu galiba yanlıĢ hatırlamıyorsam- 

çok kötü bir raporu vardı; muhasebe sisteminin olmadığı, kurum olmadığıyla ilgili bir rapordu o. Ondan sonra düzeldi ama 2014 raporu 

da bazı sıkıntılar içeriyor. Biraz önce bulgularla ilgili, Erkan Bey de bahsetti, TÜBĠTAK‟ ın muhasebe bölümüne de kadroyla ilgili bir 

yatırım yapılması, biraz özen gösterilmesi lazım çünkü tarihte gördüğüm en kötü rapordu o, 2012 SayıĢtay raporu, çok kötüydü. Yani, 

bir baĢkası tarafından incelense, bir Ģirket olsaydı iflası istenebilecek durumdaydı tümüyle. Gelir-gider belli değil, sorumlular belli 

değil, anormal bir vaziyetteydi ama hâlâ tam olarak düzelmediğini görüyoruz, o dönemdeki kadar olmasa da bazı sıkıntılar olduğunu 

görüyoruz; onu bir belirtmek istedim.  

Bir de otomobil sayınız… Finansal kiralama yoluyla alacağınız bir otomobil var mı bu sene içerisinde? Maliye Bakanlığı bunları 

bilmiyor, finansal kiralama, leasing yoluyla alınacakları “Biz takip edemiyoruz, ilgili bakanlıklara sorun.”  diyor çünkü. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – “Finansal kiralama” dediğiniz hizmet alımı mı yoksa… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Leasing yoluyla değil, otomobil alıp kullanıyorlar. 

BAġKAN – Leasing yolu değil, kiralamadır o efendim. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – ĠĢte, finansal kiralama. 

SAMĠ ÇAKIR (Kocaeli) – Ama sonunda senin oluyor. 

BAġKAN – Yok olmuyor. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yok, kiralıyor. 

BAġKAN – Opsiyonlu. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Opsiyonlu. 
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BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Opsiyonlu yani sonunda… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Kaç seneyse ona göre alıyorsunuz. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Üç yıl kullanıyorsunuz otomobili, üç yılın sonunda satın alabiliyorsunuz. 

BAġKAN – O opsiyona bağlı. 

BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bizim Bakanlıkta öyle bir uygulamamız yok. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yoktur, peki. 

Çok teĢekkür ediyorum. 

Bütçenizin hayırlı uğurlu olmasını diliyorum Sayın Bakan. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın KuĢoğlu.  

Sayın Dağ, buyurun lütfen.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – TeĢekkür ediyorum BaĢkanım.  

Değerli Bakanım, değerli milletvekili arkadaĢlarım -Değerli Bakan Yardımcımız size de hayırlı olsun. Sayın Bakanım, siz de 

kısa zamanda 4 hükûmetin bakanı olarak bir rekora imza attınız, size de yeniden hayırlı olsun inĢallah- çok değerli bürokrat arkadaĢlar -

inĢallah 64‟üncü Hükûmette hep birlikte baĢarılı hizmetlere imza atarsınız- değerli basın mensupları; ben de hepinizi sevgiyle saygıyla 

selamlıyorum. 

Artık, Allah devamını getirir yani iki yılda 4 hükûmet olunca 5, 6, 7 de arkasından gelir inĢallah. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Gelmesin artık, 4 sene de bir tek hükûmet olsun… 

BAġKAN – 2019, 2013, 2027… 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Yani, biz onun için dedik Sayın Bakanım, yoksa kısa zamanda değil yani. 

Değerli arkadaĢlar, ben de öncelikle, Bakanlığımızın yapmıĢ olduğu faaliyetlerin bir kısmına değinip daha sonra müzakereyle 

ilgili bölümde konuĢulan hususlarda kısaca, birtakım kendi görüĢlerimi paylaĢacağım ve bu Ģekilde de bütçemizdeki görüĢümü ifade 

etmiĢ olacağım.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, adına yakıĢır bir Ģekilde, ülkemizde teknoloji ve yenilik ekosisteminin en önemli 

destekçisi olan bir Bakanlık olarak üretimde teknolojik dönüĢümü sağlamak ve uluslararası rekabet gücümüzü artıracak politikaları 

belirlemek amacıyla çok önemli çalıĢma yürütmekte, toplumumuzun hemen her kesimine hizmet sunmaktadır. Gönül ister ki bu 

hizmetlerin hepsinden burada bahsedebilelim ama çok sayıda hizmet olduğu için, bir kısmına değinmek istiyorum.  

KOBĠ‟ lere on üç yılda 2,69 milyar TL destek sağlanmıĢtır. Proje yapan KOBĠ‟ lere 150 bin TL hibe destek sağlanmıĢtır. Bu 

bağlamda, 2.899 iĢletmeye 127,5 milyon TL destek sağlanmıĢtır. ĠĢ birliği yapan KOBĠ‟ lere 750 bin TL destek sağlanma projesi 

kapsamında, 185 iĢletmeye 61,9 milyon TL tutarında destek sağlanmıĢtır. Yine, AR-GE ve inovasyon yapanlara 1 milyon TL‟ye kadar 

destek sağlanması projesi kapsamında, 2.492 iĢletmeye 245,3 milyon TL tutarında destek sağlanmıĢtır. Bu Ģekilde, KOBĠ‟ lerle i lgili 

çalıĢmalar devam etmektedir.  

Yine, AR-GE çalıĢmaları bağlamında, son on yılda AR-GE‟ye ayrılan pay 2 kat artarak yüzde 1‟e ulaĢmıĢ, inĢallah 2023‟ te 2 

trilyon dolar millî gelir hedefiyle beraber… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – 2 trilyon? 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – 2 trilyon dolar 2023‟ te millî gelir hedefiyle beraber… Hedeftir, inĢallah gerçekleĢtiririz hep beraber. 

Yüzde 3‟e artırılmayla beraber, inĢallah 60 milyar AR-GE‟ye ayırmıĢ olacağız.  

Özel sektörümüzü AR-GE merkezleriyle destekledik. Birkaç büyük firmamızda yapılan AR-GE faaliyetle 163 firmaya yayılmıĢ 

durumdadır. Türk mühendislerimiz x-ray cihazından daha üstün bir sistem geliĢtirmiĢ, bu sayede bomba, silah ve uyuĢturucu taĢıyanlar 

10 metreden tespit edilebilir bir noktaya gelmiĢtir.  

TÜBĠTAK ile Ulusal Bor Enstitüsü yeni bor ürünlerinin geliĢtiri lmesi ve kullanım alanlarının yaygınlaĢtırılması amacıyla 

yapılacak projelere 4 milyon destek vermiĢ ve 19 bor projesi desteklenmiĢtir.  

Bunun dıĢında, yine, Bakanlığın üzerinde önemle durduğu hususlardan biri yerli, yenilikçi ve yeĢil üretim konusudur. Bilgi çağı 

olarak kabul edilen günümüz dünyasında toplumsal refahın temelinde bilgiyi üretecek kazanca dönüĢtürmek yatmaktadır. Dolayısıyla, 

3Y için, öncelikle bilginin üretilmesi, sonrasında da üretilen bilginin katma değeri yüksek ürünlere dönüĢmesi gerekmektedir. Tam da 

bu noktada, Bakanlık, sağladığı teĢvik ve desteklerle devreye girmektedir. Bilginin üretilmesini Ģiar edinen üniversitelere, 

akademisyenlere verilen karĢılıksız destekleri, üretilen bilginin teknolojik ürüne dönüĢmesi yönündeki talepler takip etmektedir. 

Bakanlığın bu desteklere verdiği önem, TÜBĠTAK ve KOSGEB bütçelerine yapılan katkı ve bu katkının bu kurumlarca yürütülen 

destek programlarına harcanmasından da açıkça anlaĢılabilmektedir.  

Yerli üretim konusu özellikle otomotiv, enerji ve savunma sanayisi sektörü açısından büyük önem arz etmektedir. Ġthalat ve 

ihracat verilerimiz incelendiğinde bu sektörlerin önemi çok daha iyi anlaĢılacaktır. Ġhracat rekortmeni olan otomotiv sektöründe dört 

gözle beklediğimiz yerli oto projesi Bakanlığımız öncülüğünde hayata geçirilmiĢ bulunmaktadır. ĠnĢallah, 2020 yılında tüm sınai 

mülkiyet hakları ülkemize ait yerli otomuza binebileceğiz. Halkımızın bu konuya iliĢkin heyecanını çok yakın zamanda, Türkiye‟de 

araç sayısı en fazla olan on büyük Ģehirde en az 1 otomobili bulunan 1.223 kiĢiyle gerçekleĢtirilen anket sonucundan da açıkça 

görebilmekteyiz. Ankete katılanların yüzde 92‟si yerli otomobil üretimine destek verdiğini, yüzde 91,9‟u yerli otomobil üretimi 

yapılmasının gerekli bir çalıĢma olduğunu, yüzde 75‟ i de satıĢ aĢamasına geçildiği zaman ilk tercihini yerli otomobilden yana 
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kullanacağını belirtmiĢtir. ĠnĢallah, bu bağlamda, hem yerli üretimle ilgili, yerli otomobille ilgili çalıĢmalar hem de AR-GE, KOSGEB 

ve diğer konular, TÜBĠTAK‟ taki çalıĢmalar devam edecektir.  

Birkaç günden bu yana devam eden müzakereler ve sabahki müzakereler bağlamında baktığımda, özellikle Ģu hususu çok sıkça 

dile getirme noktasında bir durumumuz var. “Hükûmet Diyanete karıĢmasın.”  gibi, dile getirilen hususlar oldu, bence mantıklı geldi. 

Yani Hükûmet mutlaka yönetim noktasında bu konuda uğraĢını yapacak ama Diyanetle ilgili konunun herkesçe bu noktada baĢka bir 

yere oturtalım konusunda çok farklı bir düĢünce durumu ortada değil, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bütçesini görüĢtüğümüzde de 

benzer noktalar söylendi. Sabah da yine, “TÜBĠTAK, TÜBA‟ya karıĢmasın, TÜBĠTAK, TÜBA‟yla ilgili bir Ģey yapmasın.”  Yani 

anladım ki ben buradan, siyasetçi olan arkadaĢlar tarafından, Hükûmet iĢle, aĢla, yolla, han hamamla uğraĢsın, baĢkaca Ģeylerle bir 

uğraĢ vermesin gibi bir anlam ortaya çıkıyor.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Öyle mi anladın Hamza, öyle mi anladın kardeĢim? 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bunun dıĢında, ben özellikle, bir de Ģunu söylemek istiyorum, 17-25 Aralık konusunda arkadaĢlarımız 

birtakım ifadeler kullandığında, ben özellikle tutanaklara geçmesi için, Genel Kurulda da bunu söylemiĢtim, Ģunu söyleyeceğim, zaman 

zaman belki kısaca söz alarak söyleyeceğim ya da söz almasam da tutanaklara geçmesi için söyleyeceğim: 17-25 Aralık operasyonları 

bir darbe giriĢimidir, bu Ģekilde teyit edilmiĢtir, tescil edilmiĢtir, bunu da söylemekte fayda olduğunu düĢünüyorum. 

Yine, “Akademisyenlere, bilim adamlarına karıĢmayalım, müdahale etmeyelim, bilim adamları bilim noktasında çalıĢsınlar, 

bilim noktasında uğraĢ versinler.”  Çok doğru ama bu 1.128 akademisyenin söylemiĢ olduğu sözlere Ģöyle bir bakıyorum: “Türkiye 

Cumhuriyeti, vatandaĢlarını Sur'da, Silvan'da, Nusaybin'de, Cizre'de, Silopi'de ve daha pek çok yerde haftalarca süren sokağa çıkma 

yasakları altında fiilen açlığa ve susuzluğa mahkûm etmekte. YerleĢim yerlerine ancak bir savaĢta kullanılacak ağır silahlarla saldırarak, 

yaĢam hakkı, özgürlük ve güvenlik hakkı, iĢkence ve kötü muamele yasağı baĢta olmak üzere, Anayasa ve taraf olduğu uluslararası 

sözleĢmelerle koruma altına alınmıĢ olan hemen tüm hak ve özgürlükler ihlal edilmektedir.”  Bunun dıĢında birçok Ģey… 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Doğru. YanlıĢ bir Ģey var mı? Hepsi doğru. Sizi davet ediyorum, gelin Sur‟a gidelim. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Hepsi yanlıĢ, hepsi yanlıĢ ama ben burada Ģunu söylemek istiyorum… 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – YanlıĢ demeyin Allah aĢkına! Doğrular siz söylediniz diye bu Ģekilde yanlıĢ yapılamaz.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Daha diğer bölümler var, onlara da girmek istemiyorum. Bakın, burada maliyeci, iktisatçı, tıpçı, 

ekonomist; iletiĢim, matematik, kimya içeriği olan ve fizik içeriği olan, içinde büyük tarihsel Ģeyler olan, ekonominin içinde olduğu bir 

metin. Böyle bir metin yok yani böyle bir bilim adamlığı da olmaz, bilim insanlığı da olmaz. Eğer bilim insanıysanız, ilmî bir metin 

yazarsanız o zaman bunun baĢımın üstünde yeri olur ama hiçbir ilmî karĢılığı olmayacak, tamamen siyaset üzerine olacak ve tek taraflı 

olacak, ondan sonra da kendiniz için söylendiği zaman bilim insanına bir Ģey demeyeceksiniz, “bilim adamı”  diyeceksiniz ama 

kendinize uygun söylenmediği zaman “Aman Hükûmet karıĢmasın, aman AK PARTĠ karıĢmasın.”  Dolayısıyla, burada çeliĢki içinde 

olmanın bir anlamı yok, demokrasinin gereği bu. AK PARTĠ iktidara gelmiĢ ve iktidarı boyutunda da ülkeyi yönetme noktasında hak ve 

hukuka sahiptir, bunun kuralları vardır, anayasal kurallar içindedir ve buna göre de ülkeyi yönetmek en doğal hakkıdır. 

Sözlerime son verirken dünyadaki örneklerine gıptayla baktığımız ve Bakanlığın bir baĢka önemli projesinden bahsetmek 

istiyorum; Muallimköy Teknoloji GeliĢtirme Bölgesi Projesi. Bölge, biliĢim çağının popüler ismiyle, ülkemizin “silikon vadisi ”  olarak 

planlanmaktadır. Dünyanın biliĢim alanındaki yüksek teknoloji firmalarının vadinin bünyesine dâhil olmasıyla elde edeceğimiz 

kazanım elbette çok büyük olacaktır.  

Burada sayamayacağımız daha birçok hizmeti fedakâr bir Ģekilde yapan, baĢta Sayın Bakanımız olmak üzere, değerli çalıĢma 

arkadaĢlarına baĢarılar diliyor, bütçenin hayırlı olmasını temenni ediyorum. 

(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti) 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – SataĢmadan mı söz istiyorsunuz? 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Evet, çok kısa, bir iki dakika… 

BAġKAN – Çok kısa olursa… 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – SataĢmadım aslında ama, siz konuĢmadınız çünkü. 

BAġKAN – Buyurun. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – ġimdi, değerli arkadaĢlar, vekil arkadaĢımızın aydınlar bildirisinden okuduğu Ģeylerin 

hepsi doğrudur, tek bir kelimesi bile yanlıĢ değildir, ağır silahlarla bir saldırı vardır. En son, Diyarbakır Sur‟da “Melek”  ismindeki bir 

kadın arkadaĢımız, maalesef -maalesef diyeceğim- havan topunun atılmasıyla, yaĢadığı apartmanın ikinci katında kahvaltı yaparken 

yerde, kafası koparak yaĢamını yitirmiĢtir. Ben gittim, morgda cenazesini gördüm, kafası kopmuĢtu, otopsisi yapılmıĢtı, kafasını iki 

ayağının arasına koymuĢlardı. Orada ele geçen havan topu savcılığa teslim edildi. Alman malı havan topunun baĢlığı Ģu anda 

Diyarbakır Cumhuriyet BaĢsavcılığının elindedir ve bu havan topunu kullanan ne yazık ki bu ülkenin silahlı kuvvetleridir ya da 

Emniyetidir, havan topu oradan atılmıĢtır, sivil yerleĢim alanına atılmıĢtır. ġimdi, biz bunları inkâr ederek, görmezden gelerek, 

yalanlayarak nereye varmaya çalıĢacağız? Ġnsanlar ölüyor, sivil insanlar ölüyor bu operasyonlarda, insanlar yaĢamını yitiriyor. Nereye 

kadar gidecek bu? Yani bir bütün, güneydoğunun ayaklanmasına kadar mı gidecek? Artık yeter diyoruz ya! Bunları konuĢmaktan, 

doğruları anlatmaktan bıktık. Ama ne kadar yalan söylenirse söylensin, nasıl güneĢ balçıkla sıvanmazsa gerçekler de bu Ģekilde 

görünmez hâle gelemez. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Aydoğan. 
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Sayın Çam, siz sataĢmadan mı… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Evet. 

BAġKAN – Buyurun. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

ġunu söylemem gerekiyor: Sabahki konuĢmamda da söyledim, metnin içeriğine katılmayabiliriz ve örnek verdim, Fransız 

düĢünür Voltaire diyor ki: “DüĢüncelerinizden nefret ediyorum ama o düĢüncelerinizi özgürce söylemeniz için gerekirse hayatımı 

veririm.”  Sizin düĢüncelerinize katılmıyorum Hamza kardeĢ ama o düĢüncelerinizi özgürce söyleyebilmelisiniz. Eğer bu ülkenin 

CumhurbaĢkanı -muhtarları topluyor, kaymakamları topluyor, rektörleri topluyor, toplasın- Ģu 1.128 öğretim üyesi için de “Aranızdan 

20 kiĢilik bir heyet toplayın, sizi kabul edeceğim. Sizin derdiniz nedir?”  demiĢ olsaydı bu yargısız infazlar yapılmayacaktı. Sorun, 

dinlememekten kaynaklanıyor. 

Ġkincisi: 17-25 Aralıkla ilgili… Bir komplodur, bu komplo bize uzun yıllardır yapılıyor ama sorun Ģu: Baba ile oğul arasında bir 

para alıĢveriĢi var mıdır, yok mudur? Mesele budur, bizi ilgilendiren taraf. Yoksa, o bir komplodur, dinlenmiĢtir; siz de 

dinleniyorsunuz, ben de dinleniyorum ve birçok insan dinleniyor ve takip ediliyor, önemli olan, o telefon görüĢmesindeki eurolar 

eritildi mi, eritilmedi mi meselesidir bizi ilgilendiren ve bunu hiç kimse inkâr etmiyor.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Çam. 

Sayın Çaturoğlu, söz talebiniz var. 

Buyurun.  

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan, değerli Bakanım, değerli vekil arkadaĢlarım, çok kıymetli kurum ve 

kuruluĢların yöneticileri; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

GörüĢülmekte olan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızın bütçelerinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan temenni 

ediyorum.  

Ben çok kısa üç Ģeyi ifade edeceğim. Bunlardan bir tanesi, endüstri bölgeleri arasında yer alan, ilimi çok yakından ilgilendi ren 

Filyos Endüstri Bölgesi‟yle ilgili. Orada bir bölgesel idare kurulmasını teklif ediyorum çünkü 3 tane, 4 tane bakanlık Ģu anda onunla 

ilgileniyor, bir tarafında Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı var, bir tarafta UlaĢtırma Bakanlığı var, bir tarafta baĢka bir bakanlık var. 

Orada bir idare kurulursa, bir bölgesel idare, iĢlerin daha da güzel yürümesi, daha da çabuklaĢması sağlanır diye düĢünüyorum. 

Ġkincisi: Yine, Bakanlığımız çok güzel bir karara imza atarak özellikle Ergene Vadisi‟ndeki OSB‟ lerle ilgili bir çalıĢma 

baĢlatmıĢtı. Bu durumda olan, Türkiye çapındaki birçok dağınık bölge de bundan istifade etme yolunda müracaat etmiĢlerdi. Ancak, 

Sayın Bakanımızla da biz bunları görüĢtük, kayıtlara girsin diye söylüyorum, bu 31 müracaattan 8‟ i Ģu anda gerçekleĢmiĢ durumda, 

diğerleri birtakım eksiklerden dolayı bekliyor; onunla ilgili bir yönetmelik veya kanun değiĢikliğini Sayın Bakanımız kendisi 

söylemiĢti, ben kayıtlara geçsin diye burada hatırlatmak istiyorum. 

Bir diğer konu da: Kalkınma Bakanlığını ilgilendiriyor ama Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımızı da bir yönüyle 

ilgilendiriyor. Biliyorsunuz, SEGE endekslerine göre bölgeler teĢvik kapsamına alınıyor, belirli dereceleri var. Buralarda, organize 

sanayi bölgelerinde bu teĢvik bir derece daha avantajlı uygulanıyor. Ancak, organize sanayi bölgelerinin de bu konuda sınıflandırılması 

lazım. Mesela, benim ilimdeki Ereğli, Alaplı organize sanayi bölgeleri tarımsal üretime elveriĢli olmayan, dağlık taĢlık bir arazide 

kurulmuĢ vaziyette. Ama tarım arazilerinin üzerine kurulan organize sanayi bölgeleri bizden daha avantajlı durumda teĢvik bakımından. 

Yani bu sınıflandırmalar yapılırken organize sanayi bölgesinin tarım arazisinde mi kurulduğu yoksa tarımsal arazi hüviyetinde olmayan 

yerlere de mi kurulduğu, bunun da sınıflandırmada avantajlı hâle getirilmesini talep ediyorum. 

Bu duygu ve düĢüncelerle bütçenizin tekrar hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan temenni ediyor, yapmıĢ olduğunuz bu 

çalıĢmalarda sizlere Cenab-ı Allah‟ tan takdir ve tebriklerini sunmasını niyaz ediyorum. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Çaturoğlu. 

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – KonuĢma talebi mi, soru talebi mi? 

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – KonuĢma talebi. 

BAġKAN – Yani bu son anda geldiği için... Acil Ģeyse yapalım yoksa… 

Buyurun. 

Soru-cevapta da Ģey yapabilirsiniz. 

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – KonuĢmaydı ama siz bilirsiniz. 

BAġKAN – Kısa tutarsanız… 

Yani bitirmiĢtik normalde, siz son anda çıkınca bu Ģey… 

Buyurun. 

EJDER AÇIKKAPI (Elâzığ) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri; hepinizi 

saygıyla selamlıyorum. 
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2003-2013, 2014 yılları arasında geçen zaman zarfında imalat sektörünün büyümesinin Türkiye büyüme ortalamasının üzerinde 

gerçekleĢmesi elbette ki küresel krizlerle hedeflerimizin arzu etmediğimiz düzeylerde gerçekleĢmesi açısından bir dezavantaj gibi olsa 

da bunu fırsata çevirmenin gayreti içerisindeyiz.  

AK PARTĠ hükûmetleri döneminde imalat sanayisinin millî gelir içerisindeki payı sabit fiyatlarla yükselme eğilimine girerken 

imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıla içerisindeki payı cari fiyatlarla gerilemiĢtir. Cari fiyatlarla gerilemenin temel sebeplerini hızlı 

kentleĢmeyle birlikte sektörün hızlı büyümesi, gayrimenkul fiyatlarındaki hızlı artıĢ, refah artıĢı ve imalat sanayisi ürünlerinin küresel 

rekabete açık olması nedeniyle fiyat artıĢlarının baskılanması olarak sıralamak mümkündür. Dünyada yaĢanan küresel geliĢmeler 

karĢısında imalat sanayisinin millî gelir içerisindeki payı son dönemde Almanya ve Güney Kore‟de artmakta iken bunlar dıĢında 

neredeyse tüm ülkelerde gerilemektedir. 2008 ekonomik krizinin baĢta geliĢmiĢ ülkeler olmak üzere bu trendin tersine çevrilmesi 

noktasında ülkeleri zorladığını özellikle gözlemlemekteyiz.  

Doğru veri, etkin analiz için GiriĢimci Bilgi sistemi faaliyete geçirilmiĢ, 8 farklı kurumun… Bunlar Bilim, Sanayi ve Teknoloji 

Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Gelir Ġdaresi BaĢkanlığı, Sosyal Güvenlik Kurumu, TÜĠK, TÜBĠTAK, KOSGEB, Türk Patent 

Enstitüsü gibi kurumlarımızın verileri tek bir veri tabanında toplanmıĢtır. Bu sayede esnaftan holdinglere kadar 3 milyona yakın 

giriĢimin kârlılık durumları, ciroları, istihdam ve üretim bilgileri gibi yüzlerce veri GiriĢimci Bilgi Sistemi sayesinde izlenebilme 

fırsatına ulaĢmıĢtır.  

Teknolojik dönüĢüm için 6 ġubat 2014 tarihinde kabul edilen kanun gereğince AR-GE yapan firmaları destekleyebilmek için 

orta-yüksek ve yüksek teknoloji alanlarına yerli malı üreten firmalar lehinde yüzde 15 fiyat avantajı sağlanmıĢtır Yerli Malı Tebl iği 

hazırlanmıĢ, yüzde 51 yerli katkı oranıyla bir malın yerli olarak değerlendirilmesi imkânı getirilmiĢtir. AR-GE sonucunda ortaya çıkan 

ürünler iĢ bitirme belgesi yerine geçen teknolojik ürün deneyim belgesiyle bilgilendirme imkânına kavuĢmuĢ, yerli firmaların 1 milyar 

Türk lirası ihale kazanmalarına imkân sağlamıĢtır.  

Sanayi ĠĢbirliği Programı‟yla kamu harcamalarının millî ekonomiye belli oranlarda geri dönüĢümünün sağlanmasına yönelik 

çalıĢmayla yerli sanayiye iĢ payı verilmesi önemli bir geliĢmedir.  

Sanayici ve araĢtırmacıların, giriĢimcilerin, ithalatçıların, ihracatçıların veri kaynağı lonca ile Mayıs 2015‟ ten itibaren sanayi 

ürünleri web portalı da dünyanın her yerinden ulaĢımı sağlayan önemli bir hizmet olmuĢtur.  

Teknolojik Ürün Yatırım Destek Programı‟nın yürürlüğe girerek teknolojik tabanlı uluslararası teknoloji tabanlı Ģirketlerin 

ortaya çıkarılmasının hedeflenmesi önemlidir. 

Yine AR-GE çalıĢmaları sonucu ürün ve hizmetlerin ticarileĢmesi ve ulusal, uluslararası tanıtımlarına yönelik olarak Teknolojik 

Ürün ve Tanıtım ve Pazarlama Destek Programı‟nın yürürlüğe girmesi de önemli bir çalıĢma olarak göze çarpmaktadır.  

Yerli Otomotivle ilgili çalıĢma kamuoyunu heyecanlandırmıĢ ve büyük bir sevinçle karĢılanmıĢtır. 

TÜBĠTAK öncülüğünde savunma sanayisi Ģirketlerinin de ortak olduğu millî çip fabrikamızın kurulmasıyla alakalı çalıĢma da 

oldukça önemli bir proje durumundadır. 

3 milyon metrekarelik bir alanda inĢaatı devam eden ilk 55.000 metrekarelik ilk etabının Haziran 2016‟da bitirilmesi hedeflenen, 

ülkemizdeki ve dünyadaki önde gelen firmaları bünyesine katacak olan biliĢim vadisi de dikkat çekici bir hizmet olacaktır. 

2002 yılında 1,8 milyar Türk lirası olan AR-GE harcamasının 2014 tarihinde 17,6 milyar Türk lirasına ulaĢması dikkat çekicidir. 

AR-GE harcamalarının 2002‟de millî gelire oranı 0,53 iken 2014 yılında yüzde 1,01‟e ulaĢması oldukça önemlidir. Hedef 2023‟ te 

yüzde 3 olarak belirlenmiĢtir 2002 yılında AR-GE çalıĢmalarının yüzde 28,7‟si özel sektör tarafından gerçekleĢtirilirken 2014 yılında 

bu oran yüzde 49,8 ve yükselmiĢ ve hedef 2023‟ te yüzde 60 olarak belirlenmiĢtir. 

Tersine beyin göçü konusunda destek programlarıyla 688 araĢtırmacının yurdumuza geri dönmeleri de önemlidir. 

Millî savunma sanayisiyle ilgili yapılan çalıĢmalar da devam etmekte olup ülkemizi bu alanda üst liglere çıkaracaktır. 

Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok kıymetli üyeleri; hepinizi saygıyla selamlıyor, yapılan 

çalıĢmaların hayırlara vesile olmasını Yüce Allah‟ tan niyaz ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Açıkkapı. 

Değerli arkadaĢlar, bütçeler üzerindeki konuĢmalar tamamlanmıĢtır. 

ġimdi öncelikli olarak talep eden Komisyon üyelerine Sayın Bakana soru sormaları için söz vereceğim.  

Komisyon üyelerimizin tamamı için toplam süremiz on dakikadır. Ayrıca, Komisyon üyesi olmayan milletvekillerinin soruları 

için de toplam beĢ dakika vereceğim. Böylece sorular için ayırdığımız süre on beĢ dakikadır. 

Bu çerçevede soru taleplerini karĢılamak adına ilk sözü Sayın Günal‟a veriyorum. 

Sayın Günal, buyurun. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) - TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, ben konuĢmam sırasında zaman doldu diye söylemedim. Sizden bir istirhamım var. Bu, Erkan Bey‟ in söylediği 

araba projesinden de, uçak projesinden de önemli.  

“Pardus”  ismini ilk duyduğumda ben 90‟ lı yılların sonuna doğruydu, Bursa‟da bir grup amatör bilgisayarcı baĢlatmıĢtı, sonra 

TÜBĠTAK devraldı ama maalesef hâlâ hayalimizde duruyor. Yani ticarileĢtirememe sorunumuz ürünü, buluĢu, patenti sizin alanınızla 

ilgili hem de TÜBĠTAK‟ la ilgili olduğu için… Lütfen bu konuya yeniden sahip çıkın, millî bir iĢletim sistemimiz olsun. Aksi taktirde, 

Windows‟a mahkûm yaĢamaya devam edeceğiz. Dolayısıyla, bunu en büyük Ģey olarak söylüyorum, konuĢmamda belirtecektim. Bu 

konudaki çalıĢmalar ne aĢamadadır? Çünkü, yeni bir Ģeye düĢmüĢ baĢka bir taĢıyıcı üzerinden 2013‟ ten sonra oldu, oluyor diyordular. 
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Biz iki yıldır takip edemedik, soruyoruz ama bu Pardus‟un son durumu ne? Bir de bunu canlandırırsanız, yeminle söylüyorum, inanarak 

söylüyorum otomotiv markasından çok daha değerli bir iĢ. Bu millete hizmet etmiĢ olacaksınız. 

BAġKAN – TeĢekkürler. 

Sayın Usta, buyurun. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakanım, bu dar bölge teĢvik sistemi meselesi çok önemli çünkü iller arasında ciddi geliĢmiĢlik farkı var. Ben mesela, 

Samsun‟u örnek veriyorum. 25‟ inci sırada olan ilçemiz de var, 800‟üncü sırada olan ilçemiz de var. Hepsi tek bir ilin genel göstergesi 

içerisinde teĢvik sistemine tabi oluyor. Buna geçmeyi planlıyor musunuz? Bir. 

Ġkincisi, yine teĢvik sistemiyle ilgili. Bizim teĢvik sistemimiz öyle bir Ģey ki geliĢen, birazcık böyle geliĢmeye baĢlayan, azıcık 

kendisini ispat edecek olan Ģehirleri böyle paçasından tutup aĢağıya doğru çekiyoruz. Bu teĢvik sisteminden mutlu musunuz? 

Diğer bir sorum: KonuĢmam içerisinde sordum ama kaynamasın diye tekrar soruyorum. Öncelikle dönüĢüm programları 

kapsamında 2016 yılında bütçenize koyduğunuz ne kadar ödenek var? Sanayide kredi kullanımı konusu önemli. Bunların 

ucuzlatılmasına yönelik bir tedbir alacak mısınız?  

GiriĢimci Bilgi Sistemi “ in put-out put” tan farklı bir Ģey Sayın Bakanım, ben onu biraz inceledim ama onun detaylarıyla ilgili 

olarak da Sayın BaĢkanımız da eğer bir organizasyon yapılırsa bu GiriĢimci Bilgi Sistemi‟ni Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerini  Sanayi 

Bakanlığında hem bir öğle yemeği yeriz hem de bir yani o sistemi öğrenmemizde fayda olur diye düĢünüyorum.  

BAġKAN - Olur, olur, tamam. 

ERHAN USTA (Samsun) – Son olarak da, Ģimdi -az önce de Sayın Dağ ifade etti- yani bu 2023 meselesinde, artık burada 

dürüst olmamız lazım. ġu anlamda dürüst olmamız lazım: 2023‟ün hedeflerindeki mesela 2 trilyon dolar hedefinin 2018 ayağı -çünkü 

bu bir aĢama aĢama gidecek bir Ģeydir- 1,3 trilyon dolar millî gelirdir. Yani, 2023‟ teki 2 trilyonun 2018‟ i 1,3‟ tür. ġu anda o 1,3 trilyon 

dolar olan millî gelir, kalkınma planında konulan bu hedef en son sizin Hükûmetinizin açıkladığı o orta vadeli programda 850 milyar 

dolara düĢürülmüĢtür. Hâlâ nasıl 2 trilyon doları söyleyebiliyoruz? Yani, bazındaki bir Ģeyi 1,3 trilyon dolardan 850 milyar dolara 

düĢürürken hâlâ 2 trilyon dolar. 

Aynı Ģey ihracatta var. 500 milyar dolar ihracat hedefinin 2018 aĢaması 277 milyar dolardır. En son orta vadeli programda 2018 

için ihracat 201 milyar dolara revize edilmiĢtir. 

BAġKAN – Sayın Usta, soruyu sorarsanız. 

ERHAN USTA (Samsun) – Çok affedersiniz. 

ġunu söyleyeceğim: Yani, 76 milyar dolar aĢağı doğru revizyon var, 500 milyar da orada duruyor diyorsunuz. 25 bin dolar kiĢi 

baĢına gelir için de aynı Ģey vardı Sayın Bakanım. 25 bin dolar kiĢi baĢına gelir hedefi 2018‟de 16 bin dolardı. Fakat Ģu anda 16 bin 

dolar, 10 bin 600 dolara revize edildi. Bu çerçevede, siz hâlâ 2023 hedeflerinin bu Ģekilde konuĢulmasını dürüst buluyor musunuz? 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkürler. 

Sayın Çam, buyurun. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Öğleden önceki konuĢmamda SayıĢtayın KOSGEB‟ le ilgili yapmıĢ olduğu incelemede, burada BĠMER ve AKĠM‟ le ilgili bir 

açıklama var. Özellikle, KOSGEB‟ i denetleyen SayıĢtay görevlilerinden bu konuda açıklama istiyoruz, bir. 

Ġkincisi, Sayın Bakan, AB Katılım Öncesi Yardım Aracı fonları kapsamında bakanlığa tahsis edilen fonların 2015 yılı sonuna 

kadar kullanılmayan kısmının Suriyeli göçmenlere aktarıldığı ifade edilmektedir. Bakanlığınız tarafından aktarılan miktar ne kadardır 

ve bu fonların kullanılmama sebebi nedir? 

Üçüncüsü; bilim, teknoloji ve KOBĠ‟ lerle ilgili AB çerçeve programlarına Türkiye ne kadar katkı vermiĢ ve bu programlardan 

ne kadar yararlanmıĢtır? Bunları öğrenmek istiyorum.  

Son 7 Haziran-1 Kasım ara dönemde KOSGEB‟ te kaç kiĢi iĢe alınmıĢtır. 

TeĢekkür ediyorum. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Hangi dönem dediniz Musa Bey? 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – 7 Haziran-1 Kasım arası. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Sayın Tamaylıgil… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim. 

Ben de SayıĢtay raporuyla ilgili bir soru sormak istiyorum. Bu TSE bünyesinde iç denetimle ilgili olarak denetçi raporunun 

hazırlanmadığı SayıĢtay tarafından belirlenmiĢ ama verilen kamu idaresi cevabı da daha enteresan geldi bana. “TSE‟de görev yapan 2 

denetçi olduğu için bu birimi kuramıyoruz, 1 denetçi daha olduğu zaman böyle bir birim kurup raporu hazırlayacağız.”  diyor. Sayın 

Bakanım, bu 3‟üncü denetçi geldi mi TSE‟ye ve iç denetim raporu artık hazırlanıyor mu? 

Diğer taraftan, TSE‟yle ilgili yine yurt dıĢından gelen mallarla ilgili olarak sahte belgeler ve çeĢitli damgalar kullanıldığına dair 

iddialar oldu. Bu iddialara karĢı olarak hangi tedbirler alındı ve araĢtırma, soruĢturma ve alınan herhangi bir sonuç var mıdır? 

Yine -sanırım iki yıl içindeydi- bu KOSGEB üyesi olan kredi desteği almıĢ olanlarla ilgili bir soruĢturma baĢlatılmıĢtı. Bu 

soruĢturma sonucunda kullanılan nakdi destekle ilgili herhangi bir sonuç çıktı mı? SoruĢturmanın geliĢmesi nasıl olmuĢtur? 
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BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Hocam, neden bahsettiğinizi tam anlayamadım? 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) - 2014 yılında KOSGEB bünyesinde bir soruĢturma, savcılık tarafından kredi kullananlarla 

ilgili bir soruĢturma baĢladığı, hatta bu soruĢturmanın baĢladığına dair illere bunun faksının gittiğine dair birtakım bilgiler vardı, bu 

soruĢturma tamamlanıp herhangi bir sonuç elde edilmiĢ midir? 

Bir de, bu menzili uzatılmıĢ bir elektrikli otomobil olan -sizin beyanınızda burada konuĢmanızda da dile getirdiğiniz- yerli 

otomobilin bir de içten yanmalı özelliği de var galiba değil mi anlatımda, o yapının içerisinde? Burada, biraz önce Sayın KuĢoğlu‟nun 

söylediği Çinli bir firma, NEVS firmasının bir fikrî mülkiyet hakkı ödemesi olmuĢ. Bu fikrî mülkiyet hakkının çerçevesi nedir? 40 

milyon euro sanırım ödenen rakam, bunun içeriğinden bize bilgi verir misiniz? 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Sayın Yıldırım… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, konuĢmamda da ifade etmiĢtim ama soru hâlinde bir daha sorayım: ġu coğrafi iĢaretlemeyle ilgili Patent 

Enstitümüzün… Bakın, Ģimdiye kadar 187 coğrafi iĢaretlenmiĢ yöresel ürün ve tarihî eserimiz var ama bunlardan sadece Antep 

baklavası CI belgesine sahip ve düĢünün bizim yüzölçümümüzün altıda 1‟ i kadar büyüklüğe sahip olan Yunanistan coğrafi iĢaretlemede 

dünya 5‟ incisi. Ben bununla ilgili özel bir departmanın olmadığını, oluĢturulması gerektiğini… Yani, bir kiĢi hem marka tescil hem 

patent hem de coğrafi iĢaretleme uzmanı olamaz. Bu biriminizi güçlendirmeyi veya yeni bir birim açmayı düĢünüyor musunuz? Bunun 

önemli olduğunu düĢünüyorum ben. 

Bir diğer husus Sayın Bakan, tahmin edeceğiniz üzere, benim 50 bin kitabın imha edilmek amacıyla toplatılması hususundaki 

söylemim TUBĠTAK baskısı olan yani herhangi bir kitap değil de yani TUBĠTAK baskısı olan, ya değilse her kitabı toplatma 

yetkinizin olmadığını biliyorum. Bu geçmiĢ dönemde basılmıĢ olması sizin döneminizde toplatılması anlamına geliyorsa, bugün de 

sizin döneminizde basılan kitabın baĢka bir iktidar döneminde toplatılması gibi bir Ģey sübjektif olur hem de bilime yaklaĢım anlamında 

sübjektif bir sonuca tekabül eder. Onun için, bunu bilimsel düzlemde tartıĢarak belli bilimsel süreçlerden geçirilerek kararının alınması 

gerekmiyor muydu? 

Son olarak da Sayın Bakan, Ģimdi KOSGEB politikalarınızın, KOBĠ kredilerinizin küçük ve orta ölçekli iĢletmecileri teĢvik 

eden bir yönünün olduğunu söylediniz ama sadece Ģu rakamı söyleyeyim: Bakın, 2002‟de Türkiye‟nin en zengin yüzde 1‟ i yani nüfusun 

yüzde 1‟ ine tekabül eden en zenginler servetin sadece yüzde 39,4‟üne sahipken 2015‟ te yüzde 54,3‟üne sahip; mal ve hizmet varlıkları 

artmıĢ. Aynı Ģekilde, o yüzde 1‟ i takip eden yüzde 2 ila 10 arasındaki diğer yüzde 9‟ luk zenginlerin bile geliri düĢmüĢ, mal ve hizmet 

varlıkları düĢmüĢ. Acaba bunun, yani KOBĠ kredilerinin dağıtımında bir eksiklik var mı, amaca hizmet etme dıĢında bir kullanımı söz 

konusu olabilir mi? Çünkü bu kredilerin temel felsefesi Ģudur: Biraz daha küçük ve orta ölçekli iĢletmeciyi teĢvik etmektir, onun mali 

durumunu, koĢullarını düzeltmektir ama sonuçlar on iki, on üç yıllık süre içerisinde bu yönde bir rakamsal sonuç açığa çıkarmamıĢtır. 

TeĢekkür ederim. 

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti) 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın KuĢoğlu… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakanım, bu yerli otomobil konusunu konuĢmam sırasında dile getirdim. ġimdiye kadar, yerli otomobil markasıyla ilgili 

ne kadar harcama yaptık ve bu 2016 bütçesine ne kadarlık bir ödenek koyduk? Onunla ilgili bilgi rica ediyorum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ederim. 

Sayın Ayar… 

HĠKMET AYAR (Rize) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakanım, KOSGEB finansman destek kredi programı uygulamasında ilden ile uygulamada bazı farklılıklar olduğunu 

biliyoruz. Ben bunu sahadan, bizzat, birebir yaĢadığım için söylüyorum. Uygulama birliği sağlanması açısından zannediyorum 

yapılması gereken bir Ģeyler var. Dikkatlerinize arz etmek için söyledim efendim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Paylan, buyurun. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bu yerli otomobil konusunda çok soru soruldu ama bir Ģey daha sormak istiyorum 

Sayın Dağ‟ ın açıklaması üzerine: “Anketlerde yüzde 75 yerli otomobil yapılırsa alırım.”  denilmiĢ ama pratiğimiz öyle değil, bunu 

biliyoruz. Hatta “yüzde 90.”  dedi. Ancak pratiğimiz öyle değil, biliyorsunuz. Anadol vardı, yabancılar girince Anadol bitti yani 

samandan bir otomobildi. Doğan, ġahin‟ i bitirdi ve rekabetçi olmak zorunda kaldı yerli piyasamız. “Yerli otomobil”  dediğimiz Ģey öyle 

tutmuyor, millet beğendiği otomobili alıyor. Bu otomobil nasıl rekabet edecek? Yani, pazara rekabetçi Ģartlarla mı girecek? Mevcut 

pazara yoksa bir risk olarak mı girecek? Yani, bu yerli otomobil sübvanse edilecek mi? Kamu zararı yaratılacak mı? Yoksa rekabet 

edemezse çekilip pazarı rahatlatacak mı? Yoksa pozitif ayrımcılık mı yapılacak bu yerli otomobile? Böyle risklerden bahsediyor 

otomobil sektörü. Bununla ilgili rahatlatıcı bir açıklamanız olursa seviniriz. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih :29/1/2016 Saat : Kayıt:Bütçe Stenograf :  Uzman : ………………. Sayfa: 40 

 

Değerli arkadaĢlar, soru iĢlemi tamamlanmıĢtır. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Çok kısa bir soru daha sorabilir miyim?  

BAġKAN – Tabii ki, buyurun. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın Bakanım, ben sadece Ģunu sormak istiyorum: TÜBA ve TÜBĠTAK‟ la ilgili olarak, 

2011‟de önce ilk düzenleme Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının teĢkilat ve görevleri kararnamesinin içinde yapıldı, sonra da 

düzeltme TÜBA‟yla ilgili olarak da yine Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının teĢkilat ve görevlerini belirleyen kararname içinde, 

arkasında yapıldı.  

Ben, sunumunuzda ortaya koyduğunuz Aziz Sancar‟ la ilgili gurur ve sevinç kaynağı vurgulamanıza gerçekten çok teĢekkür 

ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti‟ nin ve cumhuriyetin yetiĢtirdiği bir bilim insanının bu noktadaki baĢarısı gerçekten gurur verici, ama 

birçok bilim insanımız var ve bilim insanlarımız, bu çıkarılan, tartıĢılmadan böyle eklemelerle çıkarılmıĢ olan kanuni düzenlemelerden 

Ģikâyetçi ve alternatif akademi arayıĢları gündeme geliyor.  

O yüzden, gerçek anlamda bilimi önceleyen ve hedeflediğimiz bu yeni yüzyıldaki Türkiye'ye götürecek, katılımı sağlayacak bir 

yasal düzenlemeyi düĢünüyor musunuz?  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Değerli arkadaĢlar soru iĢlemleri tamamlanmıĢtır. 

ġimdi, Sayın Bakana, görüĢ, eleĢtiri ve sorulara cevap vermesi için otuz dakika süre vereceğim.  

Yeterli gelmedi mi Sayın Bakanım, otuz dakika?  

Uzatırız efendim, kararımız kırk beĢ dakika normalde.  

Buyurun lütfen. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkanım, ben de öncelikle size ve bütün 

Komisyon üyesi arkadaĢlarımıza, Komisyon üyesi olmadığı hâlde söz alan ve katkı sağlayan tüm arkadaĢlarıma özellikle çok teĢekkür 

ediyorum, hem yapılan değerlendirmelerin bizim açımızdan nasıl karĢılandığıyla ilgili hem de sorulan sorularla ilgili heyetinizi 

bilgilendirmeyi çok arzu ediyorum. 

Öncelikle, bazı temel konuları bizim bakıĢ açımızdan sizlerle paylaĢmak isterim.  

Sanayiyle ilgili tartıĢılan en temel konulardan bir tanesi, özellikle imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıladaki payıyla ilgili 

tartıĢmadır. Bununla ilgili dünyada iki temel argüman kullanılır; bunlardan bir tanesi cari fiyatlar, diğeri sabit fiyatlar.  

Evet, cari fiyat, sabit fiyat tartıĢması vardır; bu tartıĢma noktasında herkesin kendine göre haklı gerekçeleri var ama Ģunu 

özellikle Türkiye açısından vurgulamak durumundayız. 

Değerli arkadaĢlar, AK PARTĠ iktidarı döneminde imalat sanayisi kötüye gitmemiĢtir, aksine AK PARTĠ iktidarı döneminde 

Türkiye ortalama yüzde 4,8 büyürken… Ki küresel krizin de içinden geçildiği bir dönem oldu bu biliyorsunuz, 2008 yılında, Türkiye, 

1929‟dan sonra ilk defa kendi çıkarmadığı bir krizle boğuĢmak durumunda kaldı. Buna rağmen, Türkiye'nin ortalama yıllık büyüme 

hızı yüzde 4,8 iken, imalat sanayisinin yıllık ortalama büyüme hızı yüzde 5,5 oldu. Yani imalat sanayisi ortalama büyüme 

performansından daha iyi bir performans gösterdi.  

Türkiye'nin özellikle cari fiyatlarla büyümedeki irtifa kaybının olduğu asıl dönem, maalesef, 1998-2002 dönemi. 1998‟de yüzde 

23,6 iken, bu dört yıl içerisinde yüzde 17,6‟ya düĢmüĢ. Yüzde 17,6‟dan aldı AK PARTĠ iktidarı ve 2002 yılından 2014 yılının 

sonundaki bu rakam yüzde 15,8. Bunun da sebepleri çok kısaca ifade edeceğim ama sabit fiyatlarla gayrisafi yurt içi hasılasındaki 

imalat sanayisi payında 1998‟de yüzde 23,6‟dayız, 2002‟ye geldiğimizde bu 22,1‟e düĢüyor, ama 2014 yılı sonunda sabit fiyatlarla 

imalat sanayisinin gayrisafi yurt içi hasıladaki payı yüzde 24,2‟ye çıkıyor. Yani 1998‟ in dahi üzerine çıkardık.  

Peki, neden cari fiyatlarla düĢüyor? Asıl kritik olan soru bu. Türkiye'de sabit fiyatlarla imalat sanayisinin üretimi aslında 

artarken cari fiyatlarla neden düĢüyor?  

Bunun temel sebebi, birinci sebebi, sanayi ürünleri, özellikle imalat sanayisi ürünleri -ki bizim ihracatımızın da yüzde 93‟ü 

imalat sanayisi ürünü- uluslararası rekabete konu.  

Hizmet sektörünün en önemli avantajı Ģudur: Yerelde üretilir, yerelde tüketilir. Dolayısıyla, fiyatlama politikası yerel dengelere 

göre oluĢur. Otel yaptınız, talep çok, fiyatını hızlıca yükseltebiliyorsunuz, ama ürettiğiniz buzdolabını, çamaĢır makinesini  dünya 

fiyatlarının dıĢında satamıyorsunuz. Dolayısıyla, cari fiyatlarla düĢüĢün temel sebebi… Ki düĢüĢ çok büyük bir düĢüĢ değil, 2002 

yılından 2014 yılının sonuna kadar düĢen yüzde 2‟ lik bir pay ve ayrıca Almanya, Güney Kore ve Polonya‟nın dıĢında da cari fiyatlarla 

imalat sanayisinin düĢmediği baĢka ülke yok. Ġngiltere‟si, Fransa‟sı, Amerika‟sı, Ġspanya‟sı, bunların tamamında daha büyük düĢüĢler 

var ama… 

ERHAN USTA (Samsun) – GeliĢmiĢ ekonomi, normal onlar. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sadece Almanya‟nın ve Güney Kore‟nin -ki bizim de 

zaten Ģu anda yapmaya çalıĢtığımız- AR-GE ve inovasyona yaptığı çok yoğun yatırım…  

ArkadaĢlar, bakın, bunlar bugünlerde değil, Güney Kore‟nin AR-GE ve inovasyona ne zaman yatırım yaptığını, Almanya‟nın bu 

konuda yatırımını hiç eksiltmediğini biliyoruz. Adamlar 1990‟ lardaki yatırımların 2000‟ lerde, 2010‟ larda meyvesini aldı.  

Biz, bugün yaptığımız yatırımın meyvesini önümüzdeki yıl alamayacağız, bunu biliyoruz, ama dört sene sonra, beĢ sene sonra 

Türkiye'de bu noktalarda çok ciddi bir mesafe aldığımızda, inĢallah, bugünkü tartıĢmaları hep birlikte de hatırlayacağız.  
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Bu açıdan, birinci sebebi, kesinlikle uluslararası rekabetin olması, ikinci sebebi de Türkiye'de hizmet sektörü sanayi sektöründen 

daha hızlı büyüdü. Özellikle köyden kente göç dalgasıyla birlikte oluĢan yapıda… Biliyorsunuz, insanlar köyden geldiğinde bir anda 

sanayiye gitmiyor, önce bir hizmet sektörüne kayıyor ondan sonra sanayiye geçiyor, bunun bir etkisinin olduğunu düĢünüyoruz, bir de 

hızlı teknolojik dönüĢüm.  

ġimdi, her birimiz biliyoruz, 2000‟ li yılların baĢında bütçemizdeki iletiĢim gideri ne kadardı, Ģu anda bütçemizdeki iletiĢim 

gideri -herhangi bir aile olarak düĢünün- ciddi derecede arttı, bu da hizmet sektörünün sanayi sektöründen daha fazla büyümesinin 

gerekçelerinden bir tanesi. 

ġimdi, ben, Ģunu her konuĢmamda ifade ediyorum. Üretim Ģu anda kahramanlık iĢidir, kim ne derse desin, sanayici 

kahramandır. Neden kahramandır biliyor musunuz?  

Bugün sanayici elindeki 3-5 kuruĢluk birikimi yeni fabrika kurmaya, yeni makine, teçhizat almaya, yeni üretim yapmaya, yeni 

istihdam sağlamaya harcamak yerine, gitse Ġstanbul‟un herhangi bir yerinden bir gayrimenkul alsa iki yılda değeri 2‟ ye katlanıyor. 

Hangi sanayici Türkiye'de iki yılda yüzde yüz para kazanabilir, soruyorum size? 

Peki, bu… 

ERHAN USTA (Samsun) – Kim düzeltecek bunu Sayın Bakan? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) –Düzeliyor, Ģöyle: Bu, bir kere, Ġstanbul‟un dünyada bir 

cazibe merkezi olma özelliğinin Ġstanbul‟a kattığı bir değer, bunu görmek durumundayız. Türkiye'nin her tarafında aynı Ģey yok ama 

büyük Ģehirlerde, geliĢen Ģehirlerde, maalesef, böyle bir tabloyla karĢı karĢıyayız.  

Bunu biraz önce Sayın Paylan ifade etti, ben de söylüyorum; biliyorsunuz, artık gayrimenkul rantının vergilendirilmesi 

konusunda önemli bir paket hükûmetimizin öncelikli konularından biri, bunun üzerinde duracağız.  

Ben inĢaat sektörüne Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak, Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olarak bakıyorum, 

çünkü inĢaat sektörü de imalat sanayisini destekleyen çok önemli bir sektör. Gayrimenkul ile inĢaatı birbirinden ayırmamız gerekiyor, 

çok zaman gayrimenkul ile inĢaat iç içe konuluyor ve burada toptan eleĢtiri yapılıyor. Hayır, inĢaat sektörü ülkelerin kalkınmasında çok 

önemlidir ve imalat sanayisini de gerçekten tetikleyen bir sektördür. Burada, biz, biraz önce söylediğim sanayicilik kahramanlık…  

ġimdi, bakınız, bizim öyle bir sistemimiz var ki sizin 40 bin liralık, 50 bin liralık 4 tane tekerleğin üzerinde yürüyen bir aracınızı 

teminat verip bankadan kredi kullanma imkânınız var ama 500 bin TL, 1 milyon TL, hatta 1 milyon euroluk bir makineyi teminat verip 

kredi kullanamıyorsunuz sanayici olarak.  

Bu defa sanayici ne yapıyor? Eline 3-5 kuruĢ para geçince gidiyor bir yerden gayrimenkul alıyor ve onu ipotek vererek kredi 

kullanmanın yoluna gidiyor. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Patenti buluĢu da bundan. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, onu da söyleyeceğim.  

ġimdi, Ģu anda Hazine MüsteĢarlığımız yoğun bir çalıĢma yürütüyor, arkadaĢlar, artık her makineye bir plaka numarası 

vereceğiz ve her bir makinenin kayıtlı olduğu bir merkezi sicil sistemi oluĢturuyoruz.  

Artı, bir merkezî ekspertiz birimi kuruyoruz. Bir sanayicinin artık envanterindeki makine, plaka numarasıyla sicile kaydedilecek, 

merkezî ekspertiz sayesinde de değeri belirlenecek ve ondan sonra bankalar bunu teminat olarak kabul edecek. Bunu kanuni bir 

zorunluluk olarak getiriyoruz. Buradaki amacımız Ģu: Eline üç kuruĢ geçen sanayici gidip de gayrimenkule, baĢka Ģeylere para yatırıp 

oradan aldığı ettiği tapuyu bankalara teminat olarak, rehin olarak vermesin.  

ġimdi, bunun gibi, inĢallah, üretim reform paketimizde pek çok düzenlemeyi hayata geçireceğiz. Bunlardan bir tanesi -biraz 

önce Sayın Tamaylıgil ifade etti- insanlar araziye para bağlıyor, üzerine binayı yapıyor, tam iĢletme aĢamasına geliyor, sermayeye en 

çok ihtiyaç duyduğu noktada sermaye bitti, para bitti. Bu defa bankalara gidiyor, bankalarda artık o anki duruma göre ciddi sıkıntılarla 

karĢı karĢıya kalıyor. 

ġimdi, biz iki farklı uygulamayı hayata geçireceğiz: Bir tanesi, emek yoğun sektörlerde fabrikayı dahi Hükûmet olarak biz 

yapacağız ve sembolik bir kirayla bunu sanayicimize kiralayacağız, bu bir. Ama bundan çok daha kapsamlı bir projeyi de hayata 

geçirmek istiyoruz, bunun için de Ģu anda altyapı çalıĢmalarımızı tamamladık, o da sanayi gayrimenkul yatırım Ģirketi veya yatırım 

ortaklığı. Araziye, binaya para bağlamayan sanayicilerimize Ģunu söyleyeceğiz: “Gelin, arazinizi biz verelim. Projenizi getirin, o 

projeye uygun olarak belli taahhütlerle binanızı da biz yapalım, bize makul kira ödeyin.”  Eğer bu sanayici satın almak istiyorsa bunu 

belki otuz yıl vadeyle de kendisine satalım. ġimdi, bunun altyapısını hazırladık, inĢallah, üretim reform paketimizde bunlara yer 

vereceğiz. Biz Ģu anda… 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Bu, belli bölgelerde mi efendim? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Efendim? 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Bütün Türkiye genelinde mi? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Tüm Türkiye‟de olacak, bütün Türkiye'de olacak. Bunu 

özellikle bir yıldan daha fazla zamandır… 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Paranız var mı efendim? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Efendim? 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Bakanlığın buraya ayıracak parası var mı? 
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BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bunun üzerinde bir yıldan daha fazla zamandır 

çalıĢıyoruz. Bu, kanuni düzenleme gerektiriyor, bu üretim reformu paketi içerisinde bunu bir Hükûmet görüĢü hâline getirdikten sonra, 

inĢallah, yüce Meclisin takdirine sunacağız.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bakalım Sağlık Bakanı ne diyecek? O tam tersini yapıyor da, yaptırıp kendi kiralıyor. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Değerli arkadaĢlar, Ģimdi, Ģundan büyük bir memnuniyet 

duyuyorum: Sanayi denince gerçekten bütün partilerimizin bu konulardaki hassasiyeti bizim için çok önemli, biz de doğrusu bundan 

güç alıyoruz.  

ġimdi, yerli otomobil konusunda -Sayın KuĢoğlu ayrıldı ama- bakın, yerli otomobille ilgili, Türkiye‟nin yerli otomobil 

üretememesinin önümüzdeki süreçte Türkiye açısından çok ciddi riskler barındırdığını önce söylemek durumundayız. Türkiye kendi 

markasını oluĢturamadığı için, Türkiye nihayetinde, Türk otomotiv yan sanayisi Ģu anda tedarikçi. Yarın fiyat avantajı baĢka bir ülkeye 

kaydığında Türkiye bu avantajını çok kolaylıkla kaybedebilir ama markası olan ülkelerde otomotiv yan sanayisi arkadaĢlar, tedarikçi 

değil, stratejik ortak. Bugün siz Almanya‟da otomotiv yan sanayisini hesaba katmadan otomotivle ilgili hiçbir karar alamazsınız. 

Neden? “Bundan benim yan sanayim nasıl etkilenir?”  diye tüm otomotiv sektörü dikkatle çalıĢmak durumundadır. 

Türkiye bir marka üretmek zorunda. Zannediyorum burada hiçbir arkadaĢımız “Markaya ne gerek var?”  demez. Türkiye bir 

marka üretmeli, bu marka bütün dünyayla rekabet eden bir marka olmalı. Bu, bizim yerli otomobildeki gerekçelerimizden bir tanesi 

ama sadece bir tanesi değil. Burada, Türkiye bir marka üretmeli. 

Peki, ikinci gerekçemiz de, yerli markadan çok daha önemli bir gerekçe de Ģu: Değerli arkadaĢlar, Ģu anda otomobilde ve 

otomotivde -ama özelde de otomobilde- teknolojide tam bir paradigma değiĢimi yaĢanıyor. Bundan on yıl sonra, bugün “ içten yanmalı 

motorlar”  dediğimiz motorların piyasadaki ağırlığı gittikçe azalacak, yerine “yakıt pili”  dediğimiz batarya teknolojisine dayalı teknoloji 

geliyor veya “yakıt hücresi”  dediğimiz, hidrojene dayalı teknoloji. Artık, ileride hangi teknoloji baskın çıkacak bilemiyoruz. ġu anda, 

yakıt pili baskın çıkacak gibi gözüküyor. Ama bir keĢif olur, bir buluĢ olur, Ģey değiĢebilir. Burada, bu teknolojide paradigma 

değiĢiminin yaĢandığı dönemde Türkiye‟nin önünde iki yol var: Ya Türkiye yine aynen daha önceden olduğu gibi tribünlerden izleyen, 

teknolojiyi ithal eden ve tüketen bir ülke olacak ki bu da Türkiye'nin kesinlikle ithalat bağımlılığını artıran, cari açığını artıran ve 

Türkiye'yi bu noktada dıĢa bağımlı kılan bir durum olur.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Önceden”den kastınız ne? Biz Ģimdi teknoloji mi üretiyoruz? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bir saniye… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hayır ama bu cumhuriyet tarihini bu kadar aĢağılayan bir Ģey olmamalı ya! “Önceden 

böyleydik.”  ġimdi sanki korkunç teknoloji üretiyoruz. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, yani bu konuda, ben müsaade ederseniz 

konuĢmamı bitireyim. Ben özellikle arkadaĢlara Ģey yapıyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yazık! 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Hayır, bakın, arkadaĢlar, eğer biz bugün, Güney Kore 

kaç tane dünya markası üretmiĢken bir marka üretemediysek herhâlde kendimizi de baĢarılı saymayacağız. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Muhakkak. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bunun da cumhuriyetle alakası yok, bunun… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Önceden…”  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) –ArkadaĢlar, daha önce ifade ettim, Türkiye'nin yerli 

otomobil macerası cumhuriyetten önce baĢlamıĢ. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Doğrudur. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ArkadaĢlar, daha önce ifade ettim. Türkiye'nin yerli 

otomobil macerası cumhuriyetten önce baĢlamıĢ. 1884 yılında EskiĢehir‟de TÜLOMSAġ‟ ın kurulma sebebi aslında ilk otomobili 

üretmektir. Ama maalesef, o dönem olmamıĢ, çok zorlu dünya Ģartları. 1961‟de aynı fabrikada otomobil üretilmiĢ, tevafuktur, aynı 

fabrikada otomobil üretilmiĢ, hem de 4 tane üretilmiĢ, 10 tane motor üretilmiĢ. Ama ondan sonraki süreci burada bulunan herkes 

zannediyorum gayet iyi biliyor. O dönemde Türkiye bu yerli otomobilin peĢine düĢseydi bugün biz ülke olarak acaba bu noktada mı 

olurduk, yoksa çok daha iyi bir noktada mı olurduk? Merhum Nuri Demirağ batırılmasaydı, merhum Nuri Demirağ‟a, Vecihi HürkuĢ‟a 

gereken destekler verilmiĢ olsaydı… 

ArkadaĢlar, Boeing‟ in kuruluĢ tarihi 1916, ama Airbus‟ ın 1967. Türkiye' olarak… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Kayseri‟deki fabrika 1948. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Tabii… Hayır, Ģey daha önce, merhum Nuri Demirağ 

biliyorsunuz 1930‟ ların sonunda baĢlıyor ve merhum Atatürk çok ciddi destek veriyor. 

ERKAN HABERAL (Ankara) – Batıran kim? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Artık onlara, siyasi tartıĢmaya Ģimdi burada çok 

girmeyeyim ama Ģunu söylüyoruz: Eğer bugün Türkiye bir otomobil markası üretemediyse herhâlde bunu da baĢarı diye sunamayız. 

ġimdi, biz onu telafi etmenin gayreti içerisindeyiz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Millet nanoteknolojiyle uğraĢıyor. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Anlamadım? 
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Millet nanoteknolojiyle, yazılımla uğraĢıyor, yani artık her Ģey bilim. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ya, yazılımı siz uygulayamadıktan sonra nasıl 

yapacaksınız? Yani bu kelimelerin arkasına sığınmak o kadar kolay ki “Yazılım,”  “Nanoteknoloji,” , ”Biyoteknoloji…”  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben bilim tarihini dünyanın en iyi kitaplarından okumuĢ biriyim. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) –ArkadaĢlar, iĢte, bakın, biz de tam neden yerli otomobile 

bu kadar ısrarla sarılıyoruz, sebebi burada. Siz eğer… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hangi pazarda satacaksınız? Servis ağlarını nasıl kuracaksınız? Finansman yöntemini nasıl 

sağlayacaksınız? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın Aykut Erdoğdu, bu konuĢmaları 1961‟de de 

yapmıĢlar. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biliyorum. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ve yaptıkları için de… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biliyorum, ben okudum, Güney Kore‟nin nanoteknolojisi ile Japonya‟nınkini karĢılaĢtırmalı 

okudum ben. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, bence 1961‟dekileri Ģu anda hiç hayırla 

anmıyoruz. ĠnĢallah, yarın siz de hayırla anılmamazlık gibi bir pozisyona düĢmezsiniz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Böyle bir üslup var mı Sayın Bakan ya? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Buna dikkat edin, buna dikkat edin. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – On üç yıldır iktidar elinizde, en ufak bir teknolojiniz yok. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Nasıl yok ya! Nereden biliyorsunuz olmadığını? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bu ülkede yaĢıyoruz. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – BaĢkanım, müdahale edin. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ArkadaĢlar…  

Sayın BaĢkan, müsaade ederseniz ben Plan ve Bütçe Komisyonunu bilgilendireyim. 

BAġKAN – Buyurun. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Değerli arkadaĢlar, biz yerli otomobili iĢte tam bunun 

için çok önemsiyoruz. Bizim önemsediğimiz nokta Ģu: Yeni teknolojide paradigma değiĢiminin yaĢandığı bu dönemde Türkiye 

teknolojiyi üreten, geliĢtiren ve ihraç eden bir ülke olmalıdır. Bununla ilgili Türkiye bir an önce bu noktalarda elindeki teknolojileri 

ticarileĢtirme noktasına geçmelidir. 

Evet, bugün Türkiye'nin elinde iyi bir batarya teknolojisi var. ġu anda, TÜBĠTAK‟ ta çok iyi bir batarya teknolojimiz var ve biz 

bu teknolojiyi geliĢtiriyoruz. ġu anda, Türkiye'nin elinde çok güzel yazılımlar var, donanımlar var, gömülü yazılımlarımız var, iyi bir 

elektrik-motor teknolojimiz var. Bu teknolojileri ticarileĢtirmediğiniz sürece geliĢtiremiyorsunuz. TicarileĢtirecek bir platformunuz 

olmazsa bu teknolojileri sadece devletten aldığınız desteklerle geliĢtirme Ģansına sahip değilsiniz. Bu olay o kadar önemli bir olay ki 

eğer bu noktada Türkiye teknolojisini ticarileĢtiremezse geliĢtiremez. 

Değerli arkadaĢlarım, burada verilen 40 milyon euro, bunu ilk defa kamuoyuna ben açıkladım. Evet, önümüzde iki yol vardı, bu 

aracı sıfırdan, her Ģeyiyle kendimiz üretebilirdik, ondan sonra da elimizdeki teknolojiyi bu araca uygulayabilirdik. Bunun için aracın 

tamamen geliĢtirilip tip onay süreçlerinin tamamlanması, sertifikasyonlarının falan tamamının alınması için ortalama beĢ yıl ve yaklaĢık 

1 milyar dolar maliyet gerekiyordu. Hâlbuki daha önce bu iĢi baĢarıyla yapmıĢ SAAB firması vardı ve biz bu SAAB firmasıyla oturduk 

onların 4 tane farklı modelinin tüm fikrî mülkiyet haklarını 40 milyon avroya satın aldık. 

ġimdi, sektörü bilen hiçbir arkadaĢtan daha bugüne kadar bu konuyla ilgili en küçük bir eleĢtiri gelmedi. Sadece bir sayın 

milletvekilimizden geldi, onu da ben olayın detayını çok fazla bilememesine bağlıyorum. Biz, bu sayede, belki verdiğimiz paradan çok 

çok daha önemli zamanı kazandık. Neden zamanı kazandık? ġu anda elektrikli araç teknolojisinde bütün devler çok yoğun çalıĢıyor ve 

özellikle emisyon skandalından sonra elektrikli araca geçiĢ süreci hızlanacak. Türkiye bu altın beĢ yılı, altı yılı çok iyi değerlendirirse 

Türkiye kesinlikle teknolojiyi üreten, geliĢtiren, satan ve ihraç eden bir ülke konumuna gelebilir. Biz, bunun için gayret gösteriyoruz, 

bunun için çok yoğun çalıĢma yürütüyoruz. ġu anda, bu aracın fikrî mülkiyet hakları bizde ama söylediğiniz Ģu: Evet, biz burada 

SAAB‟ ın bir Ģeyini satın aldık, onun Cadillac‟a benzemesi gayet normal ama bu, bizim için bir baĢlangıç. ġimdi bu yılın sonunda, 

Allah nasip ederse 2016 sonuna kadar 30 araçlık bir filo üretip her türlü arazi, iklim ve mevsim Ģartlarında denemelerini yapacağız, 

kendi teknolojimizi yükleyerek. Sonra, 2018‟ in Haziranı gibi yaklaĢık, inĢallah, satıĢa çıkaracağımız aracın lansmanını yapacağız ve 

2020‟den önce de hedefimiz, inĢallah, aracın seri üretimini yapmak. Bu noktada çok titiz bir çalıĢma yürütüyoruz. 

Bakın, bu bizim için bir marka oluĢturmaktan çok daha öte, Türkiye‟nin teknoloji geliĢtirme platformuna sahip olması açısından 

önemli, elbette marka önemli. Bakın, Türkiye‟nin otomotiv yan sanayisinde Ģöyle bir riski var: ġu anda bu teknolojiler geliĢtikçe 

mekanik aksamın ağırlığı otomobilde azalacak; donanım, yazılım, elektronik aksam ve diğer teknolojilerin ağırlığı artacak. Katma 

değer bu tarafa kayıyor, katma değer bataryaya kayıyor, katma değer yazılıma kayıyor. ġu anda, bazı hesaplamalarda gömülü yazılımlar 

ve normal yazılımların otomobil maliyetlerindeki ağırlığı yüzde 40‟ ı geçti diyorlar. Bu, inanılmaz bir rakam. DüĢünün, bütün mekanik 

parçaları siz yapacaksınız, sizin kazanacağınız 1 liraya karĢı yazılımda adam 10 lira kazanacak. ġimdi, mekaniğin ağırlığının bu kadar 

azaldığı; elektroniğin, donanımın, yazılımın ve yeni teknolojilerin ağırlığının arttığı bir dönemde Türkiye bir marka üretemezse o 
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zaman otomotiv sektörümüz on yıl sonra ciddi bir krizle karĢı karĢıya kalır. Hükûmet olarak önemli olan bugünden onu görebilmektir 

ve bugün ona tedbir alabilmektir. Bizim Ģu anda yerli otomobile harcadığımız para sadece ve sadece teknoloji geliĢtirme için 

harcanması gereken paranın bile çok altında. Bu açıdan, biz olayı sadece bir marka olarak görmüyoruz, aynı zamanda… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Sayın Bakanım, geçelim, birazdan BaĢkan dürtecek yani.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ama hayır, bu çok önemli çünkü bu Ģöyle, bu 

kamuoyunun da çok merak ettiği bir konu ve özellikle yanlıĢ anlamaların da önüne geçilmesini bu noktada isterim. 

ArkadaĢlar, siyasetçi gelip geçicidir, bugün biz varız bu Bakanlık koltuğunda yarın baĢka arkadaĢımız olacak. Yarın 

muhalefette, iktidarda baĢka arkadaĢlarımız olacak ama ülke baki. Bu ülkenin geleceği için bu noktalarda çok iyi istiĢare etmek 

durumundayız, çok iyi değerlendirme yapmak durumundayız.  

ġimdi, bu araç bittiğinde hedefimiz Ģu, bir: Tüm fikrî mülkiyet hakları Türkiye‟nin olacak. Ġki: Marka Türkiye‟nin markası 

olacak.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – Üretimini kim yapacak?  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Üç: Teknoloji geliĢtirme Türkiye‟de yapılacak ama 

uluslararası iĢ birliğine açık Ģekilde yapılacak ki Ģu anda da öyle yapıyoruz. Dört: Üretimin minimum yüzde 85‟ i Türkiye‟de yapılacak.  

ġimdi, bu, herhâlde bir Türk markası olur değil mi? Dolayısıyla bu noktada hedefimiz bu.  

Diğer konularda da… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – KonuĢtuğumuz uzay mekiği değil, otomobilden konuĢuyoruz.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ne kadar sermayeyle? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, Ģu anda o çalıĢmaların tamamı, birkaç gün 

sonra… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, her Ģeyin bir baĢlangıcı var. Uzay mekiği de olur Sayın Erdoğdu.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ArkadaĢlar, biz bu küçümsemeyi kesinlikle doğru 

bulmuyoruz. Bu küçümseme yapıldığı için bu ülke maalesef marka üretemedi ve pek çok Ģeyle karĢı karĢıya kaldı. Biraz önce “Anadol”  

örneği verildi değil mi? KeĢke “Anadol”  devam ettirilebilseydi, “Devrim” otomobili keĢke yapılabilseydi.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan, 1960‟ lı yıllar… Buna birlikte karar vermek gerekiyor. Birincisi: Önümüze 

çıkıyorsunuz, hiç kimsenin haberi yok, sonra: “Siz küçümsüyorsunuz!”  Biz nezaketle anlatmaya çalıĢtık, rica ederim.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, bu arada, ben isterseniz kısa kısa arkadaĢlarımızın 

değerlendirmeleriyle ilgili düĢüncemi paylaĢayım Sayın BaĢkanım.  

BAġKAN – Lütfen, buyurun. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bir kere Ģunu söyleyeyim: Sayın Çam‟ın bu bildiriye 

imza atan bilim insanlarıyla ilgili “cadı avı” , “McCarthy dönemi” , “yargısız infaz” , “düĢünce özgürlüğüne müdahale”  gibi 

değerlendirmelerinin hiçbirine katılmıyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Neden? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ArkadaĢlar, tüm demokratik ülkelerde demokrasinin 

sınırı bellidir. Sonuna kadar düĢüncenin ifade edilmesinin arkasındayız ve Türkiye hamdolsun bu noktada pek çok geliĢmiĢ ülkeden iyi 

bir konuma geldi.  

Ben Bilim Bakanı olarak da çok net söylüyorum: Türkiye‟de hangi akademisyen kendi görüĢünü ifade ettiği için bir takibata 

maruz kalmıĢtır, bunun örneği yok. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Var iĢte, var Ģimdi, yapıyorsunuz! 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ama dikkat etmemiz gereken bir Ģey var: ArkadaĢlar, 

hiçbir geliĢmiĢ Batı demokrasisi demokrasi kavramı ile Ģiddet kavramını, demokrasi kavramı ile terör kavramını, demokrasi kavramı ile 

Ģiddeti ve terörü övme kavramını bir arada tutmaz.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ne alakası var! 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bakın, ben söyleyeyim: Ben bildiriyi okudum. Bu 

bildiriyi okuduktan sonra ben bu bilim insanlarını kendi değerlendirmemde 3 farklı değerlendirmeye tabi tuttum. 

Bir: Bu bildiriyi yazanlar. Bu bildiriyi yazanlar devlete açıkça bir bühtanda bulunuyorlar, devleti âdeta terör merkezi olarak 

gösteriyorlar ve terör örgütüne en küçük bir imayla dahi bir dokundurma yapmıyorlar. Yani, yazanlar açısından bu belge tam bir ihanet 

belgesidir, bunu Fikri IĢık olarak, çok açık olarak söylüyorum.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama keĢke CumhurbaĢkanından önce söyleseydiniz bunu! 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Hayır, Ģunu söyleyeyim: Sayın CumhurbaĢkanımız… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – CumhurbaĢkanından sonra herkes söyledi, ondan önce hiç kimse bir Ģey söylemedi. 

BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Hayır, Sayın CumhurbaĢkanımız bildiriden hemen bir iki 

saat içerisinde -bildiğim kadarıyla- açıklamayı yaptı. Benim yaptığım açıklama üç gün sonraydı. Çünkü o üç gün içerisinde baĢka 

çalıĢmalarımız vardı ve basınla bir araya gelme imkânımız yoktu bildiğim kadarıyla. Ama ikincisi, Ģunu söyleyeyim: Bu bildiriye Ģöyle 

bir göz ucuyla bakıp imza atanlar var. Bu insanların kendisini değerlendirmesi gerektiğini düĢünüyorum. 
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BAġKAN – Sayın Bakanım, böyle bir Ģey… Bu kabul edilemez efendim. “Akademisyen, bilim insanı”  diyeceksiniz, sonra da 

göz ucuyla bakıp imzalayacak, böyle bir Ģey kabul edilebilir mi efendim! 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Evet, gerçek bu. Bu gerçek Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Yani birinci kategoridekiler neyse onlar da aynı Ģekilde bunun ortağıdır. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, daha üçüncüsünü söyleyeyim: Üçüncüsü 

de bildiriyi görmeden “ArkadaĢım imzaladıysa doğrudur.”  deyip imza atanlar var, ismen biliyorum yani ismen bildiğimi söylüyorum. 

“Yani bildiriyi Ģu arkadaĢ imzalamıĢ, herhâlde bir Ģey yoktur.”  deyip bildiriyi görmeden imza atan akademisyenler var. ġimdi, bu 

akademisyenlerimizin bu noktada… 

ArkadaĢlar, bakınız, Ģimdi Ģu bizi kurtarmaz: “Biz bu bildirinin içeriğine katılmıyoruz ama…” ifadesi bizi kurtarmaz. 

Demokrasilerin tahammül edemeyeceği Ģey Ģiddettir, terördür, Ģiddeti ve terörü övmektir. Bu, hiçbir demokratik… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bu sizin yorumunuz Sayın Bakan. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bugün siz kalkın, Amerika‟da bin tane akademisyen 

kalksın, DAEġ‟ in ne kadar doğru bir terör örgütü olduğunu, buna mukabil Amerika‟nın yaptığı operasyonların ne kadar vahĢice 

olduğuna dair bir Ģey yapsın. Yani bu kesinlikle kabul edilecek bir Ģey değildir, düĢünce özgürlüğü kapsamı içerisinde… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, orada devlet eleĢtiriliyor. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bakın, devlet eleĢtirilir, Türkiye'de devlet ne ilk defa 

eleĢtirildi ne de son defa eleĢtirilecek. Türkiye'de devleti eleĢtirirler hem de Türkiye'de devleti eleĢtirdiği için el üstünde tutulan çok 

akademisyenimiz var bizim. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – On beĢ yıl önce… 

BĠLĠM SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, müsaade eder misiniz, bakın, düĢünce 

özgürlüğü… DüĢünce özgürlüğü kapsamında… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – On beĢ yıl önce de size “ terörist”  diyorlardı! 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın Paylan, bize kimse “ terörist”  demedi. BaĢörtüsü… 

BAġKAN – Sayın Paylan… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bakın, baĢörtüsü olayları da Türkiye'deki düĢünce 

özgürlüğünde de…(KarĢılıklı laf atmalar) 

BAġKAN – ArkadaĢlar, böyle bir müzakere usulümüz yok. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) - …vicdan özgürlüğünde de...  

ERKAN HABERAL (Ankara) – BaĢörtüsüyle ilgili hiç kimse “ terörist”  demedi. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Değerli arkadaĢlar, Türkiye‟deki düĢünce ve vicdan 

özgürlüğünde de biz elbette devletin baskısına uğradık ama hiçbir zaman Ģiddeti övmedik, teröre ve Ģiddete… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Orada Ģiddeti övme yok. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Var. Orada açıkça övme var. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Var mı orada? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Var tabii, olmaz mı? 

ġimdi, Sayın BaĢkan, “Aziz Sancar Bey‟den bahsetmediniz...”  Benim konuĢma metnimde ben özellikle teĢekkür ettim, bugüne 

kadar da en az on defa konuĢmamda Aziz Sancar‟a teĢekkür ettim. Bu açıdan, metinde var ama iĢte Sayın BaĢkan zaman uyarısı 

yapınca bazı bölümleri atlamak durumda kaldım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Aziz Sancar atlanacak bir konu değil. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – TÜBA ve TÜBĠTAK konusunda… 

BAġKAN – Son yirmi beĢ saniye zaten efendim. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ArkadaĢlar, ben matematikçiyim, çözüm odaklı bir 

insanım. Evet, TÜBA‟yla ilgili… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – ODTÜ mü? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Evet, ODTÜ mezunuyum, doğru. 

TÜBA‟yla ilgili önümüzdeki süreçte bir kanun değiĢikliği yapmayı hedefliyoruz. Gelin, hep beraber katkı verin. Gelin, 

TÜBA‟nın tüm üyelerini tekrar kendisinin seçmesiyle ilgili kanuni düzenlemeyi yapalım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Olur, yapalım. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın Tamaylıgil, CHP Grubu da buna destek versin, 

burada güzel bir kanun… 

BAġKAN – Sayın Bakan, cevaplanacak sorunuz çok mu daha, ne kadar? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Var ama bunlar önemli Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Size bir on beĢ dakika daha süre vereyim Sayın Bakan. 

Buyurunuz. 
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BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Peki, bu noktada, önümüzdeki süreçte, bakın, 

TÜBĠTAK‟ ı da yeniden yapılandıracağız. TÜBĠTAK‟ ın yeniden yapılandırılmasında biraz önce arkadaĢlarımızın çizdiği çerçeve ile biz 

farklı bir düĢünceye sahip değiliz. Biz diyoruz ki, TÜBĠTAK evet, destek politikalarını… 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın Bakan, on dört yıllık hükümetten sonra daha hâlâ yeniden yapılandırmadasınız, bilime geçin 

artık, bilim üretin, bir Ģey üretin. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın Usta, hayat dinamik yani on dört yıl… 

ERHAN USTA (Samsun) – Geçen yıl gelmediniz ki! 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın Usta, elli yıldır yemek yiyorsun, bir gün iki gün 

yeme diyemeyiz değil mi? Yani hayat dinamik, bazı Ģeylerden… Bakın, Türkiye'de artık biz niteliksel artıĢa odaklanmak 

durumundayız. 

ġimdi, Ģuna bakacağız, günün ihtiyaçlarına göre dünyada arkadaĢlar “AR-GE” kavramı bile çok değiĢti. Artık, açık inovasyonun 

yanında Ģimdi artık açık AR-GE‟yi koĢuyoruz. Artık, insanlar bilgilerini sağlamıyorlar, insanlar bilgilerini paylaĢarak daha hızlı mesafe 

almanın gayreti içerisinde. Böyle bir dünyada statik bir anlayıĢla ülke yönetmek o zaman ülkeyi geride bırakmak olur. 

ERHAN USTA (Samsun) – ĠĢte, bu anlayıĢ statik Sayın Bakan. ġimdi duruyorsun duruyorsun ondan sonra… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Durmuyorum. 

ERHAN USTA (Samsun) – Onlar günlük değiĢtirilecek iĢler. Nasıl AR-GE tanımı değiĢti hemen daireleri ona göre organize 

edersin. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Değil değil. Sayın Usta, o kadar kolay değil. Siz 

bürokrasiden geliyorsunuz. Yani, ben Ģimdi… 

Neyse Ģimdi TÜBĠTAK‟ ı değerli arkadaĢlar yeniden yapılandırmak istiyoruz.  

ERHAN USTA (Samsun) – Hâlâ yapılandırılacak.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) - Burada da hedefimiz Ģu: TÜBĠTAK‟ ın destek 

mekanizmalarını… 

ERKAN HABERAL (Ankara) – TÜBĠTAK‟ ı mı TÜBA‟yı mı? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – TÜBA‟yı da TÜBĠTAK‟ ı da, tabii... 

BAġKAN – ArkadaĢlar, bir müsaade edin. Lütfen, bir müsaade edin... 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġu anda, TÜBĠTAK‟ ta özellikle bir destek 

mekanizmalarının kurgulanması ve destek verilme görevi TÜBĠTAK‟ ın aynen devam etsin istiyoruz. 

BAġKAN – YanlıĢ çok var efendim, aynen mi devam edilecek? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Hayır hayır, Ģey olarak söylüyorum… Kurgu doğru, 

uygulama hatalarını sürekli zaten gözden geçiriyoruz, o konuda hiç tereddüt yok. Bunlarla ilgil i kanun değiĢikliği de gerekmiyor. ġu 

anda bizim de üzerinde yoğun çalıĢtığımız konular ve bazı konularda da uygulamaları çok değiĢtirdik. Belki iĢi düĢmeyen arkadaĢlar 

bunun farkına varamıyorlar, bu konular çok kamuoyunun gündemine de gelmiyor ama biz Ģu anda zaten uygulamadaki sorunları hızlı 

bir Ģekilde çözmenin gayreti içerisindeyiz.  

Ama TÜBĠTAK‟ ı yapısal olarak da bir gözden geçirmeye ihtiyacımız vardı bunu yaptık. ġimdi enstitülere özel sektörle rekabet 

eden değil, aksine proje yönetim mekanizması kabiliyetini kazandırmak istiyoruz. Diğer taraftan, sistem entegrasyonunda enstitülerin 

kabiliyetlerini artırmak istiyoruz. Bizim, TÜBĠTAK‟ ın enstitülerini -biraz önce Sayın Temizel ifade etmiĢti- baĢkasının, özel sektörün 

yapmadığı temel AR-GE‟de daha yetkinleĢtirmek istiyoruz. 

Ġki, TÜBĠTAK‟ ı biz nitelikli AR-GE‟ye daha fazla odaklamak istiyoruz. Özel sektörün yapmakta zorlanacağı nitelikli AR-

GE‟de TÜBĠTAK daha fazla var olmalı. 

Üç, TÜBĠTAK‟ ı öncül AR-GE‟de daha fazla yetkin hâle getirmek istiyoruz. Geleceğin teknolojilerinden TÜBĠTAK‟ ın, daha 

fazla enstitülerin çalıĢma yapmasını istiyoruz. Bu çerçevede bu konuyu inĢallah Meclis gündemimize getirdiğimiz zaman sizlerin de 

katkılarıyla en güzel Ģekilde çalıĢırız.  

AK PARTĠ‟nin ayrımcılık yaptığı konusunda… Değerli arkadaĢlar, ben bu görüĢe kesinlikle katılmıyoruz. Bu noktada, evet, 

burada paralel yapıyla mücadele konusunda bir iki cümle etmem lazım. Bir kere Bakanlık görevini aldığımı ilk gün bir ifade kullandım. 

“Amiri yerine ağabeyinden talimat alan hiç kimseyle çalıĢmayacağım.”  Devlette bir kiĢi, iki yerden talimat alamaz. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Yani “On bir yıl çalıĢtık, yeter.”  diyorsunuz. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Evet, bu da bizim hatamızdır. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Evlilik bitti. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Bu bizim hatamızdır. Bunu biz söylüyoruz. Evet, AK 

PARTĠ‟nin bu süreçte paralel yapının bu kadar ihanet içerisinde olacağını hesaba edememesi bir hatadır. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Aynı Ģeyi onlar da sizin için söylüyorlar, “ Ġhanet ettiler bize…”  

BAġKAN – ArkadaĢlar, bir müsaade edin. 

Sayın Çam yani… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın Çam, Ģimdi, bakın, yani kendinizi paralel yapının 

avukatı konumuna getirmeyin. (KarĢılıklı laf atmalar) 
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hiç alakası yok. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Biz Ģimdi Ģuna bakıyoruz: Biz, arkadaĢlar, paralel 

yapıyla… (KarĢılıklı laf atmalar) 

BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın, böyle bir usul yok.  

Sayın Bakanım, lütfen, bir dakika. 

ArkadaĢlar, bu Ģekilde tamamlayamayız bu iĢi. 

Sayın Bakanım, buyurun. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Peki, Sayın BaĢkan, bir kere paralel yapıyla etkin bir 

Ģekilde mücadeleye devam edeceğiz. Türkiye bu paralel yapı kanserinden kesinlikle temizlenecek. 

 MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ama bunu yaparken suçsuz insanları mahvetmeyin. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Burada bunu yaparken de asla hiç kimsenin bir 

haksızlığa uğramaması için de maksimum dikkati gösteriyoruz. Ben kendi Bakanlığımda arkadaĢlara bu konuda çok net talimat verdim. 

Evet, baĢkasından, devlet hiyerarĢisi içerisinde ağabeyinden talimat alan kim olursa, bunu tespit edersek tutmayacağız ve tutmuyoruz 

da. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ama uygulamada öyle olmuyor, kamu çalıĢanlarını sürüyorsunuz. 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Onların harcamalarını engelleyin. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ona orada dikkat ediyoruz. 

ġimdi, bana ulaĢtırılan özel notları ben özellikle dikkate alacağım. 

Değerli arkadaĢlar, bu TÜBĠTAK‟ taki kitap konusunda çok kısa bir bilgi sunayım heyetinize. ġu anda TÜBĠTAK‟ ta kültürel 

uygunluk ve yeterlilik kapsamında bazı kitapların toplatıldığı doğru. Burada kitaplar basıldıktan sonra halktan gelen bazı Ģikâyetler 

oldu. Bu Ģikâyetler sonrasında TÜBĠTAK Bilim Kurulu, komisyon incelemesiyle bazı kitapların toplatılması kararını verdi. Burada 

neden toplatıldı derseniz, bir iki tane sebep söyleyeyim. Mesela, çocuk kitaplarında cinsellik içeren ifade ve Ģekillerin olduğu tespit 

edilmiĢ. Türklerin Doğu‟dan gelip Batı medeniyetini tehdit eden barbarlar olarak nitelenmesi bu kitaplarda tespit edilmiĢ ve haritalarda 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nin ayrı bir devlet olarak gösterilmemesi gibi, birkaç sebepten dolayı 700 tane kitaptan sadece 23‟ünde 

toplatma yapılmıĢ. Takdir edersiniz ki bu genel çerçevede yapılan bir durum. Bundan TÜBĠTAK‟ ın bir baskı Ģeyini çıkarmayı doğrusu 

biraz zorlama olarak görürüm.  

Bu dünya 1‟ incisi gencin reddedilme konusunu Ahmet Bey söyledi. Maalesef, bu bizim bir açmazımız. Siz düĢünebiliyor 

musunuz, bir genç kızımız müracaat ediyor, TÜBĠTAK tarafından kabul görmüyor projesi reddediliyor ama bu kızımız o projeyle 

dünya 1‟ incisi oluyor. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Uluslararası platformda. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Tabii. TÜBĠTAK bir projeyi kendi değerlendirmiyor 

Sayın Vekilim.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – ġüphesiz. Ben de jürilerde rol almıĢım. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) - ġimdi gönderiyorlar 5 kiĢilik bir akademisyen grubuna. 5 

kiĢilik bir akademisyen grubu… ġimdi ortalama 70 olmazsa desteklenmiyor. Yahu, iyi de Ģimdi, her projeye sıfır veren hocalar var. 

ArkadaĢlara talimat verdim, kesinlikle sıfırcı hocaları panellere çağırmayacak bir mekanizma kurun. 

BAġKAN – Sayın Bakanım, bu havuzu gözden geçiriyor musunuz? 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Müdahale ederler. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – O ayrı bir konu, yok. Ben o konuya farklı bakıyorum 

Hamza Bey.  

ġunu söylüyorum bir kere her projeye sıfır veren hocayı çağırmayın. Yazık, günah! Yani bu insanlar iĢte, bizden alamadığını 

gidiyorlar, dünyada alıyorlar. Bu noktada ciddi bir aĢama geçtik ve Ģimdi yeni bir adım daha atıyoruz. 5 akademisyenden 3 tanesi 70 ve 

üzerinde not veriyorsa diğer akademisyenin notu ne olursa olsun, bu projeler desteklensin. ġimdi, bunun gibi bazı mekanizmaları 

geliĢtiriyoruz. Bunlar da uygulamada karĢılaĢtığımız sorunlardan sonra geliĢtirdiğimiz çözümler. Uygulama dinamik olduğu için 

çözümleri de dinamik olmaya…  

Bu Bakanlığımızın özel hesabıyla… 

BAġKAN - TÜBĠTAK‟ ı geçmeden Sayın Bakanım... 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) - Sayın BaĢkanım 

BAġKAN – Bütçe sonrası bize bir Gebze ziyareti için Komisyon önerimiz vardı, onu da bir tekrarlarsak arkadaĢlarımız da Ģey 

yapsınlar.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkanım, Ģöyle bir Ģey yapabiliriz: Mesela 

TÜBĠTAK Gebze Kampüsü‟ne hem gezi, orayı bir görmenizi arzu ederiz Meclis Komisyonu olarak hem de o gezi vesilesiyle orada 

belki hem GiriĢimci Bilgi Sistemini de sunarız hem de orada yapılan çalıĢmaları sizlere bir tanıtmıĢ oluruz. Ben bunun çok faydalı 

olacağı kanaatindeyim. Sayın BaĢkanım, sizin belirleyeceğiniz bir program dâhilinde bunu biz hayata geçiririz. 

“Bakanlığımızın özel hesabı belirlenmiĢ.”  diye Ģey yapıldı. Maalesef Türkiye‟de denetimlere giden insanların harcırahlarıyla 

ilgili oralardan alınan ücretler bir özel hesapta toplanıyor. ġimdi, bunu Maliye ve Hazine‟yle çalıĢıyoruz, bunun çözümünü yapacağız. 
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Yalnız, burada Bakanlık merkez teĢkilatının buradan en küçük bir bütçe kullanması mümkün değil, bu, sadece denetim elamanlarının 

gittiği illerdeki harcırahlarıyla ilgili fon gibi bir Ģey bu. Bunu da ortadan… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ya bunu değiĢtiremez miyiz?  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ĠĢte, ona bakıyoruz. Hayır, bu, çok önceden beri gelen 

bir uygulama yani bugün var olan bir uygulama değil, önceden gelen… ġimdi, Maliyeyle çalıĢıyoruz bunu nasıl düzeltiriz diye, onun 

üzerinde çalıĢıyoruz. 

Bu bakanlıkta ödenek üstü harcama keĢke… ġunu söyleyeyim, bir: Ya, ben Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak bana 

tahsis edilen özellikle yatırım ve araĢtırma ödeneklerimizin keĢke tamamını kullansak da ek bütçeden de para alabilsek. Biraz sonra 

gelecek, onu hemen Ģimdiden söyleyeyim. ArkadaĢlar, biz yatırımcısı olan hiçbir OSB‟nin biz kurulumunu geciktirmiyoruz. Benim 

bütçemde param yok, onun için OSB kuramam diye bir Ģeyi kesinlikle düĢünmüyoruz. Varsa yatırımcısı OSB‟nin kurulmasıyla ilgil i 

iĢlemleri en hızlı Ģekilde yapıyoruz ve ihalelerini yapıyoruz. Ġki: Burada bir tek Ģeye dikkat ediyoruz yani arkadaĢlarımızdan ricamız Ģu: 

Yatırımcısı olmayan yeri bize hemen getirip burada “OSB kuralım da yarın yatırımcı gelir.”  anlayıĢını da Ģu anda çok elzem 

görmüyoruz. Yatırımcısı varsa inanın, her türlü fedakârlığı yapar, bu yatırımı hayata geçiririz, hiç orada tereddüdünüz olmasın.  

Cadillac konusunu, zannediyorum, sayın vekilim, Ģey yapmıĢ oldum.  

“Sanayicimize patenti yeterince aktaramamıĢız." dedi Sayın Ahrazoğlu. TSE hiç özerk değil. TSE, Bakanlığımızın ilgili 

kuruluĢu ama TSE‟nin yapısında, yönetim kurulunda ve genel kurulunda özel sektörden çok sayıda insan var. Ben burada TSE 

atamalarında yandaĢlık Ģeyini çok kabul etmiyorum ama TSE‟yle ilgili yapısal bir sorunumuz var -ki bir arkadaĢımızın eleĢtirisi vardı- 

o da Ģu: TSE Ģu anda devlet memuriyeti değil ama devlet memurunun aldığı maaĢın üzerinde de maaĢ veremiyor. Bu defa baĢka hiçbir 

kuruma gidemeyen TSE‟ye gelmek durumunda kalıyor. Sayın Tamaylıgil, biraz önce rapordan bahsettiniz ya… ġu anda biz TSE‟ye 

teftiĢe insan bulamıyoruz. Niye kimse gelmek istemiyor? Hem memuriyet değil hem de maaĢının devlet memuru maaĢıyla ya eĢ ya da 

biraz daha düĢük olması. Bu noktada inĢallah bu üretim paketinde bu konuyu da Hükûmet içerisinde bir değerlendirdikten sonra bir 

çözüme kavuĢturmayı hedefliyoruz. 

“Bütçede yatırıma yer yok." dedi Sayın Arslan. Hayır, bütçede yatırıma ciddi yer var. Yeter ki biz yatırım bütçemizi harcayalım. 

OSB‟ lere ihtiyaç var, Ģu anda biz OSB ihtiyacının tamamını hızlı bir Ģekilde karĢılama gayretindeyiz. Arıtma tesislerini de son derece 

hızlı bir Ģekilde kredilendiriyoruz, arıtma tesislerinde de hiçbir Ģekilde Ģu anda bir sorun yaĢamıyoruz. Arıtma tesisi yapmak isteyen 

OSB‟ lere biz direkt kredi kullandırıyoruz.  

Bu ihracatın ithalatı karĢılama oranı özellikle pariteden sonra yüzde 73‟ leri buldu yani ihracatın ithalatı karĢılama oranı konusu 

iyi bir noktaya geldi ama asıl ara malı üretimine yoğunlaĢtık. Sayın vekilim, özellikle, ara malının Türkiye‟de üretilmesiyle ilgili 

Bakanlık olarak isim isim, kalem kalem çalıĢma yapıyoruz; bunu inĢallah hayata geçireceğiz. 

Sayın Temizel‟ in özellikle cari açık, ticaret açığı ve tasarruf konusu son derece haklı. Türkiye maalesef tasarruf açığı olan bir 

ülke. Tasarruf olmadan yatırım olmuyor ama Türkiye‟de de hızlı bir refah artıĢı var. Biz tasarrufları artıracak pek çok mekanizmayı 

aslında faaliyete geçirdik ama hedefimiz inĢallah tasarruf oranını yüzde 20‟ lere, Ģu anda yüzde 14 seviyesindeyiz, 2020‟ lere kadar 

yüzde 20‟ lerin üzerine geçebilirsek tasarruf oranında o zaman kendi sermayemize, kendi birikimimize daha fazla yatırım imkânına 

kavuĢacağız. Bu, ortak problemimiz. Bu noktada maalesef…  

Otomotivde yerlilik oranı konusunda bazı bilgiler var. Deminki, biraz önceki dosyayı arkadaĢlara dağıttık mı? ġimdi, orada 

dikkat ederseniz motorlu kara taĢıtlarında özellikle yerlilik oranı yüzde 45 ve diğer ulaĢım araçlarında ise yüzde 62. Bunlar tamamen 

bizim kendi GiriĢimci Bilgi Sistemimizden, 8 kurumun bilgilerini toplulaĢtırarak ürettiğimiz veriler bunlar. Verilerin güvenilirliğine 

inanıyorum. Bu noktada, özellikle bu tabloda motorlu kara taĢıtlarında yerlilik oranımız yüzde 45. Bizim açmazımız Ģu: Evet, Türkiye 

otomobil ihraç ediyor ama içeride, iç piyasadaki otomobillerin… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – 2013 rakamı yüzde… 

BAġKAN – Sayın Bakanım, kırk beĢ dakikayı doldurduk, son bir beĢ dakika, lütfen toparlayalım. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sorularımıza cevap alamadık. 

BAġKAN – Sorulara gelemedik mi daha? On dakika vereyim o zaman Sayın Bakanım. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Tamam, on dakikada bitirmeye çalıĢayım. 

Burada özellikle GiriĢimci Bilgi Sisteminde bütün bunların takibini yapıyoruz ama Türkiye kullandığı otomobilin yüzde 79‟unu 

ithal ediyor maalesef. Yerli otomobilin aslında bir önemi de bu. Bu, yabancılara karĢı bir tavır mıdır? Hayır, yabancılarla da iĢ birliği 

yapıyoruz. Yerli otomobil konusu gündeme gelince dünyanın büyük firmaları Türkiye‟de bizimle temasa geçmeye baĢladı. 

“TÜBĠTAK‟ la bataryayı birlikte üretelim, Ģunu birlikte yapalım, Ģunu Ģöyle yapalım.”  gibi çok ciddi teklifler gelmeye baĢladı. Bu 

noktada, inĢallah, elimizden gelen en ciddi gayreti gösteriyoruz. ġimdi, bizim biraz da problemimiz Ģu: Türkiye kendi dizel motorlarını 

ve benzinli motorlarını üretmiyor büyük oranda. ġu anda iki firmamız var üreten ama Ģimdi bu Motor Mükemmeliyet Merkezinde 

hedefimiz, üç yıl sonra kendi dizel motorlarımızı üretir hâle gelmek. Bu noktada, ciddi bir cari açığın düĢmesi açısından faydası olacak.  

Bu SOM konusundaki söyledikleriniz için çok teĢekkür ediyorum. Enstitülerimizin durumunu biraz önce ifade ettim. 

Atamalarda liyakata özellikle dikkat ediyoruz. Bu aslında paralel yapıyla mücadele bize bu konuda ciddi bir fırsat da oluĢturdu. 

Maalesef, bazı kifayetsiz, kapasitesiz insanlar sırf bir cemaat mensubu diye, yapı mensubu diye alınmıĢ TÜBĠTAK‟a. Bunlar 

gördüğümüz konular. ġimdi biz orada bu devlet hiyerarĢisinin dıĢında davrananları kesinlikle kurumla iliĢiğini keserken yerine çok 
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liyakatli insanlar getirmeye çalıĢıyoruz. Bir gün fırsatınız olursa SAGE‟yi bir daha ziyaret ettiğinizde ne kadar güzel iĢlerin, Ģu anda 

yeni projelerin baĢladığını görürseniz eminim çok daha mutlu ve memnun olursunuz. 

Sayın Günal‟ ın “Bu alana siyaset üstü bakıyoruz.”  ifadesine çok teĢekkür ediyorum. Artık, eyleme geçiyoruz. Bakın, AR-GE 

reform paketi Sanayi, Ticaret Komisyonumuzdan geçti. ĠnĢallah önümüzdeki altı ay içerisinde Sayın Günal, Patent Kanunu‟nu… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Hangi eyleme? Tek yol devrime mi? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – “Eylem” deyince, tabii, hemen Musa Bey… 

BAġKAN – Siz eve ekmek götürmüyorsunuz, artık tek yol mutfak, tek yol manav, tek yol kasap! 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – …üretim reform paketini, TÜBĠTAK‟ ın yeniden 

yapılandırılmasını ve TÜBA‟ya inĢallah hep beraber bu süreç içerisinde yapalım.  

Üniversite sanayi iĢ birliğiyle ilgili bu AR-GE paketinde çok somut adımlar var ve biz üniversite sanayi… 

MEHMET GÜNAL (Antalya) – “Yapalım”, bu sene de vardı, evvelki sene de vardı, yazıyordu o. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Yok, yok. ġimdi, Ģunu söyleyeyim: Bu üniversite sanayi 

strateji belgemizi hazırladık. ġu anda YÖK‟ te daimî bir komite kuruldu. Bundan sonra üniversitede performans kriterlerinden bir tanesi 

akademisyenlerde sanayiyle iĢ birliği olacak. Nitelikli eleman ihtiyacından bahsetti arkadaĢlarımız. Biz, Ģimdi, yeni sanayi strateji 

belgesinde OSB‟ lerin içerisinde meslek yüksek okullarının kurulması, uygulamalı yüksek lisans ve mühendislik doktorasını da teĢvik 

edecek düzenlemeleri Sanayi Strateji Belgemize koyduk, Ģimdi hızla hayata geçireceğiz inĢallah, bu konularda yoğun bir Ģekilde 

çalıĢıyoruz.  

Bu dar bölge sektörel teĢvik sistemi… TeĢvik sistemi, biliyorsunuz, Ekonomi Bakanlığımızın sorumluluğunda ama biz, 

teknoloji düzeyine göre, teknoloji seviyesine göre teĢviki ilk defa uygulamaya geçirdik. Ekonomi Bakanlığımızla ciddi bir çal ıĢma 

yaptık ve yüksek teknolojili üretimde Türkiye‟nin her yeri 5‟ inci bölge, Ġzmir de 5‟ inci bölge, Kocaeli de 5‟ inci bölge, Bursa da 5‟ inci 

bölge, Ankara da 5‟ inci bölge, Ġstanbul da 5‟ inci bölge. ġimdi, orta yüksek teknolojiye çalıĢıyoruz. Orada da seçici olarak, inĢallah, bir 

teĢvik mekanizmasını getireceğiz, Ekonomi Bakanlığımızla yoğun çalıĢıyoruz.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın BaĢkan, coğrafi iĢaretlemeyle ilgili…  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Geleceğim Sayın Vekilim, geleceğim ona.  

Burada daha önce cevap verdiğim konulardan sadece Sayın Aydoğan‟ ın bölgenin bütçeden aldığı pay konusunda, inanın, Ģu 

çözüm süreci suresince bölgede çok ciddi bir yatırım iĢtahı vardı ve biz Diyarbakır‟da hemen tuttuk Organize Sanayi Bölgesi‟nin 

büyütülmesiyle ilgili kararı aldık. ġu anda ġanlıurfa‟da çok güzel sanayi yatırımlarımız var, Adıyaman‟da çok ciddi sanayi yatırımız var 

ama takdir edersiniz ki can güvenliğinin, terörün olduğu hiçbir yerde yatırım olmaz. Bu noktada hep birlikte yapmamız gereken çalıĢma 

bölgenin bir an önce bu terörden Ģiddetten arındırılması ve bölgenin potansiyelinin en hızlı Ģekilde harekete geçirilmesi. Ben o bölgeyi 

karıĢ karıĢ bilirim. Bölgede, Hakkâri, ġırnak, Cizre, Yüksekova dâhil gitmediğim hiçbir yer yok. O bölgenin potansiyelinin bir an önce 

harekete geçmesi için bizim derhâl terör konusunu kökten çözmemiz ve bir daha dağda elinde silahla gezen hiç kimseyi bırakmamız 

gerekiyor. Bu noktada sizlerin katkısı emin anlamlı olur.  

Sayın Tamaylıgil, “Sanayi 4.0”  konusu, evet bizim de Ģu anda en çok üzerinden yoğunlaĢtığımız konulardan biri. Bu “ iĢ yapma 

kolaylığı”  konusu sadece bir bakanlıkla ilgili değil. Bizim en büyük problemimiz hukuk sistemimiz. Siz düĢünün, bir yatırımcı geliyor, 

bir yatırım yapıyor, tam yatırımın ortasında biri bir mahkemeye müracaat ediyor, yıllarca mahkemede dönüp duruyor. ġimdi bunlar da, 

iĢte Filyos, bunun en güzel örneği. Yani, bu noktada hep beraber, iĢ birliği içerisinde, el birliği içerisinde Türkiye‟de yatırım ortamının 

iyileĢmesi için özellikle hukuk sistemimize yönelik bazı adımları atmamız lazım. Bunun partisi yok, inanın bunun partisi yok. ĠĢ yapma 

kolaylığı sadece idari kararlarla, alınacak tedbirlerle olmuyor. Bizim, hukuk sistemimizi bu noktada çok hızlı, etkin çalıĢan bir hâle 

getirme zorunluluğumuz var. Hükûmetimizin reform paketlerinden biri adalet reformu, yargı reformu. ĠnĢallah bu konular gündeme 

geldiğinde sizlerin de katkısıyla güzel sonuçlar alırız.  

Öz varlıkların düĢmesi konusu. ġimdi Ģöyle bir Ģey var sanayide: Sanayinin, özellikle özel sektörün dıĢ borcu çok, 185 milyar 

dolar civarında özel sektörün dıĢ borcu gözüküyor ama Türkiye‟nin buna mukabil 120 milyar doların üzerinde de dıĢarıda kaynağı 

gözüküyor. Evet, yani pek çok Ģirketimiz aslında parasını yurt dıĢına götürüyor, Merkez Bankasının kayıtlarında var.  

ERKAN HABERAL (Ankara) – Parası olan götürüyor.  

ERHAN USTA (Samsun) – Uluslararası yatırım pozisyonunda 670 milyar dolar yükümlülüğümüz var, sadece 200 milyar dolar 

civarında varlığımız var. 400 milyar dolar açığımız var.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Özel sektörle ilgili söylüyorum: Özel sektörde, 185 

milyar dolar özel sektörün borcu gözüküyor ama Türkiye‟nin 120 milyar doların üzerinde dıĢarıda parası var gözüküyor. Buradaki Ģey 

Ģu: Bizim iĢ adamımız, maalesef, bazı insanlarımız parayı önce yurt dıĢında bankaya yatırıyor, onu teminat gösteriyor, oradan teminatla 

kredi kullanıyor. Neden? Bizim sistemimizde eğer faiz öderseniz gidere yazıyorsunuz, öz sermayenizle yatırım yaparsanız gidere 

yazamıyorsunuz. ġimdi onu değiĢtirdik, bundan sonra bu iĢin tersine dönmesini bekliyoruz.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın Bakan, bir de 2009 yılında 32 sayılı Kararname‟yi değiĢtirdiniz, ihracat bedellerinin 

geri geliĢiyle ilgili süreci serbest bıraktınız. Bunun da sağlamıĢ olduğu bu süreçle ilgili bir temel var.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, tabii, çok detayına, tartıĢmaya girmek 

istemiyorum ama bu yerel yönetimlerin OSB‟ye bakıĢı… Bu yeni üretim reform paketinde değerli arkadaĢlar bizim hedefimiz, mesela 

OSB‟ lerde emlak vergisine tavan getirmek. Öyle kafasına göre her belediye “Bir komisyon kurdum, buradan sizden Ģu kadar emlak 
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vergisi alacağım.”  noktasını kesinlikle engellemek istiyoruz. OSB‟de üretimin maksimize edilmesi noktasında her türlü çalıĢmayı 

yapıyoruz.  

Kredi Garanti Fonu etkin olarak son yıllarda kullanılıyor, bunu daha da artırmanın gayreti içerisindeyiz.  

Bu yerli üretimle ilgili düzenlemelerimizden sonra, kamunun alımdaki yerlilik oranı yüzde 10‟ lardan yüzde 30‟ lara çıktı. Biz bu 

konuyu yakinen takip ediyoruz. ĠnĢallah bu konuda her geçen yıl daha iyileĢme olacak. Bu, güzel bir Ģey oldu.  

Sayın Paylan‟ ın, bilim özgür olmalı sorusu. Türkiye‟de bilim özgür Sayın Paylan, Türkiye‟de bilim özgür. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bilginin… 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Hayır, hayır. Ben o konuyu kapattım ama Ģunu 

söyleyeyim: Bakın, Türkiye‟de gerçekten bilim insanları özgürce yazar, çizer, konuĢur ve bu noktada Türkiye‟nin seviyesi kesinlikle bir 

Batı ülkesinin seviyesinden daha az değil. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Gazeteciler içeride.  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – ġimdi, bu konuları -bugün zaman darlığı noktasında Ģey 

yapıyorum- çok uzun tartıĢırız, kimin neden içeriye girdiği noktasında ama Ģunu da söylemek durumundayız: Bilim insanlarımızın da, 

siyasetçinin de, gazetecinin de dokunulmazlığı yok. Herkes hukuk önünde eĢittir.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġfade özgürlüğü…  

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Ġfade özgürlüğünün sonuna kadar arkasındayız. Ben 

orada Voltaire‟ in o ifadesinin sonuna kadar arkasındayım ama fikir özgürlüğünün nerede baĢlayıp nerede bittiği noktasında geliĢmiĢ 

dünyanın koyduğu kriterleri kabul etmiyoruz demek doğru değil.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Evet, Sayın Bakan, teĢekkür ediyoruz, süremiz dolmuĢtur.  

Sayın Bakan, kalan sorulara da lütfen yazılı olarak cevap verin. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, bir beĢ dakika daha toparlayayım, 

arkadaĢları… 

BAġKAN – Sayın Bakan, sizden sonra ikinci bir programımız var. Bürokrat arkadaĢlarımız, Sayın Bakan da geldi, bekliyorlar. 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Peki. 

Sayın BaĢkanım, çok teĢekkür ediyorum.  

(AK PARTĠ ve HDP sıraları arasında karĢılıklı laf atmalar)  

BAġKAN – ArkadaĢlar, müsaade edin.  

Kalan soruları yazılı olarak cevap verin Sayın Bakan.  

ArkadaĢlar, müsaade edin lütfen.  

(AK PARTĠ ve HDP sıraları arasında karĢılıklı laf atmalar) 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Sayın BaĢkanım, mikrofonu açabilir misiniz?  

BAġKAN – Orası da söz istiyor. Efendim, siz yüksek sesle konuĢun kayıtlara geçsin.  

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – ġimdi, Sayın Paylan konuĢmasında “Size de daha düne kadar terörist diyorlardı.”  dedi. Ben buna 

kesinlikle katılmıyorum.  

SALĠH CORA (Trabzon) – Mikrofonu açar mısınız Sayın BaĢkan.  

BAġKAN – Hayır, niye açayım arkadaĢım? Bana da yapacağım iĢi öğretmeyin ya.  

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – Selçuklulardan, Osmanlılardan, Türkiye Cumhuriyeti‟nden beri bu milletin bizatihi özüyüz. Biz, 

sessiz yığınların sesi, kimsesizlerin kimsesiyiz. Biz bir idealin, bir kültürün temsilcileriyiz. Hiçbir zaman tarihte böyle bir Ģey… 

(AK PARTĠ ve HDP sıraları arasında karĢılıklı laf atmalar)  

BAġKAN – Sayın Bakanım, sunum ve cevaplar için teĢekkür ediyoruz.  

Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutup oylatacağım.  

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:  

(Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – ArkadaĢlar, bir dakika lütfen! Henüz daha BirleĢim bitmedi, bütün bürokrat arkadaĢlar yerine otursun, böyle bir 

usul yok. Müsaade edin Ģu oylamaları tamamlayalım. 

Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi  BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum:  

(Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı 

okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN - Türk Standartları Enstitüsü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türk Standartları Enstitüsü 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN - Türk Patent Enstitüsü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türk Patent Enstitüsü 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Türkiye Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırma Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN - Türkiye Bilimler Akademisi bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 
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(Türkiye Bilimler Akademisi 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN – Böylece gündemimizin birinci kısmında bulunan bütçeler ve kesin hesaplar oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir. 

Hayırlı olsun diyorum. 

Sayın Bakan, söylemek istediğiniz bir Ģey var mı? 

BĠLĠM, SANAYĠ VE TEKNOLOJĠ BAKANI FĠKRĠ IġIK (Kocaeli) – Sayın BaĢkan, öncelikle size ve Plan ve Bütçe 

Komisyonumuzun tüm değerli üyelerine çok teĢekkür ediyorum, çok verimli bir görüĢmenin sonucunda bütçemizin kabul edilmesinden 

dolayı büyük bir memnuniyet ifade ediyorum.  

Burada inĢallah konuĢulan konuların tamamı, bizim de yakın takibimizde ve dikkatimizde olacak. ĠnĢallah Meclis Genel 

Kurulunda da yapılan görüĢmelerden sonra tarafımıza tevdi edilecek bütçenin kullanılmasında çok büyük bir hassasiyet 

göstereceğimizi, yerindelik ve gerçekten bu noktada tek bir kuruĢun bile titizlikle harcanması konusunda elimizden gelen her türlü 

gayreti göstereceğimizi bilmenizi istiyorum. 

Tekrar teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Sayın Bakanım, biz de teĢekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaĢlar, gündemimizin ikinci kısmında bulunan kurum bütçelerini görüĢmek için saat 17.45‟e kadar birleĢime ara 

veriyorum. 

 

Kapanma Saati: 17.18 
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ÜÇÜNCÜ OTURUM  

Açılma Saati: 17.56 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 
 

BAġKAN – Plan ve Bütçe Komisyonumuzun çok değerli üyeleri, çok Değerli Bakanımız, kamu kurum ve kuruluĢlarımızın çok 

değerli bürokratları, basınımızın ve televizyonlarımızın değerli temsilcileri; BaĢkanlık Divanı adına hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Komisyonumuzun 15‟ inci BirleĢiminin Üçüncü Oturumunu açıyorum.  

Gündemimizde Gençlik ve Spor Bakanlığı, Spor Genel Müdürlüğü, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçe, kesin 

hesap ve SayıĢtay raporları ile Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığı SayıĢtay raporu bulunmaktadır.  

Sayın Bakanın sunumuna geçmeden önce, Sayın Bakan, bürokrat arkadaĢlarımız bir ayağa kalkarak kendilerini lütfen 

Komisyonumuza bir tanıtsınlar, usulümüz odur.  

(Bürokratlar kendilerini tanıttı) 

BAġKAN – Fakat, Gençlik ve Spor Bakanlığının bürokrasisi olduğu belli, diğer bakanlıklarda arka sıralardan kalkan 

arkadaĢların hiç adını anlamıyorduk, ne söylediklerini; Ģimdi herkesi duyduk yani. Bu da Gençlik ve Spor Bakanlığı farkı oldu.  

ġimdi, sunumunu yapmak üzere Değerli Bakanımıza söz vereceğim ama Sayın Bakanım, bir dakika, önce bir usul üzerinde 

Sayın KuĢoğlu‟nun bir söz talebi var.  

Buyurun Sayın KuĢoğlu.  

IV.- USUL HAKKINDA GÖRÜŞMELER 

1.- Komisyonun çalışma usul ve esasları hakkında görüşmeler 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim.  

Sayın BaĢkan, değerli arkadaĢlarım; Sayın Bakan, sunumuna baĢlamadan önce sizlerle paylaĢmak istediğim bir konu var usulle 

ilgili olarak. Biliyorsunuz, bir haftadan beri, ki bugün 9‟uncu seansını yapıyoruz, “seans”  diyorum çünkü her bir oturum daha farklı, 

9‟uncu bölümünü yapıyoruz. SayıĢtay raporları da geliyor bu arada. SayıĢtay raporlarını da değerlendiriyoruz, 2016 bütçesini de 

yapıyoruz, 2014 kesin hesaplarını da değerlendiriyoruz. Ama, bu arada SayıĢtay raporlarıyla ilgili olarak hemen hemen hiçbir 

değerlendirme yapmıyoruz dikkat ederseniz, bazen tesadüfen birkaç arkadaĢımız konuyu gündeme getiriyor. Ama, SayıĢtay raporları 

hiçbir Ģekilde değerlendirilmeye alınmıĢ olmuyor.  

Bugün, Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumunun 2014 SayıĢtay denetim raporunda bazı hususlar var mesela dikkate 

alınması gereken, bizim bilgimizde olması gereken. Dün akĢam da öyle bir husus vardı, daha önceki konuĢmamda söylediğim üzere, 

BaĢkanlık Divanı konuyu bir karara bağlamadan yani kendi aramızda bir karar vermeden geçiĢtirdi, gecenin geç saati olması dolayısıyla 

herhâlde öyle oldu ama orada üzerimize bir görev düĢürüyordu. Burada da aynı Ģekilde bu konularla ilgili olarak da üzerimize bir görev 

düĢüyor.  

Bakın, Plan ve Bütçe Komisyonu anayasal bir komisyon. 40 kiĢiden oluĢuyor, 25‟ i iktidara mensup. Bütçe yapma hakkı iktidara 

aittir, bunu teslim ediyor Anayasa, “ Ġktidar istediği gibi bütçe yapsın.”  diyor ama takdir edersiniz, denetleme de ağırlıklı olarak 

muhalefetin görevindedir. Bizim Anayasa‟mıza göre, mevzuatımıza göre Plan ve Bütçe Komisyonu yani kesin hesabı inceleme ve 

bütçe yapma komisyonları tek. Bunları ayırmıyoruz, ayırmamamız da gerekiyor. Onun için de zaten bütçeyi, hatırlarsınız, Sayın 

BaĢbakanın istemesine rağmen erken görüĢememiĢtik, ayıramadığımız için erken görüĢemedik, hızlı bir Ģekilde görüĢemedik. Ama 

burada bu SayıĢtay raporlarının dikkate alınmadan geçmesi de büyük bir usulsüzlük oluyor, yanlıĢlık oluyor, eksiklik oluyor, sıkıntı 

oluyor. Çünkü SayıĢtay Kanunu değiĢtikten sonra ilk uygulamalarını yapıyoruz. Son yıllarda yapılan ilk uygulamalar bunlar. Hiçbir 

Ģekilde bunların dikkate alınmaması, görülmemesi, okunmaması, burada zikredilmemesi, hiçbir Ģekilde değinilmemesi SayıĢtay 

çalıĢmalarının yani halk adına yapılan bir denetim çalıĢmasının anlamsızlığını doğuruyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin yaptığı 

iĢlerin anlamsızlığını getiriyor. Bunları dikkate almamız lazım. 

Sayın BaĢkan, kendi içimizde hiç olmazsa, sorunu olan bu Kredi ve Yurtlar Kurumuyla ilgili raporda olduğu gibi, raporları hiç 

olmazsa tespit edelim, BaĢkanlığınız tespit etsin, bunlarla ilgili bir alt komisyon oluĢsun. Hiç olmazsa bunlar değerlendirmeye alınsın, 

bunlarla ilgili bilgi verilsin. Bunlar ibra edilmesin, bunlar geçmesin demiyorum, zaten öyle bir çoğunluk yok ama bunlar dikkate 

alınmak zorunda. Geleceğe biz not bırakıyorsak, örnek olacaksak bunları yapmak zorundayız. Yaptığımız iĢin bir anlamı olması lazım. 

Onun için bunların dikkate alınması lazım. Kendi içimizde hiç olmazsa bir alt komisyonla bu çalıĢmaları yapalım Sayın BaĢkan. 

Bilmiyorum, diğer gruplara mensup arkadaĢlarım ne düĢünüyorlar ama bu Ģekilde devam etmemiz doğru değil. Çok büyük bir yanlıĢtır, 

eksiktir, sıkıntıdır. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  
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Müsaade ederseniz bir açıklama yapalım. Burada iki ayağı var Sayın KuĢoğlu, sizin de gayet iyi bildiğiniz gibi: Bir, Kesin 

Hesap Kanunu Tasarısı, bir de SayıĢtay raporları. Anayasa‟nın 164‟üncü maddesi gereği Bütçe Komisyonu bütçe tasarı ve kesin hesap 

tasarılarını birlikte ele almak ve görüĢmek ve oylamak zorunda. Yapılan iĢlem budur. AĢağı yukarı beĢ yıldır ki 5018‟den sonra yani 

2012‟den bu tarafa Plan ve Bütçe Komisyonunun altında iki tane daimi alt komisyonun oluĢturulması ve Plan ve Bütçe Komisyonu 

görüĢmelerinden önce bu daimi alt komisyonlarda -ki bütçe ve kesin hesap olarak- burada SayıĢtay raporlarının görüĢülmesi ve bunun 

bir rapor olarak üst komisyona ve bir özet olarak da, bir rapor olarak da buradan Genel Kurula gönderilmesi noktasında bir düĢünce var. 

Ancak Ġç Tüzük değiĢikliği gerçekleĢtirilemediği için bu iki daimi alt komisyonun da oluĢturulması mümkün olmamıĢtır. Önümüzdeki 

süreçte -Ġç Tüzük çalıĢmaları Meclis BaĢkanımızın BaĢkanlığında baĢlatıldı- bütün gruplar burada -ki biz bunun bir ihtiyaç olduğunu da 

kendi grubumuza, grup baĢkan vekillerimize de aktardık- bu Ġç Tüzük çalıĢmaları esnasında Plan ve Bütçe Komisyonun altında 

kurulacak bu daimi iki alt komisyonla ilgili de tanımlama, görev alanları, bir rapor oluĢacaksa nasıl oluĢacağı, bu raporların Genel 

Kurula nasıl gönderileceği, Genel Kurulda nasıl görüĢüleceği, nasıl ele alınacağı, bunların mutlak surette belirlenmesi gerekiyor. 

Zaman zaman SayıĢtayın almıĢ olduğu… Ki 2012 yılında hazine, geçen sene zannediyorum, 2013‟ te Gençlik Sporla ilgili olarak 

verdi, bunlarla ilgili SayıĢtayın belirtmiĢ olduğu birtakım hesap düzeltmeleriyle ilgili bütçede karar aldığımızda önümüzdeki yıl kesin 

hesap ya da bütçeyi görüĢürken bu gerçekleĢmenin sağlanıp sağlanmadığı konusunda SayıĢtayın da biz raporunu alıyoruz, bir önceki yıl 

karara bağlanan. Mesela bu çerçevede hazinenin borçlanmalarının muhasebeleĢtirilmesine iliĢkin SayıĢtayın belli bulguları vardı, 

geçtiğimiz yıllar içerisinde de Komisyonumuzun almıĢ olduğu karar noktasında da bu izlendi ve Ģimdi o sorun, hesapların 

muhasebeleĢtirilmesi, hangi hesapların iĢleneceği konusundaki o aksaklık ortadan kaldırıldı.  

ġimdilik Ģu süreçte de bunun dıĢında görüĢüyoruz, zaten raporlar Meclise de Ģu an gönderilmiĢ vaziyette. Bunların nasıl ele 

alınacağı, nasıl değerlendirileceği de önümüzdeki süreçte dediğim gibi bu Ġç Tüzük çalıĢmalarıyla beraber net olarak belirlenir. Ancak 

bizim yapmıĢ olduğumuz iĢlem, direkt olarak Anayasa‟nın 164‟üncü maddesine uygun Ģekilde yürütülmektedir Komisyon çalıĢmaları 

açısından ama mutlaka –ki 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanunu‟nu zaten burada hep beraber yaptık- bu SayıĢtay 

raporlarının da ciddi bir Ģekilde ele alınması gereği bütçe hakkı ve denetim meselesini de sadece muhalefetin değil, bütçe hakkı 

çerçevesinde denetimi, Parlamentonun bütününün bir görevi olarak düĢünüyoruz. Belki bütçe tarafı iktidar olabilir, zaten Anayasa, 

Bütçe Komisyonu oluĢumunda da 40 kiĢiyi 25-15 olarak dağıtmıĢ, bunlar anayasal emirler ama denetim konusunda denetim 

sorumluluğunun Parlamentonun tamamına ait olduğunu düĢündüğümü ifade etmek istiyorum. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ama öncelikle Komisyonumuza ait bu tabii ki. 

BAġKAN – Tabii ki. 

ġimdi sunumunu yapmak üzere Değerli Bakanımıza söz veriyorum. 

Buyurun Sayın Bakanım. 

Süreniz, Sayın Bakanım, otuz dakikadır. Biraz sunumu kalın gördüm ama otuz dakika içerisinde toparlarsanız seviniriz. 

I I .- SUNUMLAR (Devam) 

2.- Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’ ın, 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı 

Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı (1/297) hakkında sunumu 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sayın BaĢkanım, sizdeki uzun sürümü. Bizde daha –

inĢallah- kısasını halletmeye çalıĢacağım.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sayın BaĢkan, Plan ve Bütçe Komisyonunun değerli 

üyeleri, değerli hanımefendiler, beyefendiler; sizleri saygıyla selamlıyorum. 

Gençlik ve Spor Bakanlığının 2016 yılı bütçesini sunmak üzere huzurlarınızda bulunuyorum. Dünya ülkeleri arasında genç 

nüfusa sahip olma açısından ön sıralarda yer alan Türkiye‟mizde gençlerimizin ekonomik ve sosyal hayat ile karar alma 

mekanizmalarındaki rollerinin geniĢletilmesi, gençlerimize daha fazla kaliteli hizmet sunmak, sporun geniĢ kitlelerce bir yaĢam biçimi 

olarak benimsenmesini sağlamak, farklı spor dallarını yaygınlaĢtırmak ve uluslararası yarıĢmalarda baĢarılı olacak sporcular yetiĢtirmek 

temel amaçlarımız arasındadır.  

Gençlerimizin sağlıklı, millî ve manevi değerlerine sahip çıkacak bireyler olarak yetiĢtirilmesi, üzerinde önemle durduğumuz 

konulardan birisidir. AK PARTĠ iktidarlarımız döneminde de bu yöndeki çalıĢmalarımıza daha önce Sayın Genel BaĢkanımız ve 

BaĢbakanımız olan, Ģimdi Sayın CumhurbaĢkanımız, Sayın Recep Tayyip Erdoğan baĢkanlığında yaptığımız çalıĢmalara Ģu anda Sayın 

BaĢbakanımız Ahmet Davutoğlu baĢkanlığında aynı Ģekilde devam ediyoruz. Hassasiyetimizin en üst düzeyde olduğu bir baĢka konu 

ise gençlerimizin zararlı alıĢkanlıklardan korunmasına yönelik gerekli tedbirlerin alınması ve bunun için de her türlü imkânın harekete 

geçirilmesidir.  

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Bakanlığımızca gerçekleĢtirilmiĢ çalıĢmalar doğrultusunda gençlerimizin talep ve ihtiyaçlarını 

dikkate alarak gençliğe yönelik hizmetlerin kapsamını geniĢletmekte ve niteliğini yükseltmekteyiz. Milletimizin spora olan ilgisini 

artırmakta ve farklı spor dallarını tanıtacak faaliyetler yürütmekte, uluslararası düzeyde baĢarılı sporcu yetiĢtirmek için gerekli altyapı 

ve üstyapının geliĢtirilmesi çalıĢmalarını gerçekleĢtirmekteyiz. Bu kapsamda gençlerin mesleki bilgi ve beceri düzeyinin artırılması, 

kendi niteliklerine uygun iĢlere yönlendirilmesi ve giriĢimciliklerinin geliĢtirilmesi çalıĢmalarına önem vermekteyiz. Burada özellikle 
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Ģunu dile getirmek isterim: Sivil toplum örgütleriyle, iĢ dünyamızla burada özellikle yoğun bir birliktelik geliĢtirmiĢ durumdayız ve bu 

yönde bu çalıĢmalarımızı artırıyoruz. 

Türkiye‟miz pek çok alanda olduğu gibi etik ve insani değerler açısından da zengin bir tarihe ve kültürel mirasa sahiptir. Sahip 

olduğumuz bu eĢsiz kültürün dezenformasyona uğramaması, gelecek nesillere aktarılması, dünyada yaĢanan hızlı değiĢim ve dönüĢüm 

süreciyle ortaya çıkan değerler karmaĢası, ahlaki, insani ve manevi değerlerde meydana gelen aĢınmalardan etkilenmemesi amacıyla 

gençlerimize yardımcı olmaya çalıĢıyoruz. 

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; 2014-2018 dönemini kapsayan 10‟uncu Kalkınma Planı, ülkemizin 2023, 2053 ve 2071 hedefleri 

doğrultusunda milletimizi daha da yüksek bir refah seviyesine ulaĢtırma yolunda önemli bir kilometre taĢı olacaktır. 

Planda gençlerimizin, bilgi çağının gereklilikleriyle donanmıĢ, ülke kalkınmasında aktif, yaĢam becerileri güçlü, özgüven sahibi, 

insani ve millî değerleri haiz, giriĢimci ve katılımcı olmalarının sağlanması ve gençlere sunulan hizmetlerin kalitesinin yükseltilmesi 

temel amaç olarak gösterilmiĢtir.  

Spor alanında ise sağlıklı ve hareketli bir yaĢamın gereği olarak toplumda spor yapma kültürünün yerleĢtirilmesi, spor 

hizmetlerinin kalitesi ve çeĢitliliği artırılarak sporun geniĢ bir kitleye yaygınlaĢtırılması ve baĢarılı sporcu yetiĢtirilmesi temel amaç 

olarak belirlenmiĢtir. 

Bu çerçevede Gençlik ve Spor Bakanlığımız son yıllarda önemli çalıĢmalara imza atmıĢtır. Bakanlığımızın yürütmeyi planladığı 

proje ve faaliyetler için 2016 yılında ihtiyaç duyduğu bütçe büyüklükleri bütçe tasarısında Ģu Ģekilde öngörülmüĢtür:  

Merkez teĢkilatı birimlerimiz için öngörülen 2016 yılı bütçe ödeneğinin 33 milyon 60 bin lirası personel giderleri, 126 milyon 

123 bin lirası mal ve hizmetler alımları, 33 milyon 814 bin lirası cari transferler ve 28,5 milyon lirası ise yatırım harcamaları olmak 

üzere toplam 221 milyon 497 bin liradır.  

Spor Genel Müdürlüğü için öngörülün 2016 yılı bütçe ödeneği, 58 milyon 243 bin lira personel giderleri, 30 milyon bin lira mal 

ve hizmet alımları, 571 milyon 665 bin lira cari transferler bu taĢra teĢkilatı dâhil olmak üzere, 470 milyon 466 bin Türk lirası sermaye 

transferleri ve 1 milyon 537 bin lirası ise sermaye giderleri olmak üzere toplam 1 milyar 131 milyon 912 bin liradır.  

Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü için öngörülen 2016 yılı bütçe ödeneği, 386 milyon 663 bin lirası 

personel giderleri, 852 milyon 908 bin lirası mal ve hizmetler alımları, 2 milyar 387 milyon 227 bin cari transferler, 4 milyar 697 

milyon 185 bin lirası borç verme ve 1 milyar 53 milyon 848 bin lirası ise sermaye giderleri olmak üzere toplam 9 milyar 377 milyon 

831 bin liradır. ġunu belirtmek gerekiyor öğrencilerimize sunulan kredi, burs imkânları da Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar bütçesi 

altında olduğu için tabii ki bu da bunun içerisinde.  

Bakanlığımız merkez teĢkilatlarınca yürütülen ve planlanan çalıĢmalara geldiğimizde; bunlardan gençlik merkezlerimizin 

faaliyetleri, 81 ilde kurulan gençlik merkezlerimizin sayısı 2002 yılında 74 iken 2015 yılında 212‟ye ulaĢmıĢtır ve inĢaatı devam 

etmekte olan gençlik merkezlerinin de faaliyete geçirilmesiyle birlikte 2016 yıl sonunda gençlik merkezi sayımızın 366‟ya yükselmesi 

hedeflenmektedir. Gençlik merkezlerimizin 2002 yılında 11.614 olan üye sayısı 2015 yılı sonu itibarıyla 1 milyon 278 bin 434 kiĢiye 

ulaĢmıĢtır.  

Gençlik Merkezleri Akademisi içeriğinde Değerler Atölyesi, Dil Eğitimi Atölyesi, Dinî ilimler Atölyesi, inovasyon Atölyesi, 

Sosyal Bilimler Atölyesi, KiĢisel GeliĢim Atölyesi gibi atölyeler bulunmakta ve gençlerimize bu atölyelerde eğitim alma imkânı 

sunulmaktadır. Gençlik merkezlerindeki tüm eğitimler gönüllülük esasına dayalıdır yani katılım gönüllülük esasına dayalıdır ve aynı 

zamanda kendi gençlik merkezlerimizin içerisinde yapılmaktadır.  

Ayrıca salon programlarıyla gençlerimizin kariyer sahibi kiĢiler, yazarlar ve Ģairlerle buluĢmaları sağlanmakta ve bu sayede 

kuĢaklar ve kültürler arası tecrübe aktarımı hedeflenmektedir.  

Gençlik kamplarımızın çalıĢmaları; gençlerimizin çeĢitli eğitim, sosyal, kültürel  ve sportif faaliyetlerle donatılmıĢ nesiller 

olması için toplam 27 kamp tesisimizde gençlerimize kendilerini geliĢtirme ve birbirleriyle kaynaĢma imkânı sunulmuĢtur.  

2014 yılında gençlik kamplarımız için 199 bin baĢvuru alınmıĢ olup toplamda 56 bin gencimiz kamplarımızdan yararlanmıĢtır. 

Aynı zamanda gençlik kamplarımız, engelli kardeĢlerimizin kamp yapmasına uygun hâle getirilerek kendilerinin de bu kamplarımızdan 

yararlanmasına imkân sağlanmıĢtır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile imzalanan protokolle 1.900 dezavantajlı gencimiz 

kamplarımızdan yararlanma imkânı bulmuĢtur.  

Uluslararası gençlik kamplarımızda ise 2015 yılında Türkiye‟mizden ve 27 farklı ülkeden gençler bir araya gelmiĢ, farklı 

kültürleri tanıma imkânını elde etmiĢ ve dostluklar kurmuĢlardır. 2016 yılında ise 35 kampımızda yaklaĢık 80 bin gencimize hizmet 

verilmesi planlanmaktadır.  

Uluslararası gençlik faaliyetlerimiz; Bakanlığımızca gerçekleĢtirilen evladıfatihânla Ayvaz Dede'nin Ġzinde Balkanlar Projesi 

kapsamında gençlerimiz uzman tarihçiler eĢliğinde 7 Balkan ülkesine yolculuk yaparak ortak tarihimizi yerinde görme imkânı elde 

etmiĢlerdir.  

Ayrıca 2015 yılında toplamda 381 kiĢinin katılımıyla 24 gençlik ve 3 uzman değiĢimi programı da gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Uluslararası gençlik değiĢimleri Almanya‟nın haricinde Güney Kore ve Japonya ile de devam etmiĢ ve 2015 yılı içerisinde 58 

kiĢi bu programlarda yer almıĢtır.  

Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı ile Gençlik Haftası kapsamında, 15-19 Mayıs 2015 tarihleri arasında 81 ilimizden 

gelen 81 temsilci ve binlerce gencimizin katılımıyla Anıtkabir'de resmî tören yapılmıĢ, devamında ise gençlerimiz ve vatandaĢlarımız 

Anıtkabir'den Anıttepe Spor Kompleksi‟ne "Gençlik YürüyüĢü" gerçekleĢtirmiĢtir.  
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GerçekleĢtirilen diğer gençlik faaliyetlerimiz; Gençlerden Ecdada Mektup YarıĢması, Çanakkale ve SarıkamıĢ‟ ın 100‟üncü 

Yılında 100 bin Mektup, Bağımsızlığa Giden Yolda Kocatepe'den Dumlupınar-Zafertepe'ye, Türk müziği yarıĢmaları, “Hayallerini 

Sahneye TaĢı”  sloganıyla gençlik merkezleri arası skeç yarıĢmaları yapılmıĢtır.  

SarıkamıĢ Harekâtı‟nın 100‟üncü yılı anısına 2-4 Ocak 2015 tarihleri arasında on binlerce gencimizin katılımıyla SarıkamıĢ‟ ta 

ve tüm illerimizde eĢ zamanlı olarak SarıkamıĢ ġehitlerini Anma Programı yapılmıĢtır. SarıkamıĢ Harekâtı‟nın 101‟ inci Yıl Dönümü 

dolayısıyla 3 Ocak 2016 tarihinde 81 ilimizde SarıkamıĢ ġehitlerine Anma YürüyüĢü ve Ģehitlerimizi anma programları 

gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Kapılar Kapanmasın Projesi kapsamında cezaevinde bulunan gençlerin ve çocukların sosyal hayata kazandırılmasına yönelik 

sosyal, kültürel, sportif faaliyet ve eğitimler pilot kurum olarak belirlenen Sincan Çocuk ve Gençlik T Tipi Kapalı Cezaevi infaz 

Kurumu'nda baĢlatılmıĢtır. Projeyle, suça karıĢmıĢ gençlerin rehabilite edilmesi ve sosyal hayata uyum sürecinin hızlandırılması 

amaçlanmaktadır. Bu proje kapsamında pilot kurumda haftada 2 gün ikiĢer saat olmak üzere sportif aktiviteler ve kültürel faal iyetler 

gerçekleĢtirilmektedir.  

istiklal MarĢı‟nın Kabulü Programı çerçevesinde Ankara'da 81 ilden gelen Mehmet Akif isimli gencimizin katılımıyla Tacettin 

Dergâhı ve Birinci Mecliste Mehmet Akif Ersoy'un Ġstiklal MarĢı'nı yazma süreci ve Ġstiklal MarĢı‟mızın kabul edilmesinin 

canlandırılmasını içeren Ġstiklal MarĢı‟nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Suriyeli Mültecilere Yönelik Sosyal Uyum Projesi çerçevesinde ülkelerinde yaĢanan iç savaĢ sebebiyle ülkemize sığınan 

Suriyeli gençlerin acılarını bir nebze olsun unutturabilmek için Kilis Öncüpınar konteyner kentte judo, tekvando, atletizm, güreĢ, futbol, 

voleybol, masa tenisi, bocce ve bunun gibi branĢlarda faaliyetler gerçekleĢtirilmiĢtir. 

ġehirler ve Kültürler, Yörelerimiz Programı çerçevesinde gençlerin tarihî ve kültürel yönden zengin çevre iller ile kendi il ve 

ilçelerinin tarihî ve kültürel değerlerini daha yakından tanımaları, buralarda yaĢayan akranlarıyla tanıĢmaları ve özellikle de ülkemizin 

toplumsal birlik ve bütünlüğünü göstermek amaçlanmıĢtır. Projeye engelli gençlerimiz de refakatçileriyle birlikte katılmıĢlardır. Projede 

Ģehit ve gazi yakını olanlara, anne veya babası vefat edenlere, dezavantajlı ve kırsal kesimde yaĢayan gençlere öncelik verilmiĢtir. Aile 

ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve diğer kamu kurum ve kuruluĢlarına bağlı yurtlarda kalan gençlerimiz de projeye katılım sağlamıĢtır.  

Genç Mimarlar Projesi çerçevesinde, Genç Mimarlar Projesi Osmanlı ve Selçuklu medeniyetlerine ait bazı mimari eser ile 

Anadolu‟da öne çıkan çeĢitli mimari yapıların gençlerimize tanıtılması ve kültürümüze ait bu yapıların mimari özelliklerinin 

incelenmesi amacıyla 23-30 Temmuz 2015 tarihleri arasında Konya ve Rize illerinde uygulanmıĢtır. Projeye 18-19 yaĢ aralığında inĢaat 

mühendisliği ve mimarlık bölümünde okuyan 60 üniversite öğrencimiz katılım sağlamıĢtır.  

Söz Sultanların Projesi kapsamında Fatih Sultan Mehmet‟ in vefatının yıl dönümü olan 3 Mayıs 2015 tarihinde doğum yeri 

Edirne‟de Fatih Sultan Mehmet‟ i Anma Programı yapılmıĢtır. Proje kapsamında Fatih Sultan Mehmet‟ in fikrî ve manevi yaĢantısından 

kesitler ile yine aynı Ģekilde büyük Ģahsiyetlerin, devlet adamlarının siyasi ve fikri tecrübelerinden kesitler sahnelenmiĢtir.  

Damla Projesi, çerçevesinde gençlerimizin herhangi bir çıkar veya maddi karĢılık beklemeden ailesi ya da yakın çevresi 

dıĢındaki kiĢilerin yaĢam kalitesini artırmak veya genel toplumun yararına olduğu düĢünülen bir hedefe ulaĢmak içi yürütülen toplumsal 

bir giriĢime destek olmalarını sağlamak amacıyla gerçekleĢtirilen bir projedir.  

Ayrıca ülkemiz üniversitelerinde öğrenim gören yabancı gençlerin de katılımcı olarak yer aldığı Damla Gönüllülük Projemiz 

Hatay ve Sinop illerimizde gerçekleĢtirilmiĢtir. 2016 yılında en az 10 ilimizde projenin sürdürülmesi hedeflenmektedir. 

Genç hükümlülere yönelik tiyatro günleri çerçevesinde Bakanlığımız ile Adalet Bakanlığı iĢ birliğiyle belirlenen ceza ve infaz 

kurumlarında "KeĢke Yapmasaydım" adlı oyun sahnelenmiĢtir.  

Program; Ġstanbul, Ankara ve Ġzmir illerinde bulunan çocuk ve genç ceza ve infaz kurumu ile özellikle 14-29 yaĢ arası genç 

mahkûmların yoğun bulunduğu açık ve kapalı ceza infaz kurumlarında da sergilenmiĢtir. Uygulanan proje kapsamında toplam 10 

gösterim yapılmıĢ ve 2 bin gencin katılımı sağlanmıĢtır. 

57‟nci Alay Vefa YürüyüĢü; Çanakkale savaĢlarındaki 57‟nci Piyade Alayı Ģehitlerimizi anmak, onları yâd etmek üzere 24-25 

Nisan 2015 tarihinde Çanakkale'de vefa yürüyüĢü gerçekleĢtirilmiĢtir. Vefa yürüyüĢüne 81 ilimizden 35 bin gencimiz katılmıĢtır. 

Hazreti Mevlâna'yı Anlama ve Anma Programı çerçevesinde Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde bulunan 7 ilimizde 

"Medeniyetimiz ve Mevlâna" temalı "Hazreti Mevlâna'yı Anlama ve Anma" programları gerçekleĢtirilmiĢtir. 

Bir Usta 10 Çırak Projesi çerçevesinde ülkemizde unutulmaya yüz tutmuĢ ve gençlerimiz tarafından çok bilinmeyen geleneksel 

el sanatlarımızdan hat sanatı ve çinicilikle baĢlayan proje naht, minyatür, tezhip, lüle taĢı, cam iĢleme sanatı dallarında usta üreticiler 

tarafından 90 gencimize atölye çalıĢmalarıyla meslek edindirme yönünde çalıĢmalar yapılarak devam etmiĢtir. 

Tabii, diğer taraftan, süre açısından baktığım için bazı konuları atlayarak zaten ana metinde olduğundan dolayı devam edeceğim. 

Bu anlamda, yaptığımız proje desteklerinde Bakanlığımızca 2015 yılı 1‟ inci çağrı döneminde 2.246 proje baĢvurusu 

gerçekleĢmiĢ, değerlendirmeler neticesinde eğitim, kültür ve sanat, spor, bağımlılık, bilimsel araĢtırma ve diğer konularda toplam 352 

projenin desteklenmesine karar verilmiĢtir. Söz konusu projeler için 26 milyon tutarında ödenek tahsis edilmiĢtir. 

Tecrübe KonuĢuyor Programı çerçevesinde, 2015 yılında Tecrübe KonuĢuyor Projesi kapsamında 28 program düzenlenerek 30 

baĢarılı sporcu ve 46 konuğun katılımıyla 15.600 gencimize spor bilinci ve birçok alanda tecrübe aktarımı sağlanmıĢtır. 

Gönüllülük faaliyetleri çerçevesinde, gençlerimize gençlik çalıĢmalarında, spor organizasyonlarında, proje ve buna benzer 

sosyal sorumluluk aktivitelerinde gönüllü olarak yer almalarını sağlayacak eğitimler verilmesi amaçlanmaktadır. Gençler arasında 
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gönüllülük ve hizmet bilincinin yaygınlaĢtırılmasını sağlamak amacıyla gençlerin bilgi, beceri ve donanımları kayıt altına al ınarak 

gönüllü havuzu meydana getirilmektedir. Gönüllü olmak isteyen gençleri bir araya getirebilmek için web sitesi kurulmuĢtur. 

Bağımlılıkla mücadele ve farkındalık eğitimi; söz konusu eğitim kapsamında; Ġç Anadolu Bölgesi‟nde 430, Akdeniz 

Bölgesi‟nde 214, Doğu Anadolu Bölgesi‟nde 192, Batı ve Orta Karadeniz Bölgelerinde 184, Doğu Karadeniz Bölgesi‟nde 147, Güney 

Marmara Bölgesi‟nde 149 antrenörümüze eğitim verilmiĢtir. Önümüzdeki dönemde, Kuzey Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgesi‟nde görev yapan antrenörlerimize de söz konusu eğitimin verilmesi planlanmaktadır. Buradaki amaç özellikle gençlerle, 

sporcularla bir arada olan antrenörlerimizin bağımlılıkla mücadele konusunda erken yaĢta ve özellikle erken bir zamanda bu 

farkındalığı geliĢtirmiĢ olmalarından dolayı varsa bir sıkıntının erken zamanda tespit edilmesine çalıĢmaktır. 

Tabii, bu anlamda yaptığımız çalıĢmalarda, özellikle Gençlik ve Spor Bakanları Toplantısı da organize edeceğiz. Ġslam ĠĢbirliği 

TeĢkilatı 2‟nci Gençlik ve Spor Bakanları Konferansı sonunda 3‟üncü konferans için Ġstanbul aday gösterilmiĢ ve konferansın 2016 

yılında ülkemizde gerçekleĢtirilmesi oy birliğiyle kabul edilmiĢtir. Söz konusu konferansa, üye ve gözlemci ülkeler ile bağlı kuruluĢlar 

ve basın dâhil yerli ve yabancı konukların davet edilmesi öngörülmekte olup üç gün sürmesi düĢünülen organizasyona 57 ülkeden 300 

kadar katılımcının iĢtirak etmesi beklenmektedir. 

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğümüzün tanıtım ve çalıĢmalarına gelindiğinde, yatırım 

konusunda Bakanlığımıza bağlı Spor Genel Müdürlüğüne 2015 yılında spor tesisi yatırımları için toplam 444 milyon 260 bin TL 

baĢlangıç ödeneği tahsis edilmiĢ olup yıl içinde eklenen ödeneklerle beraber 644 milyon 653 bin 854 liraya ulaĢmıĢtır. 

2015 yılı Yatırım Programı‟nda yer alan -ki bu genel program içerisinde yer alan tüm verilerdir- 68 adet yüzme havuzu, 322 

adet futbol sahası, 233 adet gençlik merkezi, 267 adet spor salonu, 29 adet atletizm pisti, 29 adet TOKĠ ve belediyelerle protokol 

kapsamında yapılan stadyum, 112 diğer spor tesisleri olmak üzere toplam 1.060 adet proje yürütülmektedir. Bu, genel, yürüyenler 

anlamındadır. Tabii ki, bunlardan 668 adet proje 2015 yılında tamamlanarak hizmete açılmıĢtır. 218 adet projenin yapımı, 46 adet 

tesisin ihale çalıĢmaları, 128 adet projenin ise arsa tahsisi ve proje çalıĢmaları devam etmektedir. 

Bu anlamda, sportif altyapı ve baĢarıyla alakalı olarak gerçekleĢtirdiğimiz çalıĢmalar neticesinde 2002 yılında 278.047 olan 

lisanslı sporcu sayısı 31 Aralık 2015 tarihi itibarıyla 5 milyon 995 bin 664'e yükselmiĢtir. 

Okul spor faaliyetlerine katılan sporcu sayısı, 2012 yılında 532.417 iken 2013 yılında 687.145 ve 2015 yılında 2 katına yakın bir 

artıĢla 1 milyon 089 bin 695'e ulaĢmıĢtır. 

Okul sporları faaliyetlerine yapılan harcama miktarı, 2012 yılında 21 milyon 500 bin iken 2013 yılında 28 milyon 301 bin, 2015 

yılında ise 39 milyon 700 bin lira olarak gerçekleĢmiĢtir. 

05-18 yaĢ grubundaki Ġl spor merkezleri faaliyetleriyle 2015 yılında 15.797 eğitici aracılığıyla 1 milyon 271 bin 262 çocuk ve 

gencimize ulaĢılmıĢtır. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, AK PARTĠ‟ li vekiller sizin programınızla ilgilenmiyorlar galiba.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Onlar ilgileniyor, ilgileniyor, onlar çok yakından 

ilgileniyorlar. 

(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti)  

BAġKAN – Ġlgileniyorlar sıkıntı yok. AĢağıda bir ufak sıkıntı oldu, oraya gönderdik. 

Sayın Bakan, siz devam edin. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – 2016 yılı hedefimiz ise 1 milyon 350 binin üzerine 

çıkmaktır. 

Sporcu sayımızın artırılmasının yanı sıra bu sporcularımızı eğitecek antrenör sayısının da artırılması amacıyla Bakanlığımıza 

bağlı Spor Genel Müdürlüğünce kurslar açılmıĢ olup 2002 yılında 18.674 olan antrenör sayısı 2015 yılında 207.425'e çıkarılmıĢtır. 

Engelliler il spor merkezleri kapsamında, 2015 yılında 6.075 engelli sporcumuz sportif faaliyetlere katılmıĢtır. 

Ülkemizdeki yetenekli ve baĢarılı sporcuların üst düzeyde yetiĢtirilmesi ve performanslarının geliĢtirilmesi amacıyla hazırlanan 

Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezleri Projesi -ki bunun kısa adı TOHM‟dur- bugün itibarıyla 21 ilde ve 17 branĢta faal olarak 

sürdürülmekte olup projeden toplam 936 sporcumuz yararlanmaktadır. Merkezlerimizde yer alan sporcularımız toplam 314 madalya 

kazanma baĢarısı göstermiĢlerdir. 

Sporcu eğitim merkezleri, 33 gençlik hizmetleri ve spor il müdürlüğü bünyesinde faaliyetine devam etmektedir. Bu merkezler, 

atletizm, boks, jimnastik, eskrim, güreĢ, halter, judo, kano, kayak, yüzme ve tenis olmak üzere 12 branĢta 723 gündüzlü 921 yatılı 

statüde toplam 1.644 sporcu öğrenciye hizmet vermektedir. 

2002 yılında ülkemizde 6.035 olan spor kulübü sayısı verilen destekler sayesinde hızla artmıĢ ve 13.692'ye yükselmiĢtir.  

2015 yılında ülkemizde düzenlenen bazı uluslararası organizasyonlardan örnek vermek istiyorum. 43‟üncü Uluslararası YaĢar 

Doğu Serbest GüreĢ Turnuvası, Salon Ġstanbul Atletizm Kupası, Avrupa Büyükler Karate ġampiyonası, Doğu Avrupa Motokros 

ġampiyonası 2‟nci Ayağı, Okullar Arası Dünya Oryantring ġampiyonası, Satranç Yıldız Erkekler Avrupa ġampiyonası, Voleybol 23 

YaĢ Altı Bayanlar Dünya ġampiyonası, Para-Taekwondo Dünya ġampiyonası ve 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Taekwondo Avrupa 

Kıtası Elemeleri gerçekleĢtirilmiĢtir.  

Bununla beraber 2016 yılında bugüne kadar yapılan önemli organizasyonlar da; 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Boks Avrupa 

Kota YarıĢması, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları Masa Tenisi Avrupa Kıta Elemeleri, 2016 Rio Olimpiyat Oyunları GüreĢ Dünya 
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Olimpiyat Elemeleri -bunlar mayısta olacaktır- Okçuluk Dünya Kupası, Gymnasiade, Badminton Uluslararası Challenge Turnuvası gibi 

2016 yılı için Ģu anda öngördüğümüz önemli uluslararası organizasyonlardır. 

2015 yılında sporcularımız katıldıkları uluslararası müsabakalarda üstün baĢarı göstererek 1.809 altın, 1.632 gümüĢ ve 1.737 

bronz madalya olmak üzere toplam 5.178 madalya kazanmıĢtır. 

Dopinge karĢı sıfır tolerans prensibimizi taviz vermeksizin uygulamaktayız.  

Bu kapsamda, yapılan çalıĢmalarımız sonucunda, 2013 yılında yapılan 1.579 kontrol sonucu, dopingle mücadele kural ihlali 

sayısı 176 iken; 2014 yılında yapılan 1.533 kontrolde bu rakam, keskin bir düĢüĢ kaydetmiĢ ve 31‟e düĢmüĢtür. 2015 yılında ise 2.066 

örnekten 32'sinde yasaklı maddeye rastlanmıĢtır. 

Ankara Eryaman‟da bulunan Spor Eğitim ve Sağlık AraĢtırma Merkezimizde 396‟sı millî sporcu olmak üzere 1.735 sporcumuza 

sağlık ve performans destek hizmeti verilmiĢtir. 

Bakanlığımız ile Sağlık Bakanlığı arasında imzalanan bir protokol neticesinde, SGK'nın sağlık yardımından faydalanamayan 

tüm lisanslı hakemler ile Futbol Federasyonundan lisans almıĢ amatör sporcuların da sağlık giderlerinin karĢılanmasına imkân 

sağlanmıĢtır. 

20.400 millî takım mensubumuz her türlü kazaya karĢı sigortalanarak güvence altına alınmıĢtır. Sosyal Güvenlik Kurumunun 

sağlık yardımından yararlanamayan amatör sporcuların ve hakemlerin tedavi giderlerinin karĢılanması amacıyla 81 gençlik hizmetleri 

ve spor il müdürlüğümüze toplam 360 bin TL ödenek aktarılmıĢtır. 

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtlarında kalan gençlerimizin 

barınma, beslenme imkânları önceki dönemlerle kıyaslanamayacak Ģekilde iyileĢtirilmiĢtir. Ayrıca, yükseköğrenime devam eden ve 

baĢvuruda bulunan tüm öğrencilerimize kredi imkânı sağlanmakta ve ihtiyaç sahibi öğrencilerimize de burs verilmektedir. Aynı 

zamanda, bu hizmetleri yürütürken ihtiyacımız olan yatırımlar da yapılmaya devam etmektedir.  

2002 yılında 451.550 öğrenciye öğrenim kredisi verilmekte iken, 2015 yılında yurt içinde 1 milyon 49 bin 995 ve yurt dıĢında 

16.829 olmak üzere toplam 1 milyon 66 bin 824 öğrencimize öğrenim kredisi; yurt içinde 365.013 ve yurt dıĢında da 861 olmak üzere 

toplam 365.874 öğrenciye ise burs vermekteyiz. Toplamda 1 milyon 432 bin 698 öğrencimize burs veya öğrenim kredisi ödenmektedir. 

2015-2016 öğretim yılında toplam 1 milyon 711 bin 30 öğrenciye burs ve öğrenim kredisi ödemesi yapılması planlanmaktadır. 2002 

yılında öğrencilere ödenen aylık kredi miktarı 45 TL iken, 2015 yılında bu miktar 330 TL'ye yükseltilmiĢtir. 2016 yılı Ocak ayından 

itibaren de aylık 400 TL olarak ödeme yapılmaktadır. 

Son on yılda üniversitelere toplam 302.888 burs kontenjanı ayrılmıĢtır. Ġlk 5 tercihinde öğretmen yetiĢtiren yükseköğretim 

programlarına yerleĢen öğrencilerden, 2005 yılından itibaren Millî Eğitim Bakanlığınca bildirilen toplam 47.797 öğrenciye burs 

verilmiĢtir. Yükseköğretime GeçiĢ ve Lisans YerleĢtirme Sınavında bütün puan türlerinde ilk 100‟e giren öğrenciler ile sporu ve 

sporcuyu desteklemek amacıyla, amatör spor dallarından herhangi birinde millî olmuĢ yükseköğrenim öğrencilerine aylık tutarın 3 katı 

burs verilmektedir. 

ġehit ve gazi çocukları ile Ģehit bekar ise kardeĢlerine, terör nedeniyle köyleri boĢaltılanların çocuklarına, anne ve babası vefat 

edenlere, öğrenimlerini yetiĢtirme yurdunda veya DarüĢĢafaka Lisesinde barınarak tamamlayanlara ve yüzde 40'ın üzerinde engeli olan 

öğrencilere burs verilmektedir. 2004 yılından günümüze kadar yurt içi ve yurt dıĢında öğrenim gören 55.109 öğrenciye öncelikl i olarak 

burs verilmiĢ olup, halen yurt içi ve yurt dıĢında öğrenim gören 17.580 öğrenci burs almaya devam etmektedir. 

YURTKUR, 1961 yılında, 3 il 18 yurtta toplam 5.182 yatak kapasitesiyle hizmete baĢlamıĢtır. 2002 yılı sonunda, 77 il ve 59 

ilçede toplam 193 yurtta 182.258 yatak sayısından, bugün, 81 il, 172 ilçe ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde olmak üzere toplam 

598 yurtta 454.631 yatak sayısına ulaĢılmıĢtır. 2015 yılında, TOKĠ ve Çevre ve ġehircilik Bakanlığı tarafından yaptırılan 47 adet yurt 

ile 25.611 yatak sayısı; kiralama, devir, tahsis ve bunun gibi yollarla toplam 96 adet yurt ile 66.592 yatak sayısına ulaĢılmıĢtır.  

2016 yılında ise, yatırım programı kapsamında 18.680 yatak, 30 yurt; kiralama yoluyla 81.808 yatak, 66 yurt olmak üzere 

toplamda 100.488 yatak sayısıyla 96 yurt hizmet açılacaktır. 2019 yılı sonuna kadar yatırım programında yer alan projelerle 106.070, 

kiralamalarla da 142.521 olmak üzere toplam yatak sayımızı 703.222'ye çıkarmıĢ olacağız yani 700 bin sayısı kapasite anlamında aĢmıĢ 

olacağız. 

YURTKUR yurtları, 2003 yılı öncesinde, öğrenciler tarafından çevreyi ve ortamı tanımalarına kadar "birkaç aylık geçici 

barınma mekanı" olarak görülmekteydi. Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumumunuz yeni hizmet anlayıĢı 

doğrultusunda, yurtlarımız ahĢap mobilyalı, bazalı yataklı, 1 ve 3 kiĢilik, içerisinde banyo, tuvalet, mini buzdolabı, yanmaz özellikli 

sünger yatak bulunan yurtlar hâline gelmiĢtir. Yurtlarımızda barınan öğrencilerimize hızlı, öncelikli, güvenli ve ücretsiz olarak internete 

eriĢim imkanı sağlanmıĢtır. 

YURTKUR yurtlarımızda kalmak isteyen öğrenciler ile ailelerinin sosyal durumları, baĢarı ve gelir durumları 11 kamu kurumu 

ile entegre olunarak araĢtırılmakta ve ihtiyaç sahibi öğrencilere öncelik verilerek yurtlara yerleĢtirme yapılmaktadır. 2015 yılında 

yurtlarımıza geçerli baĢvuru yapan toplam 389.006 öğrencimizin yüzde 71‟ i yani 277.280 öğrenci 31 Aralık 2015 tarihi itibariyle 

yurtlarımıza yerleĢtirilmiĢtir. 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetinde faaliyet gösteren ve 962 yatak sayısına çıkarılan Bülent Ecevit Yurdumuz ile 777 yatak 

sayısına çıkarılan Necmettin Erbakan Yurdumuzda da toplam 1.079 yatak sayısıyla hizmet vermekteyiz. Yurtlarda barınan 

öğrencilerden alınan aylık yurt yatak ücreti 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren, standart yurtlarda 140 TL, standardı yüksek yurtlarda ise 

140 TL ile 245 TL arasında değiĢmektedir. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti‟nde bulunan yurtlarımızda ise bu ücret 245 TL'dir. ġehit ve 
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gazi çocukları ile ortaöğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı yurtlarında barınarak tamamlayan öğrencilerimizden yurt ücreti 

ve depozito alınmamaktadır. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Bakanım, bitirmeniz için ek süre veriyorum. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Zaten az kaldı BaĢkanım. 

Ayrıca, maddi yetersizlik içerisinde bulunan ve yurt ücretini ödemekte zorluk çeken 1.083 öğrencimiz de yurtlarımızda ücretsiz 

olarak barındırılmaktadır. Bu kapsamda, sosyal devlet anlayıĢı gereği toplam 4.646 öğrencimiz yurtlarımızda ücretsiz olarak 

barındırılmaktadır. 

Bakanlığımıza bağlı Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü yurtlarında, 2015-2016 öğretim yılında 146 

ülkeden gelen uluslararası öğrencilere barınma imkânı sağlanmıĢ olup bunlardan 8.159‟u burslu, 1.376‟sı kendi imkânlarıyla gelen 

öğrenciler ve 880‟ i de Afgan Hükûmeti burslusu olmak üzere toplam 10.415 uluslararası öğrenci barındırılmaktadır.  

2016 yılında, yurtlarımızda barınan öğrencilere aylık 270 TL beslenme yardımı yapılmaktadır. 2002 yılında günlük beslenme 

yardımı 50 kuruĢ iken 2016 yılında günlük 9 TL olmuĢtur. 

2016-2019 yılları arasında teslim alınacak, 32'si TOKĠ'den, 45'i Çevre ve ġehircilik Bakanlığından ve 59'u YURTKUR'dan 

olmak üzere toplam 136 yurdun proje tutarı 3 milyar 466 milyon 458 bin 789 TL'dir. 2015 yılında kiralama, ön protokol, devir, tahsis 

ve bu gibi yollarla 99 yurt binası hizmete açılmıĢtır. 2016 yılında kiralama yoluyla teslim alınacak olan 66 yurdun toplam yatak sayısı 

81.808'dir. 2017 yılında kiralama yoluyla teslim alınacak olan 33 yurdun toplam yatak sayısı ise 60.713'tür. Bu, tabii ki Ģu andaki 

güncel, elimizde olan envanterdeki rakamlardır, ileride ihtiyacımız olan yatırımlar doğrultusunda bu artabilir.  

BĠHLUN TAMAYLĠGĠL (Ġstanbul) – ġöyle bir Ģey çıkartabilir mi arkadaĢlar: Yeni yapılan yurttaki yatak baĢına maliyet ile 

kiralamadaki yatak baĢına veya kiĢi baĢına maliyet; yatırım olarak, bir yatağın maliyeti. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Çıkarılır, tamam. 

BĠHLUN TAMAYLĠGĠL (Ġstanbul) – Yani, onu bir çıkarırlarsa, bu çalıĢma sırasında, kiralama ve kendi yapılan yatırımları...  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Tamam. 

Öğrencilerimizin talepleri doğrultusunda gerçekleĢtirilen çalıĢmalardan liderlik seminerleri ve kariyer sohbetlerine 237.726 

öğrenci, farkındalık konferanslarına 86.151 öğrenci, atölye çalıĢmalarına 23.032 öğrenci, din ve değerler eğitim kurslarına 39.152 

öğrenci ve diğer kurslarımıza da 55.836 öğrenci olmak üzere toplamda 441.897 öğrencimiz katılım sağlamıĢtır. 

Öğrencilerin sosyal sorumluluk projelerinde yer almaları amacıyla düzenlenen kadınlar, çocuklar, yaĢlılar, engelliler, Ģehit 

yakınları, gaziler ve yoksullarla ilgili empati etkinlik çalıĢmaları; kitap bağıĢı, kan bağıĢı, ağaç dikmek, atık toplama ve bunun gibi 

faaliyetlere toplam 372.684 öğrencimiz katılmıĢtır. 

2014-2015 öğretim yılında sportif faaliyetlere 72.184 öğrenci katılmıĢtır. Yurt, kredi ve burs baĢvuruları internet sitesinden 

alınmakta ve açıklanmaktadır. Öğrencilere ödenen burs ve krediler ile yapılan tahsilatlar elektronik ortamda gerçekleĢtirilmektedir. 

Sayın BaĢkan, değerli üyeler; ben burada sunumumu tamamlayarak bundan sonraki bölümde… 

BAġKAN – Süreniz var. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Sunum da tamamlandı zaten. Benim öngördüğüm sunum 

süresi buydu, sunumum buydu. Tabii ki, değerli üyelerimizin sorularına, yorumlarına elimizden geldiğince cevap vermeye hazırız. Ben, 

Ģimdiden vereceğiniz katkılara ve geçen yıl vermiĢ olduğunuz katkıya teĢekkür ediyorum. Önümüzdeki yıllarda da hepimizin 

sorumluluk alanında olduğunu düĢündüğüm, tüm milletvekillerimizin ve tüm buradaki görev yapan arkadaĢlarımızın ama tüm 

milletimizin de gençliğimizle ilgili olarak herkesin üzerinde sorumluluk olduğunu bilerek görev yaptığına inanıyorum ve hep beraber 

inĢallah ülkemizin hem gençliğimizin hem ülkemizin daha iyi günlere taĢınması için yapacağımız çalıĢmaların hayırlara vesile olmasını 

diliyorum.  

Beni sabırla dinlediğiniz için hepinize teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – Sayın Bakana teĢekkür ediyoruz. 

GörüĢmelere baĢlıyoruz. 

Ġlk olarak, Sayın Garo Paylan‟a söz veriyorum. 

Sayın Paylan buyurun. 

Süreniz on dakika. 

I I I .- KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

A) KANUN TASARI VE TEKLİFLERİ (Devam) 

1.- 2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Tasarısı (1/529) ile 2014 Yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu Tasarısı 

(1/297) ve Sayıştay tezkereleri (Devam) 

f) Gençlik ve Spor Bakanlığı 

g) Spor Genel Müdürlüğü 

h) Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 

ı) Spor Toto Teşkilat Başkanlığı 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 
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Sayın milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakan, sayın bürokratlar ve sayın basın mensubu dostlarımız; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum. 

Sayın Bakan, çok önemli bir bakanlıkta görev aldınız, baĢarılar diliyorum size, bütçemiz de hayırlı olsun. Biz, HDP olarak 

aslında Gençlik Bakanlığının ayrı bir bakanlık olarak ihdas edilmesini öngördük. Yani Gençlik Bakanlığı ayrı olmalı ve gençlerce 

yönetilmeli aslında ama arkanıza baktığımda, vallahi genç diyebileceğimiz yani en fazla 25 yaĢtır limiti, 25 yaĢın altında kimse var mı, 

sanmıyorum. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) - En genç, Bakan görünüyor. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – ġimdi, Gençlik Bakanlığında genç yok yani 25 yaĢın altında kimse yok. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) - Bakanın kendi genç. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Genç tabii ki ama herhâlde 35-40 yaĢ civarında olacak, 39, evet. 

Sonuç olarak, kuĢaklar değiĢiyor, her kuĢağın elbette benim gönlüm genç ama yeni kuĢağın beklentileri değiĢiyor ve yeni 

kuĢağın beklentilerini en iyi yeni kuĢaklar bilir. Ve arkanızda bir eksik daha var, tek bir kadın var mesela, onu da söyleyeyim. Tekrar 

aynı Ģeyi söyleyeceğim tabii ki, her bakanlıkta söyleyeceğim. Sonuç olarak, gençlik dediğimizin yarısı kadın, o açıdan bürokrasinizin 

de yarısının kadın olmasını öneriyoruz, umarım gelecek yıl öyle olur.  

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sizin arkanızda kaç bayan var? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bizim arkamızda bayan yok, kadın var. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yalnız, bize göre sağınızda oturan bir Bakan Yardımcınız var, size göre solunuzda. Bir Bakan 

Yardımcısı seçtiniz, hayırlı olsun Abdurrahim Boynukalın.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) - ġimdi, onunla baĢlamak istiyorum.  

MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Garo Bey, cevap veremeyecek olanlara… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, hayır Bakan cevap verir ya, Allah Allah, Bakan Yardımcısı seçmemiĢ mi sonuç olarak 

Bakanlığımız.  

ġimdi, siz mi seçtiniz, onu soruyorum öncelikle. Siz seçtiyseniz bence yanlıĢ yapmıĢsınız. Eğer baĢka birisi önerdiyse ve sonuç 

olarak bir ödül olarak buraya atamıĢsa, onu da kabul etmemeniz gerekiyordu bence çünkü bir sicili var ve nedamet getirmediği bir sicili 

var Sayın Bakan Yardımcınızın. Sayın Bakan Yardımcınız, ülkemizin bir medya kuruluĢunu bastı, oradaki baskını azmettirdi ve 

planladı ve bunu da itiraf etti kendisi. Yaptığı itirafta da ilk bastığında Ģöyle bir açıklama yaptı: “1 Kasımda sandıktan sonra ne çıkarsa 

çıksın seni baĢkan yaptıracağız.”  dedi. Yani “sandıktan ne çıkarsa çıksın”  diye bir ifadede bulundu, çok demokratik bir ifade kullandı. 

(AK PARTĠ sıralarından gürültüler) 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) - Bizim gençler yapsaydı terörist olmuĢtu Ģimdi. “Terörist”  diye hemen damgayı 

yapıĢtıracaktınız. (AK PARTĠ sıralarından gürültüler) 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Sayın BaĢkan, müsaade eder misiniz… 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar… 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) - Onlar baskında adam öldürüyor hanımefendi, adam öldürüyor, adam! 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Öyle, ha… Öyle değil, slogan atana da “ terörist”  diyorsunuz, eylem yapana da “ terörist”  

diyorsunuz, sonra kendi yaptıklarınızı da bakan yapıyorsunuz.  

SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Sayın Paylan… 

BAġKAN – Sayın Paylan, siz devam edin, lütfen… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) - ġimdi Ģöyle, insanlar hata yapabilir, Sayın BaĢkan, siz de mi laf atıyorsunuz, vallahi helal olsun.  

SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) - Buraya oturunca böyle oluyor. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Tamam. 

Ġnsanlar hata yapabilirler ve soruĢturma da açıldı sonrasında. Eğer ki insanlar nedamet getirirlerse ve hukuk önünde hesabını da 

verirlerse eyvallah sonuç olarak, hatalar cezaları… 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Bizimkiler terörist, sizinkiler vatansever oldu. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġnsanlar…  

Nursel Hanım, bir müsaade edin. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) - Arkanızda terör var, bakın, dikkat edin. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama yapma bunu…  

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) - Ne diyorsunuz ya siz! YakıĢıyor mu size ya “Arkanızda terörist var.”  

BAġKAN – Lütfen arkadaĢlar…  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – O laf yakıĢıyor mu size! Bakın, ben hep sustum. Sayın BaĢkan, hiç uyarmadınız ama! YakıĢıyor 

mu size Sayın Vekil! 

BAġKAN – Sizden önce uyardım Sayın Yıldırım. 

YUSUF BEYAZIT (Tokat) – “Terörist”  demiyorum, terör var diyorum arkanızda. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Ne demek o ya? Lafınızı geri alın. Ne demek o ya! 

BAġKAN – ArkadaĢlar…  
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GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Arkamda bir milletvekili var. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) - YakıĢmıyor size! 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Kim terör oluyor ya! Terörün Allah‟ ı sensin be! (AK PARTĠ sıralarından “YavaĢ, yavaĢ”) 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bakın, ne hâle getirdiniz ortalığı. YakıĢıyor mu size! 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Allah‟ ı bari karıĢtırmayın. O konudaki kanaatlerinizi biliyoruz zaten. Geçen dönem de…  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Tamam, tamam… 

BAġKAN - Sayın Paylan, devam edin lütfen. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) - Söz alın, konuĢun ya. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) - Ġnsanlar elbette hata yapabilirler ve hata yaptıkları noktada hukuk önünde hesap verirler, 

soruĢturma açılır, sonuç olarak, basılan medya kuruluĢlarının camı çerçevesi aĢağı inmiĢtir, ikinci kez basılıp tekrar had bildirilmiĢtir ve 

orada yaptığı açıklamada, bir sonraki açıklamasında Ahmet Hakan‟ ın evine gitmek ve ona dayak atmak istediğini söylemiĢtir ve -kim 

olduğunu bilmediğimiz, tabii ki Ģu anda yargı önünde ortaya çıkacaktır diye umut ediyoruz ama- bir süre sonra -sonuç olarak iktidar 

partisinin bir milletvekili kendisi ve Gençlik Kolları BaĢkanı olan Abdurrahim Boynukalın- durumdan vazife çıkaran meczuplarca 

Ahmet Hakan kapısının önünde dövülmüĢtür. Ġyi ki öldürülmedi çünkü benzer durumda olan Hrant Dink, o noktada bırakılan Hrant 

Dink gazetesinin önünde öldürülmüĢtü, öldürülebilirdi de. Çünkü bir iktidar partisi milletvekili birisini hain ilan ediyorsa, kapısının 

önüne gidip dayak atmak istediğini söylüyorsa bu durumdan birileri vazife çıkarır ve gidip bir gazeteciyi dövebilirler. Ve nedamet 

getirmediği Ģundan belli Sayın Bakan Yardımcınızın, üç hafta sonra yaptığı açıklamada “Üç hafta önce biz bir dokunulmazlığı 

kaldırdık.”  dedi açıklamasında, Lütfi Elvan‟ la beraber. “Artık dokunulmazlık kaldırılmıĢtır.”  dedi ve teĢkilatın enerjisini arkalarında 

hissettiklerini söyledi. Yani AK PARTĠ Gençlik Kollarının gücünü arkasında hissettiklerini bu yaptığı eylemle.  

ġimdi, Gençlik Bakanlığı adı, Spor Bakanlığı ve Bakanın ve Bakan Yardımcısının, sizinle ilgili bir Ģey söyleyemem çünkü 

biliyorum müktesebatınızı ama Bakan Yardımcınızın müktesebatına baktığımızda, Bakan Yardımcınız da gençliğe örnek olmalı. Öyle 

bir Bakan Yardımcısı seçtiniz ki, gazete basmıĢ, gazeteciyi dövmeyi salık vermiĢ ve nedamet getirmemiĢ bir Bakan Yardımcınız var. 

Böyle mi gençliğe örnek olacağız? Mesela, Bakan Yardımcısı seçtiniz, o Bakan Yardımcısı seçtiğiniz noktada gençlik her eğer ki ağzını 

açana veya bugünlerde çok fazla moda olan Ģekliyle hain ilan edilenlere gidip linç mi yapsın, kapılarında dayak mı atsınlar, böyle mi 

salık veriliyor? Çünkü insanlar seçtikleri kiĢilerle siyasilerle topluma örnek olurlar. Gençlik de bugünlerde linç kampanyaları ve hain 

ilan etme kampanyaları çerçevesinde birilerine dönük geçmiĢte olduğuna benzer linç eylemleri söz konusu olabilir. O anlamda, bu 

seçiminizi son derece yanlıĢ buluyorum ve ben azletmenizi talep ediyorum. Gerekiyorsa Sayın Bakan Yardımcısı istifa etsin. Çünkü 

böyle bir örnek olmaz, nedamet getirmediği için ve kanun önünde hesap vermediği için. Bizler demokrat bir gençlik geliĢtirmel iyiz, 

çoğulcu anlayıĢa saygı duyan, her türlü düĢünceye, fikre, fikir özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne saygı duyan bir nesil 

yetiĢtirmeliyiz. ĠĢin kindar boyutunu asla almamalıyız. Bakın, dindar boyutunu demiyorum, kindar boyutunu asla almamalıyız. Hani 

“dindar ve kindar nesil”  diye söylemiĢti Sayın CumhurbaĢkanı ama, kindar boyutu böyle olmamalı çünkü nefret nefreti, Ģiddet Ģiddeti 

doğurur. Biz, bu noktada gençliğimizi… Bu kuĢaklar, bakın, bunların acısını çok çekti, yeni kuĢaklar bunların acısını çekmemeli ve biz 

seçimlerimizle, bürokrasimizle örnek olmalıyız. 

(“Sanatçı Mehmet Boran‟ ı kim dövdü?” sesi)  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Kim dövdüyse yanlıĢ yapmıĢtır canım. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ġki yanlıĢ bir doğru etmez yani, Allah‟ ım Ya Rabb‟ im ya.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – O, oraya otursa onu da söyleriz. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ġki yanlıĢ bir doğru etmez, yaptıysa yanlıĢ yapmıĢ. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, ben de bazı gazete manĢetleriyle öfkeleniyorum, gerçekten pek çok tahkirler 

yapılıyor bu anlamda ama hiçbir gün bir basın kuruluĢunun kapısına gidip orayı basmayı, camını çerçevesini indirmeyi düĢünmedim.  

Sayın Bakan, sizler, eleĢtirilmekten değil, eleĢtirilmemekten korkun. Artık memlekette basın zaten kalmadı, sizi eleĢtirebilecek 

basın kalmadı, tek tip bir basın var ortada, her gün “PadiĢahım çok yaĢa.”  diyor… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – EleĢtiren basını yakından takip etmiyorsunuz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yok, ediyorum, kalmadı. AkĢam televizyonları izliyorum, hepsi ne kadar Ģahane iĢler yaptığınızı 

söylüyor, eleĢtiren çok az kiĢi kaldı. Ana akım medyadan bahsediyorum, geride kalanlar bir iki tane, cılız ve korkusundan kimsenin 

artık reklam vermediği basın kuruluĢu kaldı. O, bir basın kuruluĢu var, onu ben de saymıyorum, o ayrı. Tahkir eden, hakaret eden basın 

kuruluĢlarıyla benim iĢim olmaz. 

ġimdi, önerilerime geleceğim, bir iki önerim var. Sayın Bakan, ben de bir amatör spor kulübünde yöneticilik yaptım ve çok 

yakın zamana kadar da hep sporun içinde oldum, hep bir basketbol hayatının içindeydim… 

BAġKAN – Sayın Paylan, toparlamanız için ek süre veriyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ama iki dakika bana sataĢma olduğu için… 

BAġKAN – Ek süre veriyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sporun hep içindeydim, spor yönetiminin de hep içinde oldum ve spor kulüplerinin zorluklarını 

çok iyi biliyorum. Özellikle bakın, Ģu sınav sistemi yani ortaöğretimden liseye geçiĢte ve liseden üniversiteye geçiĢteki sınav sistemi 

yüzünden o kadar çok sayıda yetenekli gencimizi spor yaĢamından kaybediyoruz ki… Yahu, yalvarıyoruz, bakın, o kadar yetenekli  

gençler… Mesela ben basketbol kulübünde ben yöneticiydim, biliyorum ki o çocuk mutlaka ileride Birinci Lig‟de oynayacak, belki 
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NBA‟ye gidecek, o kadar yetenekli çocuklar ortaokul 6‟ncı sınıfa geldiklerinde anne, baba, çevre baskısından “Vay, sen gelecekte elin 

ekmek tutmaz, sınavlara gireceksin.”  diye spor yaĢamından kopartılıp o dershanelerde -dershane kalmadı da artık, özel sınavlar, etüt 

merkezleri deniyor, adı değiĢti yalnızca zaten- yedi gün boyunca test çözmekten bütün spor yaĢamından kopuyorlar, sosyalleĢmekten 

kopuyorlar. Aynı Ģekilde tekrar spora dönse bile bu sefer iki yıl sonra üniversite sınavı geliyor ve orada spor yaĢamından kopuyorlar. 

ġimdi, bununla ilgili çözüm önerileriniz nedir? Bakın, benim bir önerim var. Ya, Ģu sınavlarda artı puan koysanız mesela “spor hayatına 

devam eden” veya bir kriter konur “spor kulübünde lisanslı olan” gibi bir kriter konsa, artı 5 puan, 10 puan verilse hiçbir çocuk spor 

yaĢamından kopmaz, hatta ve hatta daha herkes çocuğunu sporcu yapmaya çabalar. Yahu, niye kopartıyoruz, niye böyle bir öneriyi 

geliĢtiremiyoruz? Veya bir kontenjan geliĢtirilse “yetenekli çocuk”  kriteri konur mesela, “Bu çocuğun istikbali var arkadaĢ, futbolda, 

atletizmde, basketbolda.”  bir kontenjan konulsa, diyelim ki: “ Ġyi okullarda artı 3 kontenjan, artı 5 kontenjan”  diye yetenekli çocuk 

kontenjanı, her neyse ve böylece o yönde bir yarıĢı baĢlatsak, böyle bir öneriye ben Ģahsen destek vereceğimi söylüyorum, taahhüt 

ediyorum.  

Amatör kulüplerin özellikle derdi, Birinci Lig‟e kadar… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Paylan, sözlerinizi tamamlamanız için ek süre veriyorum. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bütün kulüplerimiz borçlu, amatör kulüplerden baĢlayarak, yerel kulüplerden baĢlayarak çok 

büyük dertler yaĢıyorlar. Ve her Ģeyi merkezden yönetmeye çalıĢtığınız için, aslında yerellerde Ģöyle bir durum var ama her yerele 

ulaĢamıyorsunuz yani mesela belediyelerden destek istiyorlar, belediye diyor ki: “Bütçemde kaynak yok, iĢte merkezî idare olsun, Spor 

Bakanlığı versin.”  Bir karmaĢa var orada. O anlamda hani biz yerelliği öneriyoruz, ademimerkeziyetçiliği öneriyoruz. Her yereldeki 

ihtiyacı yerel çözer. Ankara‟ya pek çok spor kulübü geliyor biliyoruz, sizinle meseleleri çözmeye çalıĢıyor. Bu konuda tedbirleri nasıl 

düĢünüyorsunuz, yerelde çözmek anlamında tedbirler aldınız mı? Bu konuda özellikle cevabınızı merak ediyorum ve yerel yönetimlerle 

nasıl bir iĢ birliği yapıyorsunuz? Parti ayırt etmeden, hangi partiden olursa olsun yerel belediye, merkezî yönetim iliĢkisi çerçevesinde 

bu bütçelerin ayrılması, yerel kulüplerin desteklenmesi… Yani sizi dolaylı olarak ilgilendiriyor ama Birinci Lig takımlarından iflasa 

varan durumda olan takımlarımız var, gelecek yıl Avrupa kupasına Galatasaray katılamayacak. Yani bazı tedbirler… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – O henüz kesinleĢmedi. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, Ģöyle bir durum var yani bu kulüplerin borçlarının yapılandırılacağına dair bir söylenti var. 

Ya, bu açıkça söyleyeyim, bir yerde doğru olmaz, hata yapan cezasını çeksin. Ben Fenerbahçeli olduğum için söylemiyorum, hata 

yapan cezasını çeksin. Yani bunca hatalı transfer yapılırken siz neredeydiniz yani bütün hükûmetler olarak söylüyorum. Bu kadar 

bütçeler ĢiĢirilirken, bu kadar borçlanılırken, yüz milyonlarca lira… Bakın, Ekonomi Bakanımız dün geldi, “Biz üç yıl önce borçluluğu 

düĢürmek için tedbirler aldık.”  dedi. Kredi kartı borçluluğunu filan, Spor Bakanlığımız da belki böyle tedbirler almalıydı, 

federasyonlarımız böyle tedbirler almalıydı.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Spora müdahale olacaktı Sayın Paylan.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yok, yok, olmazdı, düzenleyici kuruluĢlar, federasyonlar, düzenleyici kuruluĢlar. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Özerk kuruluĢlar. 

SÜREYYA SADĠ BĠLGĠÇ (Isparta) – Bu müdahaleci zihniyeti bir tarafa bırakmak lazım. 

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Sayın Bilgiç, sizin orada oturmanız doğru mu?  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Sayın Bakan, son olarak doping… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Paylan, son defa.. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Tamam, dopingle ilgili tedbirleri söylediniz, çok önemli, gerçekten ama Ģu Aslı Çakır Alptekin 

meselesi hepimizin yüreğini yaraladı.  

AYTUĞ ATICI (Mersin) – Hayır, siz baĢkansınız orada oturacaksınız… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen, Sayın Paylan, konuĢuyor. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Türkiye maalesef son altın madalyalarında pek çok kez bunları yaĢadık. Elvan‟ la da yaĢadık, Aslı 

Çakır Alptekin‟ le yaĢadık ve çok kötü bir sicilimiz oluĢtu dünya sıralamasında. Ya, buradan mutlaka çıkmamız gerekiyor yani gençlerin 

Ģu algıda olmaması lazım: “Ben doping yapmazsam baĢarılı olamam.”  algısında olmaması lazım. Bununla ilgili ne tip eğitim 

çalıĢmaları yapıyorsunuz? Sayın Bakan, ne tip eğitim çalıĢmaları yapıyorsunuz ve bütün federasyonlar dâhilinde soruĢturma açtınız mı? 

Atletizm Federasyonundaki soruĢturmalar ne boyutta, görevden almalar oldu mu? Yani suç, cezasız kalmamalıdır bu doping 

konusunda. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Sayın Erdoğdu, buyurun. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sayın BaĢkan, sonra mı konuĢacağım, soruları mı 

topluyoruz? 

BAġKAN – Size en son söz vereceğim Sayın Bakanım. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bir yarım saatimiz daha var Sayın Bakan. 
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Var, var, otuz dakika süre verilecek bütün bunlara, çok böyle yaratıcı ve Ģey cevaplar 

verilecek. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Çok uzun sürer bu. 

BAġKAN – Otuz artı on beĢ vereceğiz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yine de benim süremden yemeyelim de. 

Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli milletvekilleri; Ģimdi, normalde öncelikle en temel konudan, 

Anayasa‟ya aykırılıktan baĢlardım ama burada daha temel bir konu var.  

ġimdi, Sayın Abdurrahim Boynukalın, sizin Bakan Yardımcınız yapıldı. KiĢisel olarak hiçbir alıp veremediğimiz yok ama 

birtakım ilkesel sorunlar var ortada. Seçimlerin yapıldığı dönemde bir anda haberlerde bir gazetenin basıldığı, içerideki gazete 

çalıĢanlarının büyük korku yaĢadığı, hatta “Burada bir Sivas mı olacak?” diye -ki görüntüler de öyleydi, görüntüleri de izledik, orayı 

gelen insanları da araba kamyonlarında- bu vandalizmi de gördük, oradaki kırıkları gördük, sizlerin konuĢmalarını dinledik, -sizlerin 

derken bürokratlarla tabii ki bizim muhatabımız Ģu an itibarıyla Bakan- Bakan Yardımcısının konuĢmalarını izledik. ġimdi, Türk kamu 

yönetiminde terfilerin ve atamaların belirli kuralları vardır, liyakat esasları vardır, bunun evrensel ilkeleri de vardır ve Abdurrahim 

Boynukalın‟ ın yani bu olaylarla anılan bir kiĢinin, Türkiye Büyük Millet Meclisine Bakan Yardımcısı pozisyonu -yarı siyasi, yarı 

bürokratik bir pozisyonda- olarak gelmesi bence çok talihsiz bir olaydır. Bu Ģekilde eğer terfilerde bu tip kriterler uygulamaya 

baĢlarsanız gazeteyi basan birinin Bakan Yardımcısı yapıldığı bir yerde yarın yakan birinin de bakan olması beklenir, bu doğru bir Ģey 

değildir. Bakın, bu ülkede bir Gezi direniĢi oldu, Gezi direniĢi sırasında bazı medya kuruluĢlarının araçları yakıldı, bizler bunlara 

müdahil olmaya çalıĢtık, engellemeye çalıĢtık, durdurmaya çalıĢtık. Yarın öbür gün benzer bir biçimde, benzer Ģekilde Ģiddete yönelik 

protesto eylemlerinde eğer bizler de böyle bir atama yaparsak sizlerin de bu hakkı olacaktır çünkü bu, Ģiddeti özendirmek olur. Bu, 

vandalizmi özendirmek olur değerli arkadaĢlar. Orada tasvip etmediğimiz mesela bu araçların yakılmasıydı ama bir de demokratik tepki 

vardı, mesela bir televizyonun önüne gittiler, uzun süre öğlen yemeklerinde hatta çoğusu da çalıĢanıydı oranın, finans kesiminin 

çalıĢanıydı, eylemler yapıldı. Demokratik eylemleri özendirmemiz gerekir ama baĢkasına zarar vermeyen, baĢkasının can, mal 

güvenliğini tehdit etmeyen eylemler özendirilebilir. Eylem yapılabilir çünkü eylem, en demokratik yöntemdir. Ama bu eylem içerisinde 

Ģiddet olmaya baĢlarsa ve eylemi yapanların da arkasında bir kamu gücü varsa yani iki tane TOMA, dikkatle basın açıklamasını 

dinliyor, akrepler “Ha, ne kadar doğru söylüyorsunuz.”  gibi yani devletin de onayladığı Ģekilde sivil görünümlü eylemler, karĢısındaki 

muhalif kesim üzerinde ciddi tehlikeler yaratabilir değerli arkadaĢlar.  

Bakın, mesela, bir gazete var, adını söyleyeyim, Yeni Akit gazetesi. Yeni Akit gazetesi gerçekten insanların hayatını mahvetti. 

Bir sürü insana iftira haberlerle o kadar ağır Ģeyler yapıldı ki ben mağduru olduğum için biliyorum. Ve mesela bu Yeni Akit gazetesine 

TOKĠ‟den, kamu bankalarından kaynak aktarılıyor, bunu KĠT denetiminde gördük. O zaman, iĢte, benim vergimle… Bakın, yandaĢ 

medya vardır, siyasi gazetedir, fikrini hiç beğenmem ama siyasi bir gazetedir. Ancak, Yeni Akit gazetesi insanları hedef göstermektedir 

ve kamu kaynaklarıyla beslenmektedir. Biz gitsek, Yeni Akit gazetesine girsek, Yeni Akit gazetesinin bilmem ne yapanına bizim 

partimizden üst düzey bir gençlik kolluk sorumlusu bilmem ne yapsa, sonra bakan yardımcısı olarak karĢınıza gelse Türkiye Büyük 

Millet Meclisine, egemenliğin merkezine, nasıl hissederseniz biz öyle hissediyoruz. Bu, doğru değil arkadaĢlar, bu atama da doğru 

değil. Üstelik Akif Bey, Mecliste birçok insanla iliĢkilerini iyi tutmuĢ. Sonuçta rakip siyasi partilerden geliyoruz ama sonuçta bunun bir 

beĢerî boyutu da vardır. Akif Bey'in yanında oturan beyefendinin bu iĢlere karıĢarak Meclise gelmesi doğru değildir. Bunu siyaseten… 

Çünkü, bu bütçe, bu Bakanlık, bizim de vergilerimizi kullanıyor. Bakın, hepimizden vergi toplayacağız, biraz sonra buraya bütçe olarak 

aktaracağız ve maaĢ olarak yatırılacak. Bu yaklaĢım doğru değil.  

Bir baĢka mesele, yine, SayıĢtay raporları Sayın Bakan. Bakın, bu gelen SayıĢtay raporlarının sonunda diyor ki: “Yargılamaya 

esas rapora konu edilecektir.”  Yani, “Bir rapor var, bunun adı „Yargılamaya esas rapor‟ , biz asıl önemli Ģeyleri oraya yazdık. Bunu da 

bu Türkiye Büyük Millet Meclisine göndermiyoruz.”  diyorlar. Bunun gönderilmemesini sağlayanlar, o rapordan o tespitleri çıkaranlar, 

bu raporları almak zorunda olmasına rağmen almayan Meclis BaĢkanı ve Komisyon… Bunların hepsi suçtur, ağır suçlardır. Bugün, 

tabii, bu suçu soruĢturan olmadığı için herkes çok rahat hissedebilir ama bu yapılan iĢlem suçtur çünkü Anayasa‟yı ihlal suçudur. 

Anayasa, bu SayıĢtay raporlarının buraya geleceğini söylüyor. “Yargılamaya esas rapor gelmeyecek.”  diye hiçbir yerde hiçbir hüküm 

yoktur. Ama, Ģu an itibarıyla ben ki burası yani bu 3 parti de -biz birbirimize benzemeyebiliriz- bu konuda rahatsızız. 80 milyonluk 

ülkenin 40 milyonunu temsil eden muhalefetin hakkı elinden alınmıĢtır. Bunun gelecekte muhakkak ki hesabı sorulacaktır ve o gelecek 

bu ülke adına karanlık olacaktır. Çünkü, bu raporlar gelmediği takdirde o ülkenin demokrasisi kararır, demokrasisi kararanın ekonomisi 

kararır, içi barıĢı kararır, zaten durum ortada. ġu an itibarıyla “millî birlik”  adı altında bütün her tarafla saldırılar oluyor olabilir, baskı 

altında tutuluyor olabilir ama bu, sonsuza kadar sürmeyecektir. Ağzını açan bir Ģekilde terörist oluyor, ya Ergenekoncu terörist oluyor, 

ya Fethullahçı terörist oluyor, ya PKK‟ lı terörist oluyor; akademisyenler, aydınlar, subaylar, düĢünürler, milletvekilleri, doktorlar, kim 

varsa bu ülkede, iktidar dıĢında kalıp iktidardan hoĢlanmıyorsa terörist yaftası yapıĢtırılmıĢtır. Biz tarihi bilimsel olarak bilen insanlarız. 

Tarihsel gerçeklik bunun sona ereceğini, bunun sona ermesi dolayısıyla da bu halkın çok ciddi acı çekeceğini söylüyor. Biz bu 

kayıtlarla, biz bu konuĢmalarla sizleri etkileyemeyebileceğimizin veya etkilesek bile sizlerin bu gücünün olmayacağının çünkü 

kuvvetler ayrılığının tek bir kuvvette ve tek bir Ģahısta toplandığının farkındayız ama bu, sizin görevinizi ihmal etmediğiniz anlamına 

gelmiyor. Onun için, biz bu konuĢmaları gelecek nesillere, bir daha olmasın diye, kayıt ve delil olarak bırakıyoruz. Yoksa bizim 

konuĢmalarımızın bir tesiri olmayacağını, vicdanlarda akis doğursa bile sonuç doğurmayacağını biliyoruz.  
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ġimdi, bu SayıĢtay raporları gerçekten kâğıt israfıdır. Ġçinde stratejik planla ilgili falan filan, kriterlerin belirlenemediği gibi bir 

Ģeyler, iĢte, performansta bilmem ne oldu gibi son derece ayrıntı, mevcut duruma göre önemsiz, kâğıt israfıdır. 225 milyon lira para da 

SayıĢtaya öncelikle verilmemelidir ve hiçbir bakanlığa kör kuruĢ verilmemelidir çünkü Anayasa‟ya göre gerekli iĢlemler yapılmamıĢtır. 

Sayın Bakan bu ülkedeki ayrıĢma, kutuplaĢma amatör spor kulüplerine kadar inmiĢtir. Eyüp‟ te bir Karadolap Spor Kulübü var. 

Yöneticileri, Ģunları, bunları siyaseten sizin partinize çok yakın değil. Bunun gibi de onlarca spor kulübü var, paylarını alamıyor, 

Ģampiyon olmuĢ takım payını alamıyor, baĢka kulüplere yatırılıyor. Buralara inmiĢ bir siyasal ayrımcılık söz konusudur. Sizden rica 

ediyorum, Ġstanbul ilini arayın -herkes toplanıyor ya, sürekli projelerden bahsettiniz- amatör spor kulüpleri baĢkanlarını toplayın ve 

dertlerini dinleyin. Ben gittim, orada futbol oynadım sesleri duyulsun diye. Çünkü, bunlar sosyal demokrat insanlar. O mahalle sosyal 

demokrat bir mahalle ve hiçbir pay alamamaktadır. Oysaki o insanlar vergi veriyor, beni milletvekili seçiyorlar, Mehmet Bey'i veya 

HDP‟ li arkadaĢları milletvekili seçiyorlar. Onların vergisini alıp sürekli sizi seven kulüplere aktarmak çok yanlıĢ bir Ģeydir.  

Büyük kentlerde bu amatör spor kulüplerinde büyük bir uyuĢturucu problemi var. Bonzailerle, taĢlarla nesillerimiz zehirleniyor. 

Bu amatör spor kulüpleri doğru dürüst teĢvik edilmiĢ olsa, orada da yandaĢlık ve ayrımcılık olmasa… Bu çocuklarımızı gidin, görün. 5 

liraya uyuĢturucu satılıyor. Onların peĢinden çok koĢtum. Emniyet kuvvetlerinin muhalif takip etmekten baĢka iĢleri olmadığı için 

sokaklarda satılmaktadır. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Sokaklarda görüyorsunuz zaten. O arka sokaklarda yoksul çocukları 

gördüğünüzde ölü balık gibi gözleri, bir Ģey anlamıyorsunuz çünkü çok ciddi bir uyuĢturucu problemi var bu ülkede.  

PASSOLĠG meselesi var, taraftarlar gitmiyor maça. Siz çok doğru yaptığınızı düĢünüyorsunuz ama doğru yapılan Ģey, halkın 

bütün hepsinin vicdanının kabul ettiği bir Ģeydir. PASSOLĠG‟ ten korkunç Ģikâyetleri var değerli arkadaĢlar. Ve bu ülkede bir futbol 

sektörü var. Zaten Franco döneminde futbol ile faĢizmi bazen bir tutarlar eğer futbol böyle kullanılırsa. 

Bu yoksul ülkede milyonlarca euroluk futbolcu ithal ediyoruz biz. Oysa futbol bir sektör, ihraç edebiliriz. Ġhraç edebilmemiz 

için de altyapıda, o illerde o yoksul çocukları spora alıĢtırarak ve kötü alıĢkanlıklardan kurtararak bu çocuklardan yeni Arda Turanlar 

yaratabiliriz ve bu Arda Turanları da millî değer olarak kullanmalıyız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, ek süre veriyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Çünkü, futbol, spor aĢırı bir Ģekilde politikleĢtirildiğinde karĢıtları yaratılmaya baĢlıyor.  

Enes Kanter çok önemli bir basketbolcudur, beni ilgilendirmiyor nereli olduğu. Arda Turan çok önemli bir futbolcudur, beni 

ilgilendirmiyor düĢünceleri. Ama, sürekli bir değeri alıp saraya koyduğunuzda özellikle birtakım… Mesela, saraya giden, CHP Genel 

Merkezine de gelsin, HDP, MHP Genel Merkezine de gitsin. Bu Ģekilde politikleĢtirildiğinde bir tarafın değeri hâline geliyor. Onun 

için, bunu yapmamak lazım, millî bir değer olarak tutmak lazım.  

Bu spor organizasyonlarıyla gurur duyuyoruz. Ya, spor organizasyonlarıyla değil, sporda baĢarımızla gurur duyacağız. Bu 

ülkede atletik insanlar var mı, yoksa obezite problemi mi var? Yoksa, bastırın parayı organizasyon Ģirketlerine, istediğiniz 

organizasyonu yapsın, G20‟yi de yapsın, IMF toplantısını da yapsın, ne de olsa fakirin parası. Ama, sizin spor organizasyonlarında 

baĢarılı olmanız demek, bazı alanlarda dünya birinciliği almanız… Ve spor sadece futbol değil, basketbol, voleybol, atletizm. Tabii, bu 

kamuoyuyla da alakalı bir Ģey ama sevdirmek de sizin göreviniz, onları tanıtmak da sizin göreviniz. Spor dediğiniz sadece futbola 

indirgenmiĢ durumda. Futbolun da durumu ortada, son günlerde geldiğimiz durum ortada.  

Bu doping meselesi…. Ne yazık ki doping de spor yolsuzluğudur ve artık spor da dopingle anılmaya baĢlandı. Sizlerin görevi, 

herkesten topladığınız -sadece iktidardan değil- vergileri en iyi Ģekilde kullanmak, hesabını vermek ve özendirecek Ģekilde atamaları 

yapmaktır. Sonuçta bu bütçeyi kendi adımıza, biz vergi veren insanlarız, ben helal etmiyorum, hele Abdurrahim Boynukalın orada 

yardımcınızken bizim bütçemiz helal olmasın diyorum, asla. Kendi seçmenim adına da bunu rahatlıkla söyleyebileceğimi 

düĢünüyorum. Yani, hepimiz maaĢ alacağız, siz de benzer… Ben de aynı hatayı yapıyorsam bana da aynı Ģeyi söyleyebilirler. Ama, ben 

sizi hiç tanımıyordum.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Erdoğdu, tamamlamanız için ek süre veriyorum iki dakika.  

AYKUT ERDOĞDU(Ġstanbul) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Hiç kiĢisel problem yapmam, ben bu iĢlere siyasi  kurum olarak yaklaĢırım, hiç kiĢisel problem yapmam. Ama, bu atama doğru 

olmamıĢtır, kırıcı olmuĢtur, yanlıĢ örnek gösterecek Ģekilde olmuĢtur.  

Hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.  

Sayın Günal, buyurun.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, çok kıymetli bürokrat arkadaĢlarım, saygıdeğer basın mensupları; hepinizi saygıyla 

selamlıyorum.  

Bakanlık bütçesinin hayırlı olmasını diliyorum.  

Milyonlarca öğrencinin ve gencin olduğu ülkemizde “ fırsat penceresi”  dediğimiz genç nüfusun sorunlarıyla ilgilenen bir 

Bakanlığımız. O nedenle, biraz da Sayın Bakan iĢin altyapısını söyledi, birtakım projeler söyledi ama ben üstyapıyı çok daha fazla 

önemsiyorum. Önceki gün Diyanet ĠĢleri BaĢkanlığında, Aile Bakanlığında da söyledim, Millî Eğitim Bakanlığında da aynısı 
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söyleyeceğim, iĢin altyapısını yaptıkça burada konuĢuyoruz ama üstyapıda, sosyal dokuda bozulma devam ediyor ve bu, gençlerde 

baĢlıyor. Anaokulundan itibaren baĢlayarak bir değerler eğitimi vermemiz gerekiyor.  

Burada Sayın Bakanın gösterdiği projelerde birçok Ģey var ama ben o konulara girmeden bir tek, Sayın KuĢoğlu söyleyince 

SayıĢtay raporlarına baktım, SayıĢtaydaki arkadaĢlara aslında soracağım, merakımı celbetti. Konya ve Ankara arasında bir farklılık var 

yani Ankara‟ya kıyak mı geçtiniz, Konya‟yı afiĢe mi ettiniz? Birinde teminat mektup numarası var, öbüründe firma isimleri var. Yani 

kimisi…  

Sizinle ilgili değil, SayıĢtaydan gönderen arkadaĢlara soruyorum: Yani tablo 3‟ te Konya var, orada Ģirket isimleri yazmıĢ; tablo 

4‟ te Ankara var, orada teminat mektup numaralarını yazmıĢlar. Biz nereden bilelim teminat mektubunu ama bir Ģey mi var diye merak 

ettim. Böyle bir Ģey olduğu zaman, biz, amiyane tabirle, kıllanırız Sayın Bakanım. Çünkü arada bir Ģeyler mi var? Bir de Ankara‟da 

iade edilmeyen, duran daha fazla var. Acaba onunla mı ilgili diye bir merakımı celp etti. Çünkü dün de baktım, bir tane kurumunkini 

çok fazla yazmıĢlar gelen bakanlığın içinde, ötekilerde hiçbir Ģey yok. Ya, bunu özellikle mi afiĢe ediyorsunuz dedim. Yani kiminde her 

ayrıntısını yazmıĢ, diğerinde özeti verip geçip gitmiĢler. Bunu SayıĢtay Değerlendirme Kurulu yapıyor, doğrudan sizinle ilgil i değil ama 

bir Ģey mi var diye dikkatinize, hem de size de duyurmuĢ olayım.  

Tabii, Ģimdi, gençlerin bu eğitimi önemli. O Ģey teminat mektuplarıyla ilgili, onlar anladı, onlar size iletirler yani bir soruĢturma 

devam ediyor da. Sayın KuĢoğlu‟nun söylediğine ben bakarken dikkatimi çekti, onun için söyledim Sayın Bakan.  

Değerler eğitimi önemli, bunu ne kadar yurt da yapsak, kimsesizler yurdu da yapsak, Aile Bakanlığı içerisinde küçükleri 

korusak da eğer anaokulundan itibaren, ilkokulda bu eğitimi veremezsek bunları gerçekleĢtirme Ģansımız yok. Siz okurken bir taraftan 

rapora baktık. Bizim tamamını görme Ģansımız olmuyor. Az önce iĢte geldi, koydular, baktık ettik derken zaten ancak görüyoruz ama… 

Orada, örneğin, Ġyi Ġnsan Projesi var. Yani birtakım projelerden bahsettiniz. Bunların hayatın geneline yayılarak yani okul eğitimiyle 

beraber… Ama bunu tabii sadece öyle veremiyoruz, eğitim sisteminde sadece manevi kısmı alırsak olmuyor, millî kısmı ihmal edersek 

olmuyor, bunun ötesinde evrensel boyutunu ele alıp da topyekûn bir Ģey yapmazsak medeniyetin burada beĢiği olmuĢ bir ülkede onun 

bugünkü temsilcileri olarak eğer yeniden bir medeniyet ihyası peĢinde koĢmadan, sadece altyapıda ve birtakım maddi Ģeylere bakarsak 

bunlar eksik kalıyor. Hem manevi boyutu olan, millî boyutu olan ama insani olarak evrensel de bir mesajı olan eğitim sistemini 

çocuklara öğretmemiz lazım ki onlar da birtakım Ģeyleri, iyiyi kötüyü ayırt edebilsinler.  

Açıkçası, buradaki projelerden birkaç tanesiyle ilgili bir iki önerim var. Örneğin, güzel bir “Bağımsızlığa Giden Yolda, 

Kocatepe'den Dumlupınar Zafertepe'ye…” Bu hemen arkasında var demeyin, okudum yani aynısını, Çanakkale‟ye de benzer bir proje 

yapalım. Ziyaretler yapmıĢsınız, vefa, yürüyüĢ ayrı bir Ģey ama Çanakkale bizim için çok önemli bir tarihî mekân yani baĢkalarının 

uğraĢıp da millete anlatamayacağı Ģeyi orada bir defa gezdirdiğimiz zaman çocukları… O atmosferi görmeleri gerekiyor. Millî Eğitim 

Bakanlığı zaman zaman yapıyor ama bunu daha organize bir Ģekilde, deminki yaptığınız çerçevede, eğitici bir Ģekilde ama, yani  orada 

Ģeyi göstermek anlamında değil, gerçek anlamda o tarih Ģuurunu vermek için bir proje hâlinde yapabiliriz diye düĢünüyorum. YürüyüĢ 

de önemlidir tabii ama diğer proje gibi, çocuklara belki yarıĢmalar, yan ürünler, birtakım Ģeylerle daha beyinlerine yer edebilecek, 

onlarla ilgili Millî Eğitim Bakanlığı da yapıyor, siz de ortak Ģeyler yapabilirsiniz, kompozisyon yarıĢmaları yapıyorlar, birtakım Ģiir 

yarıĢmaları yapıyorlar ama daha koordineli olursa bütün gençlerimizin orayı görmesinde fayda var diye düĢünüyorum.  

Diğer bir husus: Burada, tabii, spor kısmı var Sayın Bakanım. Açıkçası, okul ligleri, diğer Ģeylere baktım, ne yaptığınızı 

görmeye çalıĢtım, turnuvalar oluyor. Az önce Sayın Paylan‟ ın söylediğinden de yola çıkarak bir iki Ģey söyleyeyim. Benim 2 oğlum da 

basket oynuyordu, TEOG sınavından sonra liseye geçtiler ve bıraktılar. Hele küçük oğlum çok yetenekliydi, hâlâ üzülüyorum yani 

kandırıp yeniden baĢlatamadım, götürdüm bir iki kulübe ama ondan sonra “Okul takımıyla idare ederiz.”  diyorlar, “ArkadaĢlarla idare 

ederiz.”  diyorlar ve açıkçası bir süre sonra Ģey gidiyor.  

Bizim Manavgat‟a bir beden eğitimi öğretmenimiz geldi Sayın Bakanım, kendisi de hem voleybol hem basketbolda Birinci, 

Ġkinci Lig‟de oynamıĢ, genç, yeni mezun idealist bir öğretmen. Manavgat‟a voleybolu sevdirdi. Manavgat voleybolda Birinci Lig‟e 

onun kurduğu altyapıyla… Orada bir voleybol altyapısı oluĢtu. Kaymakamlık kupaları düzenliyordu. Allah selamet versin, Semih Hoca, 

tam da idealistti, geldi, o sayede bütün hem okullar hem köy takımları, köylerde voleybol takımları, birçok köy vardı ama hepsinde 

voleybol takımları oluĢtu. O altyapıyla biz çok dayanamadık ama Birinci Lig‟e kadar Manavgat çıkmıĢ oldu. Dolayısıyla bu tip Ģeyler, 

okuldan baĢlayan eğitimler çok daha önemlidir diye düĢünüyorum.  

Üniversite Ligi, Ünilig var ama buradaki Ģeyi de tam bilemedim. Ayrıntı varsa, arkadaĢlar beni de aydınlatırsa… Ne kadar 

geliĢtiğini merak ediyorum. Çünkü 14 branĢ, 123 üniversite, 551 takım, ortalama 3,5-4 branĢ düĢüyor yani üniversite baĢına. Acaba 

belli alanlara mı yoğunlaĢıyorlar? Futbol ligi güzel ama basketbol biraz… ġöyle yapmak lazım: Üniversitelerin zaten takımları ligde 

oynuyor diye zannediyorum farklı bir Ģey var, onu ayrı tutmak lazım yani Üniversite Ligi‟ni biraz daha canlandırmak lazım çünkü 

bazıları normal profesyonel ligde oynuyor, onlarla beraber biraz daha diğer branĢlarda da teĢvik etmek amacıyla yapmak lazım ve bunu 

da liselerde biraz daha turnuvadan sanki lise ligine doğru da döndürürse daha iyi olur gibi. Turnuvalar yapılıyor, biliyorum, bölge 

turnuvaları oluyor, il turnuvaları, ilçe turnuvaları yapılıyor ama biraz daha çocukları spora doğru yönlendirirsek değerler eğitiminin bir 

parçası olarak onları da birtakım sokak Ģeylerinden uzak tutmuĢ oluruz diye düĢünüyorum. 

Onun için, bir proje önerim daha var Sayın Bakanım. Geçen bir yerde bir arkadaĢım söyledi, çok hoĢuma gitti, çok acayip böyle 

bir yurt projesi tasarlamıĢ. Ben çok beğendim. Burada Genç Mimarlar Projesini görünce Ģöyle yapın diyorum: Yani YURTKUR‟da 

kalan öğrenciler kendilerince özgün yurt tasarımı yapsınlar yani YURTKUR‟da kalan yurt öğrencilerine, mimarlık mühendislik 

öğrencilerine… “Ya bunu nereden yaptınız?”  dedim, “Ben sürekli yurtlarda bu sıkıntıyı çektim, kendim mimar olunca da…” O, özel 
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tasarlamıĢ, özel yurt yapmıĢ, bir tane prototip de var ama hani hoĢuma gitti yani bir yerde yurt yapmıĢlar. “Bunu nasıl yaptınız?”  dedim, 

“Ben, hep bunu düĢünüyordum, kendim mimar olunca oturdum yaptım.”  dedi. Daha böyle hem teĢvik edici, yaratıcı. O mekânları 

çünkü çok Ģey yapıyoruz, bizim Meclisin buradaki halkla iliĢkiler binası gibi. Yani amaca uygun yapmayınca maalesef böyle oluyor 

Sayın Bakanım. EleĢtiriyoruz, söylüyoruz, Meclis BaĢkanına da söyledik ama böyle okul binası gibi, hastane gibi oldu, biz de girip 

çıkıyoruz. Onlar daha çok ihtiyaçları biliyorlar. Sadece büyük ağabeylere bırakmamak lazım diye düĢünüyorum.  

Bir de hep söylediğim bir Ģey vardı, hâlen daha devam ediyor. Yani artık futbol maçı çok fazla seyredemiyoruz ama ara sıra 

gidebilirsek Antalyaspor‟un maçına. Denk gelince gidiyoruz sezon arasında. Yalnız, bu hakemliği hâlâ söylüyorum, YÖK BaĢkanına da 

söyleyeceğim Millî Eğitim gelince. Bu BESYO‟ larda bir hakemlik bölümü açılması için size geçen sene söylemiĢtim Sayın Bakanım. 

Ben fikrî takibi önemsiyorum bir akademisyen olarak. Yani milyarlarca para harcanıyor spora, çok büyük sektör var, antrenörlük 

bölümü var, öğretmenlik bölümü var, idarecilik bölümü var, bir de hakemlik bölümü olsun branĢlara göre, baĢka türlü olmayacak bu. 

Üç ay sertifika eğitimiyle hakem yapıyorsunuz. Milyarlarca lira, az önce söylediniz, futbol kulübü… Örnek söylüyorum, Ģimdi 

federasyon var, hakem kurulu var da… Ne yapalım Ģimdi, Abdurrahman ağabeye mi çatalım burada? Yani Ģimdi oraya gidecek ucu da. 

Onun için yani bu, ülkenin sorunu. Siz de Bakanlar Kurulunda hem Millî Eğitim Bakanımız hem YÖK BaĢkanına bunları 

iletebilirseniz. “Bir çalıĢma yapıyoruz.”  diyorlar ama ben yemin ederim üç dört yıldır en az söylediğim… Yani dört beĢ sefer 

söylemiĢimdir hepinize.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN- Sayın Günal, ek süre vereyim mi?  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Bitiyorum. 

BAġKAN – Buyurun.  

MEHMET GÜNAL (Antalya) – Müsaade ederseniz son önerilerimdi.  

Gerçekten sporu hayatın bir parçası hâline getirmemiz için… Yani yaĢam boyu spor ayrı bir Ģey ama okulda çocuklar küçük 

yaĢta baĢlarsa gerçekten çok faydası oluyor ve o hayatın bir parçası hâline geliyor. O nedenle de buradan itibaren baĢlatalım ama en 

alttan en üste kadar ülkemizin iyi sporcu yetiĢtirmesi için tesisleri yapalım, altyapıyı yapalım ama sporun da bir ahlak boyutu olduğunu, 

eğitim boyutu olduğunu, insani geliĢmeyle ilgili olduğunu ihmal etmeden yapalım. Sporla beraber de tüm gençliği, insanımızı, iyi insan 

olma yolunda, iyi ahlaklı insan olma yolunda eğitmenin bir aracı olarak görelim diyorum.  

Hepinize teĢekkür ediyorum. ĠnĢallah, o hizmetleri biraz daha yapmıĢ, seneye geldiğinizde verdiğimiz parayı “Hayırlı yere 

harcadık.”  diye mutlu mesut gelirsiniz diyorum Sayın Bakanım. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – ĠnĢallah. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Günal. 

Sayın Gizligider… 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sayın BaĢkanım, Saygıdeğer Bakan, saygıdeğer milletvekilleri, kıymetli 

bürokratlarımız; öncelikle, Bakanlığımızın bütçesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum, teĢekkür ediyorum. 

Tabii, az önce belki de kameraların burada olmasının etkisiyle iki ciddi adaletsizliğe, hakkaniyetsizliğe Ģahit olduk. Ama burada 

adaleti savunmak hepimizin vazifesi, hele bizim, Adalet ve Kalkınma Partisinin daha da vazifesi.  

ġimdi, mevzuat itibarıyla kendini birinci ağızdan savunma hakkı dahi olmayan bir bürokrat kardeĢimize haksız yönde bu 

yüklenmelere elbette izin vermeyeceğiz ya da Ģöyle diyelim: “Yedirmeyeceğiz.”   

Devamını anlatacağım: Bizim gençlik kolları baĢkanlarımız ortada, ben onlardan biriyim, Sayın BaĢkan da onlardan biri, Hamza 

Bey de bunlardan biri. Hatta diğer üyemiz de, Meclisteki dört gençlik kolları il baĢkanlarından biri olan Ġstanbul Milletveki limiz Ģu an 

burada değil. Biz, pırıl pırıl ortadayız, geçmiĢimizle ortadayız.  

ġimdi Ģunu sormak istiyorum, özellikle HDP grubuna direkt sataĢayım ki adres karıĢmasın. Sizin gençlik kollarınız kim? YDG-

H mi ya da artık kısaltmalarının ne olduğunu bilemediğimiz TKMLP mi, ABCDE mi, ne? Acaba sizin gençlik kollarınız yoksa Ģunlar 

mı: Yasin Börü ve arkadaĢlarını… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – YavaĢ… YavaĢ… Siz, Türkiye'nin üçüncü siyasi partisiyle konuĢuyorsunuz, yavaĢ! 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Bence sen yavaĢ, bence sen yavaĢ!  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Haddini bil! Haddini bil! 

BAġKAN – Sayın Paylan, lütfen…  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Böyle bir ithamda bulunamaz.  

BAġKAN – Lütfen arkadaĢlar, lütfen… 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Siz konuĢurken biz dinleme sabrını gösterdik.  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Böyle bir ithamda bulunamaz.  

BAġKAN – Size cevap hakkı vereceğim, cevap hakkı vereceğim, sataĢmadan… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır… (AK PARTĠ ve HDP sıralarından gürültüler) 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Cevap verirsiniz, zamanı gelince cevabınızı verirsiniz.  

BAġKAN – Sayın Gizligider…  

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Bu mu modernliğiniz sizin, bu mu? Bu mu modernliğiniz sizin?  

BAġKAN – ArkadaĢlar… ArkadaĢlar… 
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EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ne oldu barıĢçı hâllerinize, ne oldu sizin? Bekle… Bekle… Söz al cevap ver, söz al 

cevap ver.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sen, gençlik kollarım değildir diyemiyorsunuz iĢte.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Demem… Demem…  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Diyemiyorsun iĢte, sorun burada.  

BAġKAN – Sayın Dağ… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sen de diyemezsin, sen de diyemezsin.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Diyemiyorsun… Diyemiyorsun… 

BAġKAN – Sayın Gizligider, siz devam edin.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Peki, sen diyebiliyor musun senin gençlik kollarından IġĠD‟e katılan var?  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Hiç kimse yok.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bizde de yok. 

BAġKAN – Sayın Yıldırım… Sayın Paylan… 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – ĠĢte siz diyemiyorsunuz, rahatsızlık burada.  

BAġKAN – Sayın Yıldırım, Sayın Paylan, sataĢmadan söz veririm size. Lütfen… Lütfen… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Hayır, sataĢma değil… Bunu söyleyemez, söyleyemez. 

BAġKAN – Lütfen… Lütfen… 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sen kimsin de bana ne söyleyeceğimi söylüyorsun, sen kimsin? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sen kimsin ya, sen kimsin? 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Bizim ne olduğumuz burada bak, say, yüzde 50‟yle buradayız.  

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sen kimsin? Ben de buradayım, ben de buradayım.  

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sen kimsin benim sözümü kısıtlayabiliyorsun, kimsin? 

BAġKAN – ArkadaĢlar… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Üslubun… (HDP ve AK PARTĠ sıralarından gürültüler) 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sen adam ol! 

BAġKAN – ArkadaĢlar, birleĢime 20.30‟a kadar ara veriyorum.  

 

Kapanma Saati : 19.24 
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DÖRDÜNCÜ OTURUM  

Açılma Saati: 20.31 

BAŞKAN: Süreyya Sadi BİLGİÇ (Isparta) 

BAŞKAN VEKİLİ: İbrahim Mustafa TURHAN (İzmir) 

SÖZCÜ: Mehmet Şükrü ERDİNÇ (Adana) 

KÂTİP: Emine Nur GÜNAY (Eskişehir) 

 

 
 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, 15‟ inci BirleĢiminin Dördüncü Oturumunu açıyorum. 

GörüĢmelerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. 

Sayın Gizligider, buyurun. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan. 

Tekrar hepinizi saygıyla selamlıyorum. Umut ediyorum ki 2016 yılı Gençlik ve Spor Bakanlığımızın bütçesi hayırlara vesile 

olur. 

Elbette vakit elvermedi, birtakım açıklamalarda bulunuyorduk. Burada hepimiz siyaset yapacağız, fikirlerimizi beyan edeceğiz. 

BAġKAN – Siz daha önce konuĢtunuz mu? Ben biraz kısayım o zaman. 

Buyurun. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ek süre taleplerinden sarfınazar edebilirim bir dakika için. 

BAġKAN – Yok, estağfurullah. 

Buyurun. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – TeĢekkür ederim. 

Saygıdeğer heyet, hepimiz siyaset yapacağız ve mutlaka ki fikirlerimizi izah edeceğiz. Bunlar birbiriyle çeliĢecek, birbiriyle zıt 

olacak ve bunların hepsi milletin önünde cereyan edecek ve millet bir karar verecek. O yönüyle, hakaret olmadan, isnat olmadan, en 

sert eleĢtirilere, nasıl iktidar partisi milletvekilleri olarak bizler tahammül gösteriyorsak, muhalefet partisi milletvekillerimiz de 

tahammül gösterecek, Hükûmet de tahammül gösterecek -ki gösteriyor- ama o isnatların da elbette ki doğrusu neyse kendi 

penceremizden izah edeceğiz. 

O yönüyle, Ģunun bir adaletsizlik olduğunu düĢünüyorum, bu benim fikrimdir, bu bir hakkaniyetsizliktir. Mevzuat itibarıyla 

bildiğim kadarıyla cevap verme hakkı Komisyonda olmayan bir bürokrata haksız isnatlar varsa ki bunları da, geçmiĢte, aynı partide, 

aynı teĢkilatta çalıĢtığımız arkadaĢlarsa bildiklerimizi paylaĢacağız. 

ġimdi, bu Hürriyet gazetesi meselesine dair, avukat olmam hasebiyle, bir boyutunu açıklamak istiyorum. Konuya dair bir 

soruĢturma öncelikle baĢlatıldı ve ardından Cumhuriyet BaĢsavcılığı tarafından, eski deyimle takipsizlik kararı, yeni deyimle ek 

kovuĢturmaya yer olmadığına dair karar verildi. Onun da ötesinde Sayın Bakan Yardımcımızın, dönemindeki sıfatıyla söyleyelim, 

Gençlik Kolları Genel BaĢkanımızın o anda yani o nümayiĢ anında nerede olduğu, kullandığı cep telefonunun kayıtlarıyla tespit olundu 

ve yanlıĢ hatırlamıyorsam kırk beĢ, elli dakika gibi yani bir saate yakın bir süre sonra olaya dâhil oldu. Bunların hepsi tabii takipsizlik 

kararında ayrıntılarıyla yer almıĢ durumda.  

Biz, göreve gelen bütün gençlik kolları baĢkanlarımızla gurur duyuyoruz. Biz de onlardan biriyiz. Hatta Ģöyle bir tevafuk da söz 

konusu: Plan ve Bütçe Komisyonu üyelerinin bir kısmı -yanılmıyorsam 4 kiĢiyiz- aynı zamanda AK PARTĠ milletvekillerinden gençlik 

kolları il baĢkanlığı görevinde olanlar. Çünkü o camiayı çok iyi biliyorum yani o haksız isnatların kesinlikle karĢılığının olmadığını çok 

iyi biliyorum, heyecanımız da ondandır.  

ġunu söylemek istiyorum, tam da orada kesilmiĢti: Bizim gençlik kollarımız da ortada, teĢkilatlarımız da ortada, baĢkanlarımız 

da ortada. Az önce haksız isnatlarda bulunan Garo Paylan Bey‟ in ifadelerine binaen söylüyorum, sizlerin gençlik kolları neresidir? 

Bunu sormuĢtum, tekrar soruyorum, neresidir? Yani HDP gençlik kolları teĢkilatı var mıdır? Varsa kimlerdir? Eylemleri yahut 

organizasyonları nelerdir, bunu soruyorum. Bunun da hakkımız olduğunu düĢünüyorum. Mesela, YDG-H midir? Bunların hepsi soru. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bak, bunu söyleyemezsin! 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ben bu filmi daha önce gördüm. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Haddini bil! Haddini bil! 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – ġu an hadsizlik yapıyorsunuz ama bizim demokratik anlayıĢımız… 

MEHMET ġÜKRÜ ERDĠNÇ (Adana) – Ama siz de cevap verirsiniz. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Hayır, yani böyle bir Ģey yapamaz… 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Soru soruyoruz Beyefendi, yaparım. 

BAġKAN – ArkadaĢlar… 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Ne oldu, o demokratik hâllerinize ne oldu? 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben de dedim, sizinki IġĠD mi? 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Siz de zamanı gelince sorun. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Bir siyasi partiye bu söylenir mi? 
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EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sorun… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, tartıĢacak bir Ģey yok. Dinleyelim lütfen. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Beyefendi, biraz dikkat edin yahu!  

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Beyefendi, sıra size geldiğinde söylersiniz. Ben sorular soruyorum, siz de cevaplarınızı 

verin. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ama, bakın, bizim Sayın Boynukalın‟a dönük söylediğimiz her Ģey bugün buranın konusu olan bir 

bakanlığımızın bütçesinin tartıĢılması kapsamındaki söylemlerdir. Biz buraya partilerin gençlik kollarını tartıĢmaya gelmedik. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Bir daha tartıĢmayın o zaman. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bu aslında benim değil, Ģu ana kadar önceki tartıĢmada görevini yapmayan Sayın BaĢkanın 

görevidir.  

BAġKAN – Doğrudur. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sayın BaĢkanım, ek süre hakkımı hatırlatarak devam edeceğim. 

BAġKAN – Durdurdum efendim, durdurdum. Ben bu konuda dikkatliyim. BaĢlıyorsanız çalıĢtıracağım. 

Buyurun. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Niye bunu benim sorma hakkım olur, ispat edeceğim avukat olarak, on yılı aĢkın bir 

süre yaptık. Hukuken de böyledir, Anayasa‟mıza göre de böyledir, Siyasi Partiler Kanunu‟na göre de böyledir; bir partinin ne dediğini 

hangi yetkilinin söylediğine göre tasnif edebiliriz. Ġlgili genel baĢkanları Ģunu söyledi: “Biz arkamızı PKK‟ya dayıyoruz, YDG-H‟ye 

dayıyoruz, Ģuna dayıyoruz, buna dayıyoruz.”  

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Öyle bir Ģey demedi. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Kayıtları birazdan birlikte inceleyelim. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yalan söylüyorsun! 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Yalan söylüyorsun! 

BAġKAN – Efendim, arkadaĢlar… ġimdi, bakın, eğer yanlıĢ söylüyorsa, “Yalan.”  demeyelim de eğer yanlıĢ bir Ģey varsa… 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – ġimdi, o zaman bu soruyu sormak bizim hakkımızdır. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Yalan söylüyor! 

BAġKAN – Bakın, ama Ģimdi… 

MEHMET HABĠB SOLUK (Sivas) – Siz de “Yok.”  dersiniz, olur, biter. 

BAġKAN – Evet, siz devam edin Sayın Gizligider. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Yani Ģunu sormaya çalıĢtık çünkü bu haksız isnatlar canımızı acıtıyor. Yani Ģu, Yasin 

Börü ve arkadaĢlarını öldürmekle tatmin olmayıp üzerinden araçla geçen katiller midir? Değildir umut ediyorum, değildir. O yüzden bu 

soruları bize sormaya hakkınızın olmadığını da ben düĢünüyorum. 

Yine, Ģunu hatırlatmak isterim: Az önce basın, özgürlük vesaire, bunlar konuĢuldu, hepsinde de mutabıkız teorik olarak. Ancak 

dün basına düĢen bir haber… Gazeteciye had bildirmek madem meselemiz. ĠĢte, Kürt sanatçı Çiyager –herhâlde lakabı tahmin 

ediyorum- “HDP bizi kandırdı”  baĢlığıyla uzunca bir açıklama yapıyor. Daha önce oluĢumda olan ve ayrılmasına sebep olan durumları 

izah ediyor. Bugünkü Ġnternet medyasında ve gazetelerde de o adamın baĢına –tekrar ediyorum, tırnak içinde söylüyorum- neler 

geldiğini… Çünkü baĢı tanınmayacak hâlde, kafası tanınmayacak hâlde. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – HDP‟ li biri mi yapmıĢ, kim yapmıĢ? 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – ĠĢte, ben de onu soruyorum. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Sayın Gizligider, iyi niyetle sormak istiyorum, gerçekten iyi niyetle, bakın… 

BAġKAN – Sorularda söz vereceğim. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Sorular Hükûmete, bana değil ki… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Siz bütçe çalıĢmasını akamete uğratmak mı istiyorsunuz? Gündem dıĢı tartıĢmaları buraya hâkim 

kılarak Ģu çalıĢmaları akamete uğratmak mı istiyorsunuz? 

Sayın Bakan, söyleyin, hangisi gündemimiz? ġu ana kadar yedi dakika konuĢtu, hangisi gündemimiz? 

HĠKMET AYAR (Rize) – Hatibin sözü kesiliyor efendim. 

BAġKAN – Tamam efendim. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Efendim, aynen katılıyorum. Bu tartıĢmaları baĢlatanlara iade ediyorum cümlelerini. 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Aynen biz de eleĢtirilere… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın… 

GARO PAYLAN (Ġstanbul) – Ġdare eleĢtirilecek tabii ki… 

BAġKAN – ArkadaĢlar, bir müsaade edin. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Önce kendi aranızda anlaĢın. Biri “eleĢtirme” diyor, biri “eleĢtir”  diyor. Siz önce kendi 

aranızda anlaĢın. Yok öyle bir Ģey. 

ġimdi, CumhurbaĢkanımızın açıklamalarını kasıtlı olarak… 

BAġKAN – ġimdi, Sayın Bakan Yardımcımız da Sayın Bakanımızın yanında oturuyor. Kendisi bürokrat statüsünde olmadığı 

için Sayın Bakan Yardımcımıza da söz verme imkânımız vardır, gerektiğinde yaparız. 
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Buyurun, siz devam edin. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) - Nasıl, anlamadım, bir daha söyler misiniz. 

BAġKAN – Söylerim biraz sonra, anlatırım size. 

Buyurun. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – ġimdi, Sayın Bakan Yardımcısıyla ilgili isnatta mesele ne, nereden çıkmıĢ, onu 

tartıĢmak lazım madem burada siyaset yapıyorsunuz. CumhurbaĢkanının açıklamaları, ne olduğu belli. Kasıtlı olarak bir gazete bunu 

kendince siyaset yapmak adına bir tahrifatla veriyor ve demokratik bir Ģekilde orada bir tepki gösteriliyor. Asla Ģunu savunmayız, 

savunmadık, bizim geçmiĢimiz de ortada: AK PARTĠ kurulmadan önce AK PARTĠ‟nin genlerine hâkim siyasi görüĢler de olmuĢtur, 

onların da ne yaptığı ortada. Biz, 28 ġubat dönemini yaĢadık. O dönemde ben burada hukuk fakültesinde öğrenciydim. Bütün baĢörtüsü 

eylemlerine, bütün imam-hatip lisesiyle ilgili eylemlerin tamamına katıldım ve Ģu yapılıyordu biliyor musunuz: Bir yanda asker 

kamerası, bir yanda polis kamerası, sadece kayda falan da almıyordu, tahrik etmek ve farklı olaylara belki de sebebiyet vermek için -

öyle olduğunu düĢünüyorum hâlâ- burnumuzun dibine kadar sokuyordu. Ancak kırdığımız tek cam yok, yaktığımız tek araba yok Gezi 

olaylarında olduğu gibi, öldürdüğümüz hiç kimse yok, kazdığımız hiçbir çukur yok. O yüzden bize bu isnat yapılamaz. Bizim 

geçmiĢimiz ortada, bu hareketin geçmiĢi ortada ve Ģu anda da AK PARTĠ gençlik kolları teĢkilatlarına genel baĢkanlarımız ve parti 

genel baĢkanlarımız her zaman Ģunu öğütlemiĢtir: “Bir elinizde kalem olacak, kalem.”  Kalemden kastımız ilim, irfan. Öbür elimizde ne 

olacak biliyor musunuz? Kur‟an olacak. Biz, bu minvalle yaĢadık, bundan sonra da buna göre yaĢayacağız.  

Yine burada paylaĢmak istediğim bir mesele var. Bu geçenlerde yine bir haber, sadece haberi söylüyorum. Cumhuriyet Halk 

Partisi Ġstanbul Gençlik Kolları BaĢkanı -ismi yanlıĢ not almadıysam- Kenan Otlu, kayıtlardan okuyorum: “Güneydoğumuza 

kürdistan.”  diyor, yok öyle bir bölge. “…çukurları…” O “hendek” diyor da hendek yok, biz hendeği kabul etmiyoruz çünkü hendek 

bize Hendek SavaĢı‟nı hatırlatır. O çukurların savunmasını yapıyor ve ne diyor? “Nasıl Gezi‟de bir aradaysak orada da omuz omuza 

olacağız.”  diyor. ġimdi, bunlar ortadayken, tabii daha buna farklı dil sürçmelerinin olduğunu düĢündüğüm Meclis konuĢmaları 

ortadayken bu haksızlığa elbette biz susmayacağız, konuĢacağız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Gizligider, lütfen toparlayın, iki dakika ilave edeceğim sürenize. 

EBUBEKĠR GĠZLĠGĠDER (NevĢehir) – Aynı zamanda Gençlik Bakanını. Madem partilerin gençlikle ilgili politikaları ve 

siyasetlerine dair konuĢuyorsak, çok açık, çok net. Yani Meclis aritmetiğine bir bakalım, yaĢ dağılımına bir bakalım. Sayın 

CumhurbaĢkanımızın genel baĢkanken, BaĢbakanken özellikle Anayasa değiĢikliği noktasında, seçme-seçilme yeterliliği noktasında 18 

yaĢla ilgili iddiasına bakalım, onunla kimler dalga geçti, bir de ona bakalım. “Bunlar mı yönetecek?”  diye kimler dalga geçti, bir de ona 

bakalım. O yüzden biz bu haksız isnatların tamamını reddediyoruz ve bizim susmamız edebimizdendir, baĢka hiçbir Ģeyden değildir. 

Onu da bilin. Hani diyordu ya muhalefet partisi milletvekilleri “25 milletvekilisiniz ve niye siz susuyorsunuz?” Ġnanın ki edebimizden, 

baĢka hiçbir Ģeyden değil. Ve burada yaklaĢık kırk-kırk beĢ dakika önce birilerinin maskesi nasıl düĢtü bir daha gördük. Daha sorunun 

devamı gelmeden nasıl parladılar bir daha gördük.  

O yönüyle -madem Sayın Bakan Yardımcımıza da o noktada cevap hakkı tanınacak, ben daha fazla o detaylara girmeyeceğim 

ama- biz siyasetimizle, yaptıklarımızla, konuĢtuklarımızla, eylemlerimizle milletin önündeyiz ve bu millet bize on kezi açtı, on bir, on 

ikinci kez güven verdi, güven duydu. O yüzden, o aldığımız güven duygusunun, o aldığımız büyük emanetin hakkını vereceğiz. Yani 

burası birilerinin haksız isnatlarıyla bizim de susacağımız bir ortam olmayacak. Bunu da herkese tekrar duyuruyorum. Bütün heyeti 

saygıyla selamlıyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Tamaylıgil, buyurunuz. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli hazırun; Ģimdi, birincisi, tabii Gençlik ve Spor Bakanlığıyla ilgili -ki bence çok önemli- 

Türkiye‟nin yaĢ ortalamasının 29,8 olduğu bir demografik yapıda gençlik ve gençlikle ilgili gerçekleri, sorunları, çözüm yollarını genç 

bir bakan ve onun çalıĢma arkadaĢları ve tespitlerle beraber değerlendirme sürecine baĢlarken ortada tabii konuĢulan ve değerlendirilen 

konuların da gerçekten çok baĢlangıç için neler olduğuna baktığımda soru ve cevap noktasında değerlendirmelerin kelimeleri doğru 

tespit ederek yapılması gerektiğini düĢünüyorum.  

ġimdi, Sayın Bakan Yardımcımız, sadece Adalet ve Kalkınma Partisinin bir gençlik kolu baĢkanı olarak görevli değildi o 

dönemde. Aynı zamanda millî iradenin seçmiĢ olduğu bir milletvekili sorumluluğunda idi ve o dönemde baktığımız zaman, biz 

milletvekilleri topluma örnek olacak, seçildikten sonra tüm topluma -oy versin, vermesin- örnek olacak tercih ve eylemlerde olmamız 

gereken kiĢileriz. Bunu o sorumluluk içinde değerlendirdiğimiz takdirde daha doğru teĢhis koyarız diye düĢünmek gerekiyor. Kaldı ki 

kardeĢimiz o zaman milletvekiliydi. 1 Kasımda bir seçim oldu. Eğer doğru yaptığı, yaptıklarının savunulmasının doğru olduğu gerçeği 

olsaydı kendisi tekrar milletvekili adayı gösterilirdi. Neden milletvekili adayı gösterilmedi? Bir gerçektir. Bu bir tespittir. Ve ondan 

sonra bugün böyle bir görevlendirmeyle baktığınızda, her zaman Gençlik ve Spor Bakanlarımız, 2 Kılıç arkadaĢımız da genç olarak 

topluma bir örnek teĢkil etmek üzere görevlendirildi ama Ģimdi baktığınızda, yine örnek teĢkil edecek olaylarda yaĢanmıĢlıklarla 

beraber değerlendirmek lazım ve öyle bakmak lazım.  

Ġkincisi, biraz önce, çok enteresan, “18 yaĢına indirilmeye karĢı çıktı.”  dediniz de ben 2002‟de Sayın Tayyip Erdoğan‟ ın siyasi 

yasaklı olduğu dönemde tekrar milletvekilliği, daha doğrusu siyasetçi olma hakkının verildiği Anayasa yoklamasında oy kullanmıĢ olan 
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milletvekillerinden biriyim ve o dönemde aynı oylama yapılırken bir teklif daha vardı, seçilme yaĢının 25‟e indirilmesi. Sayın Burhan 

Kuzu hayatta. Beraber hâlâ karĢılıklı… O zaman aynı bölge siyasetçisiydik. Sizde tutanaklar da vardır. Lütfen girin, o zaman bizlerin -

ki o zaman ben genç bir milletvekiliydim- verdiğiniz 25 yaĢına çekilmesi noktasındaki teklife nasıl bir değerlendirme yapılmıĢ, o günkü 

tutanaklardan okursanız, ben onu size Ģimdi anlatmaya gerek… Yani siz okursunuz ve gayet güzel tespit edersiniz. Yani dediğim, örnek 

teĢkil edecek olaylarda biraz daha aklıselim içinde düĢünelim ve birbirimizle konuĢalım çünkü biz, bu toplumda artık Ģiddeti veyahut 

karĢılıklı kavgayı ortaya koyan dil olmasın, hareket olmasını savunurken, burada, kim bu Ģiddetin içerisinde bir tek noktada yer alıyorsa 

onu değerlendiririz. 

Son olarak da bizim Ġstanbul Ġl BaĢkanımız için bir söyleminiz oldu. Ben Ġstanbul Milletvekiliyim, partinin de eski genel 

sekreteriyim. Ġki sorumluluğumu da hiçbir zaman bırakmam ve o il baĢkanı arkadaĢımızın beyanının saf -ham mı diyorsunuz- ham 

datalarıyla kullanılan haberleĢtirme dataları arasında büyük fark olduğunu hem kendisi sosyal medyada açıkladı hem bu ilgili kayıtları 

paylaĢtı ama siz haberlerin üzerinden kullanılan kelimelerle yorum yaptınız. Ama böyle olmadığını da sizlerle paylaĢarak devam etmek 

isterim.  

Konu Gençlik ve Spor Bakanlığı. ġimdi, Değerli Bakanımız, SayıĢtay raporlarını söylediler arkadaĢlarımız da benim birkaç 

SayıĢtay raporunun içinde en çok dikkatimi çeken Spor Genel Müdürlüğünün SayıĢtay Raporu, 2014. ġimdi, burada önemli tespitler 

var. Bu tespitlerden birkaçını siz de paylaĢırken, birincisi, Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili neler yapıldı bu konularda? Çünkü hepsi 

kabul edilmiĢ SayıĢtayın tespitlerinde. Birincisinde diyor ki: “Spor tesislerini ve taĢınmazları ücretsiz alan kiĢiler bunları mevzuata 

aykırı olarak baĢka kuruma veya kiĢiye ücret karĢılığında kiraladı. Bunun bir idari anlamda sorun olduğunu SayıĢtay belirledi . Kurumun 

görüĢünde de bu kabul edildi. Ġl müdürlükleri uyarıldı.”  gibi birtakım değerlendirmelerle çıkmıĢ olan Spor Genel Müdürlüğü 

hakkındaki bir rapor var. 

Diğer taraftan, baĢka bir Ģey de spor kulüplerinin hasılat payının kira bedeli ve yayın giriĢ ücretlerinin alınmaması konusunda. 

Yine SayıĢtay tespiti burada. Ve aynı zamanda “Stadyumlardaki müsabakaları oynayan Süper Lig ve PTT Birinci Lig ekiplerinin bilet 

satıĢ hasılatlarından da ödemesi gereken paylar alınmadı.”  Ģeklinde tespitler var. 2014 SayıĢtay raporu. Yani ben bunları bir haberle 

falan söylemiyorum, SayıĢtay raporunun içeriğinden dile getiriyorum. Bunu da baktığınızda idare kabul etmiĢ. Hatta baĢka Ģeyler de 

var, yani yapılan tadilatlarla ilgili ve o tadilatların iĢte ihaleleriyle ilgili, “Bir daha bunu farklı yapacağız.”  denilen.  

Peki, bu süreçte eğer böyle iĢlemler yapıldıysa niye yapıldı? Burada sorumluluğu olanlar kim? Bu, sorumluluğu olan kiĢilerle 

ilgili herhangi bir iĢlem yapıldı mı, ne oldu veya bugünkü, bu 2014‟ ten sonraki durum nedir diye bunu sormak istiyorum.  

Daha sonra, tabii, baktığınızda, sizin açınızdan da çok önemli bir yapı, birim, Kredi ve Yurtlar Kurumu. Burada da, tabii, ortaya 

koyduğunuz biraz önceki rakamlar var, bunlar gerçekten, iĢte, 550 bini geçen bir sayıda artık yurt imkânı sağladınız. Bir soru 

sormuĢtum siz söyleminizi dile getirirken, anlatımınızı, bir kısmını kendi yapılan yatırımlarla, bir kısmı da belli bir vade, kira garantisi 

verilerek -sanırım, herhâlde on yılın üstündedir bunlar, on beĢ yılı da bulur- burada birtakım yerleri kiralıyorsunuz ve yurt olarak 

kullanıma dönüĢtürüyorsunuz. Buradaki, daimî olarak sizin yaptırdıklarınız ile kiraladıklarınız arasındaki fiyat nedir, rakam nedir? 

Çünkü bununla ilgili de birtakım iddialar var. Yani, yüksek maliyet gösterildiği, sayının, kapasitenin… Birtakım iddialar olmuĢ, onun 

için rakamı sizden alırsak en doğrusunu bu Ģekilde belirleriz diye düĢünüyorum.  

Diğer taraftan, tabii, Ģimdi, Ġstanbul‟a bakıyorsunuz, Ġstanbul koskocaman Ġstanbul. 500 küsur bin öğrenci, sağlanan yurt imkânı 

çok çok zayıf ve Ġstanbul gibi bir metropol Ģehirde, bakıldığı zaman, öğrencilerin, özellikle kız çocuklarının içinde bulundukları durum 

ve orada yapılması gerekenler açısından çok büyük bir eksiklik. Ama biz yurt yapmıyoruz. Bir zaman, Ģimdi sizin terör örgütü olarak 

değerlendirdiğiniz yapı, bu yurtlarla ilgili etkin faaliyetler içindeydi. ġimdi bu etkin faaliyetlerin ismi değiĢti ve sürekli, gönüllü veya 

gönülsüz birtakım bağıĢların yapılması, hibelerin yapılması, teĢvik edilen vakıf, yani namıdiğer TÜRGEV bu iĢi üstlenip, alıp götüren 

bir konuma geldi. ġimdi, ne eskisi ne yenisi, yani devlet sosyal devlet. Bizim laik, demokratik, sosyal hukuk devleti dediğimiz devlet, 

öğrencilerine yurt imkânını sağlayacak kararlılıkta ve uygulamada olmalı ve onun yerine birtakım vakıfların ki kendi… ġimdi, sadece 

vakıf olarak baktığınızda, Türkiye'deki millî eğitim sisteminin projelendirilip programlanmasında bile etkin, kendinde bir misyon gören 

bir anlayıĢın önünün açılması yerine sosyal devletin yükümlülüklerini yerine getirmesi çok daha sağlıklı olur diye düĢünüyorum.  

Diğer taraftan, tabii, biraz önce de bahsedildi, amatör spor kulüpleriyle ilgili gerçek. ġimdi, bizim Türkiye açısından çok ağır bir 

rakam var. 15‟ le 29 yaĢ arasındaki nüfusun aĢağı yukarı yüzde 28,5-29‟u ne okuyor ne çalıĢıyor.  

Değil mi Hocam? 

LALE KARABIYIK (Bursa) – Evet.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – ġimdi, böyle bir nüfus, genç nüfus, ortalama yaĢı 29 olan bir toplumda ne okuyor ne 

çalıĢıyor, hiçbir Ģey yok, hayatla ilgili olarak baktığınızda, bir gaye, bir mücadele, bir baĢarı, o baĢarıdan kendine bir sonuç çıkartma… 

Bu rakam çok yüksek. Bunun için bu çocukların ya mesleki eğitim ya kendi içinde baktığınızda eğitim içerisinin vereceği iĢ imkânları 

ya spor imkânları, bunları değerlendirmesi lazım. Amatör spor kulüpleri, hele hele büyük Ģehirlerde çok önemli bir misyon, bir görev 

yerine getiriyor ama maalesef, baktığınızda ne doğru dürüst tesisleri var… ġimdi, okulların spor salonları var, okulların spor salonları 

amatör kulüplere veya üniversitelere kullandırılmıyor keyfekeder ya da tam tersi, okulların spor salonu yok, amatör kulüplerin var. 

Okul-spor kulübü bağlantısı kurulamıyor. Bu kiĢiler, yani, baktığınızda antrenmana gidecek, idmana gidecek, maça gidecek; ulaĢım 

giderini karĢılayamıyor. Diğer taraftan, antrenör yetiĢtirme, yani bilgili antrenörden tutun, hakeme kadar. Bir de bizim ülkemizde Ģimdi 

yavaĢ yavaĢ voleybol… Basketbol dönem dönem hareketlendi de. Yani futbolla yatıp futbolla kalkıyoruz. Spor dalı olarak sadece futbol 

görüyoruz. Bir de yani Spor Toto da size bağlı. Üzerinde inanılmaz bir iddaa, bahis oynanan hâle geldi. Yani “Çocuklar, 18 yaĢından 
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küçükler oynayamaz.”  denmesine rağmen, yani o Ġddaa olayı herkesin elinde, herkesin sürekli üstünde. Bir de bilgisayardan sanırım 

birtakım Ģeyler oynuyorlar. ġimdi, baktığınızda, 2010 yılında 3,7 milyar olan bu gelirler -hani karĢı olduğumuz, kumara karĢı 

dediğimiz, ki bana göre yine de bir kumar bu- bir anda 9 milyara çıkmıĢ. Bunun için de tabii, bu spora olan heves ve merakın dıĢında, 

insanların, maddi imkânsızlıklardan… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum BaĢkanlığına Sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti) 

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, ek süre veriyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – …kendilerine bir kaynak yaratma arayıĢlarının da olduğu dikkati çekecek bir konu olarak 

değerlendirilmelidir diyorum. 

Diğer taraftan, tabii, bunların sponsorları yok. Amatör kulüplerin lisanslarla ilgili inanılmaz problemleri var. Yani nereye gitsek 

bu lisans almanın ve onun getirdiği maliyetlerle ilgili problemleri var. Bu problemlerin bir an önce çözülüp toplumda… Yani Mustafa 

Kemal Atatürk‟ün de bize hem gençleri emanet ettiği hem de sağlıklı bedende bulunacak olan o sağlıklı ve doğru akılların ve aydınlık 

akılların sağlanması için gerçekleĢmesi gereken bir tercihtir diye düĢünüyorum bu amatör spor kulüplerinin desteklenmesi ve onlarla 

ilgili bir projenin ortaya konması. 

Sonra, tabii, bir konu da, Ģimdi, sizin gençlik merkezleriniz var. Gençlik merkezleri , çok güzel, gençlerin… Biraz önce kendi 

projelerinizi de anlattınız. ġimdi, buralarla ilgili de iddia var. Ne iddiası var? Buranın gençlik liderlerini neye göre seçtiniz? Çünkü 

liderle ilgili sanırım bir verilen… 2 milyar mı aylık maaĢları? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – O civarda. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Ve iki yıllık sözleĢme yapıyordunuz. ġimdi onu üç yıla çıkarttınız. Hangi kriterlere göre 

bu gençlik liderleri, böyle bir seçim yapıldı? Hiç para verilmiyor mu bu gençlik liderlerine? Neye göre seçildi yani bir sözleĢme yok 

mu? Bu sözleĢmeyle seçilenler kim peki? SözleĢme yapılıp 2 milyar gelir, 2 bin lira maaĢ olanlar kimler, hangi görevdekiler? Onun 

için, bu kriterlerin ne olduğunu da sorayım. 

Gençliğin gerçekten Türkiye açısından çok büyük bir güç olduğunu, bugün Avrupa Birliği veya dünya açısından baktığınızda, 

bizim genç nüfusumuzun kendileri açısından her zaman bir tedirginlik… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Tamaylıgil, yeniden ek süre veriyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Bitiriyorum. 

…olduğunu dikkate alarak bu gençliğimizi birbiriyle baĢarıda yarıĢan, rekabet eden, ülkenin baĢarısında rekabeti geniĢleten ve 

gerçekleĢtiren bir yapıya büründürüp, yapının içerisinde tercihe dönüĢtürüp birbirleriyle kavgayı ve kavga temelini atacak örnekleri 

sergilemeyen bir noktaya, bir örneklemeye bizlerin de öncülük etmemiz lazım. 

Ben teĢekkür ediyorum anlayıĢınız için ve verdiğiniz süre için. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Sayın Yıldırım, buyurun. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın BaĢkan, değerli milletvekili arkadaĢlarım, Sayın Bakan ve değerli bürokratlar; hepiniz tekrardan hoĢ geldiniz ve 2016 yılı 

Gençlik Spor Bakanlığı bütçesinin Ģimdiden hayırlı olmasını diliyorum. 

ġimdi, tabii, burada herkes istediği gibi konuĢabilir. Kendisi için istemediği sözleri baĢkası için kullananların, iĢte, “Yok, bu 

gazete bunu yazdı…” Hiç anlamadığım, tanımadığım isimler kullanarak partimizi töhmet altında bırakmak üzere veya bir örgütsel isim 

saymak suretiyle partimize yönelim geliĢtirmenin maksadının ne olduğunu anlayabilmiĢ değilim. Eğer iĢ birilerinin ağzından verilmiĢ 

demeçler ve gazete kupürlerine kalırsa sabaha kadar partinizi eleĢtiririm, iĢ bitmez, bir polemiğe hizmet etmekten baĢka da hiçbir 

hizmet görmez. Mesele gazete kupürleri ve bilinmedik kiĢilerin kod adları üzerinden beyanlarını esas almak suretiyle böyle bir partiyi 

falan vurmaya kalkıĢmayın. Bu denenirse sabaha kadar yaparız yani.  

Ya değilse Ģunun da farkına varmanızı iyi niyetle söylemek isterim: Burada Sayın Bakan var, Sayın Bakan Yardımcısı var; 

aslında kalkıp on üç, on dört dakikanızı onlara savunmaya ayırmakla, onlara haksızlıkla hakaret ettiğinizin farkında bile herhâlde 

değilsiniz. Söz hakkı varsa Sayın Bakan Yardımcısı savunur kendini, ya değilse bütün Bakanlık adına Sayın Bakan Ģüphesiz cevap 

verecektir, savunacaktır. Ben bu kadarla sınırlı tutup daha fazla yeni bir polemiğe hiç mahal vermeksizin Bakanlık bütçesiyle ilgili 

olarak hem amatör ve profesyonel futbol oynamıĢ hem üç dönem kulüp yöneticiliği yapmıĢ biri olarak, spor bakıĢ açımı da partimin 

spora bakıĢ açısıyla örtüĢtürerek, eleĢtiri ve önerilerle güçlendirmeye çalıĢacağım.  

Sayın Bakan, bu konuda, gerçekten, eleĢtirilere karĢı en ufak bir rahatsızlık duymamanız lazım. Yani az önce bir arkadaĢ 

konuĢurken gönlünüzü dar edecek, kalemi yere bırakacak… Hiçbir Ģeyden rahatsız olmayın. Emin olun, bunlar, ilk etapta eleĢtiri -her 

birimiz beĢerî varlık olduğumuz için- zorunuza gidebilir ama en nihayetinde güçlendiririz ya da gerçeğe tekabül etmiyorsa geçeriz biz.  

ġimdi, Bakanlıkla ilgili olarak söyleyeyim: Sayın Bakan, pazartesi günü Maliye Bakanlığı merkezî yönetim bütçesinin tümü 

üzerinde burada gece geç saate kadar bir sunum yaptı ve orada Bakanlığınızla ilgili olarak bir tablo sundu. Bakanlığınızın Spor Genel 

Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğüyle ilgili bütçede gerçekten sehven mi ya değilse bakanlıklar arasında bir 

koordinasyon eksiliği mi, bilmiyorum ama sizin bugün konuĢmanızda sunduğunuz tabloyu ele alınca fark ettim, Gençlik Spor Bakanlığı 

cari transferler kaleminde Maliye Bakanlığının bize yaptığı sunumla sizin bugünkü sunumunuz arasında ciddi bir uçurum var. Bunu 
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tespit edemedim. O da Ģu: Sayın Bakan, 2016 yılı için Maliye Bakanlığı 7 milyar 962 milyon 706 bin lira diye geçiyor, Maliye 

Bakanlığının sunumundaki 2016 yılı için cari transferiniz; burada ise 500 milyon 217 bin lira diye geçiyor. Bu ya sehven oldu ya da 

bakanlıklar arasında bir koordinasyon eksikliği mi var, bilmiyorum. KonuĢmamdan sonra sunabilirim de. Bir de Sayın Bakan, öyle 

küçük bir fark da değil, arada neredeyse 14 kat, hatta pardon 16 kat farka tekabül edecek bir kalem farkı var. Yani dikkatle inceleyen 

her arkadaĢın çok net bir Ģekilde dikkatini çekecek bir husustur, buna bakarsınız. 

Yine, Sayın Bakan, tabii, bu kısa süre içerisinde -iĢte, yarısı geçti- maalesef, birçok konu açısından değerlendirmek… Gençlik 

politikaları, spor politikaları, tesisleĢme açısından, madde bağımlılığı, Passolig, burslar, krediler ve biz de mümkün olduğunca birer 

ikiĢer cümleyle bakıĢ açımızı, önerilerimizi, eleĢtirilerimizi sunarak geçiyoruz.  

Sayın Bakan, Ģu anda Ģöyle bir algı uyandırıldı: BaĢbakanlık bursu alan sayı yükseköğrenim öğrencilerimiz arasında 363 bin, 

363.233 kiĢi. Toplam yükseköğrenime kayıtlı öğrenci sayımız, kardeĢimiz 6 milyon 62 bin. Bu 1 Ocaktan itibaren alınan karĢılıksız 

burs oranımız yüzde 6 ama sanki Genel Müdürlüğünüze bağlı, gerek katkı gerekse öğrenim kredilerinin de karĢılıksızmıĢ gibi 

kamuoyunda tartıĢılıyor olması bir gerçekliğe tekabül etmiyor, bunu siz de biliyorsunuz. Siz de aldınız, biz de aldık ve bunlar geri 

dönüĢü olan ve… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Krediler… 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Tabii, krediler için söylüyorum Sayın Bakan, burslar için söylemiyorum. 

Bu burs oranının bir Ģekliyle Hükûmet politikası biçiminde artırılması ya da katkı kredileri değilse bile öğrenim kredilerinin de 

benzer kapsama alınması gerekir.  

Ġkinci bir husus: Sayın Bakan, öğrencilerin herhangi bir sebeple baĢarısız olması durumunda bu BaĢbakanlık bursları kesiliyor. 

Bakın, geri dönüĢü olan krediler kesilmiyor ama BaĢbakanlık bursu kesiliyor. Burada ailevi sebeplerle baĢarısız olanların, o yıl için, bir 

yıl için derslerinde baĢarısız… Ailevi sebeplerle olabilir, psikolojik nedenlerle olabilir veya herhangi bölgesel bir neden olur, herhangi 

bir sebeple olabilir. Tümden kesiliyor, bir daha o bursu alamıyor Sayın Bakan. Yani bunun sadece bir yıllık değil de uzun erimli 

baĢarılar grafiği üzerinden değerlendirilmesinin daha sağlıklı olacağını düĢünüyorum. 

Bir diğer husus: ġimdi, yeni bir kulüpler yasası hazırlığınız var Sayın Bakan. Bu yönde basına yansıyanlar… Kulüplerin il 

müdürlüklerinize bağlanacağı hususunda basındaki bir bilgiye ulaĢtık ki bu çok gerçekçi olmaz. Bilmiyorum, hani, belki Sayın Genel 

Müdür bu konuda daha iyi bilebilir ama kulüplerin mümkünse UEFA ve FIFA kriterlerine göre özerk yapılarının güçlendirilmesinin 

kulüplerin idare edilmesi açısından çok çok daha önemli olacağını düĢünüyorum. 

Passolig‟ le ilgili olarak çok farklı kanaatler belirtenler, hatta aynı düĢünce, aynı kültürel ve siyasi havzadan gelenlerin bile 

Passolig‟ le ilgili farklı düĢünceleri; olumlayanlar, olumsuzlayanlar var. Ben burada sadece bir soru üzerinden sormak istiyorum Sayın 

Bakan: Gerçekten, Passolig iki sezondur uygulanmaya çalıĢılıyor. Uygulanmaya çalıĢılıyor, yüzde 100 uygulandığını hâlâ 

söyleyemeyiz. Ama siz de iyi bilirsiniz ki tribün olayları, Disiplin Kuruluna sevk edilme dosya sayısı maalesef Passolig‟den sonra 

azalmadı. Bu yönüyle acaba Passolig uygulanmasının önleyici tedbirlerinin tam muradına ermediği hususunda, bu hususu bir daha 

gözden geçirebilir veya revize etme mümkün olabilir mi? 

Bir diğer husus: Sayın Bakan, evet, madde bağımlılığıyla ilgili, arkadaĢlar değindiler ama… Bakın, ben toplam il nüfusu 420 

bine yakın olan, merkez nüfusu ise 90 bin olan bir seçim çevresinin, bir ilin, il seçim çevresinin milletvekiliyim; MuĢ‟ tan söz ediyorum. 

Elimize ulaĢan bir bilgi, son on yılda çok ciddi bir biçimde madde bağımlılığı, kullanım oranı artıyor ve kullanım yaĢı da düĢüyor. 

ġimdi, sigara, alkol kullanım oranı da hem artıyor hem kullanma yaĢı düĢüyor. Bununla ilgi li olarak, hani, Sağlık Bakanlığıyla 

koordineli olarak AMATEM‟ lerin biraz daha dengeli ve bu hassasiyetler üzerinden geliĢtirilmesi mümkün olmaz mı? Veya bu, ülkenin 

geleceği açısından kaygı verici bir durum değil midir? Madde bağımlılığının 9-10 yaĢına kadar düĢtüğü bir ülke gerçekliğinden söz 

ediyoruz. MuĢ‟un merkez nüfusu 90 bin, Ġl Emniyet Müdürlüğüyle 1 Kasım seçimlerinden önce, vekilken görüĢtüm, 8 bin diye bir 

rakamın dolaĢtığını ifade ettim, “Yok, 2.000-2.500 civarındadır.”  dedi. Bu bile çok çok yüksek bir orandır. Yani elimizdeki tabii ki 

afaki bir veriydi, emniyetin kendisi açısından doğrulamaya çalıĢtığı oran bile çok yüksek. Bu konuda Aile ve Sosyal Politikalar 

Bakanlığı, ĠçiĢleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığıyla bakanlıklar arası güçlü bir tedbirin ve politikanın geliĢtirilmemesi durumunda sadece 

bir bakanlığın ne sağlık açısından ne asayiĢ tedbirleri açısından ne de sosyal politikalar açısından yalnız baĢına yeterli olmayacağı, 

kompleks bir sorunla karĢı karĢıyayız. Herhâlde bunun yaygınlaĢmadığı il neredeyse yok, giderek oranın artması itibarıyla söylüyorum. 

Bir diğer husus: Dopinge değinildiği için… DüĢünün, olimpiyatlarda derece elde eden millî sporcularımızda doping 

kullanımıyla ilgili acaba nasıl bir programınız var? Bu konuda önleyici tedbirler, kullanımda caydırıcılık açısından neler yapılabilir? 

Hani, uluslararası spor kurumları dıĢında biz iç spor hukuku açısından neler yapabiliriz? Acaba yeni düzenlemeler, yeni yasalar, yeni 

yönetmelikler mi gerekir?  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti) 

BAġKAN – Buyurunuz, ilave süre veriyorum. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bütün bunların totalinde iki hususa, bir iki dakika tesislerle ilgili, bir iki dakika da özellikle 

gençler arasında giderek artan nefret söylemiyle ilgili bir iki hususa dikkat çeken sözlerle tamamlamak istiyorum. 

Sayın Bakan, ben kırk yılı aĢkın süre Diyarbakır‟da yaĢadım. Diyarbakır‟da 24 yaĢ altı nüfus 515 bin. Yozgat‟ ın nüfusu 450 

binin biraz altında. 2003 ila 2013 arasındaki on yılda Bakanlığınızca Yozgat‟a yapılan spor tesisi sayısı 104 idi, iki yıl önce. Kesinlikle, 

asla “Fazladır.”  demiyorum, yapılmalıdır, hatta Bakanlığın bütçe imkânları dâhilinde Yozgat‟a 200‟e de çıkarılabilir. Ancak, düĢünün, 
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il nüfusundan daha fazla çocuk ve genç sayısına sahip olan Diyarbakır‟a aynı dönemde yapılan spor tesisi sayısı 7‟ydi. 2013‟ ten sonra, 

evet, ciddi yatırım var. Burada, Bakanlığınız bürokratlarıyla özellikle spor kulübü yöneticiliği yaparken tanıĢtım. Gerek Sayın Genel 

Müdür Mehmet Bey gerek Genel Müdür Yardımcısı Dursun Bey‟ in bu konuda gerek Diyarbakır‟a gerek bölgeye dönük çabalarını asla 

küçümsemiyorum. Gerek 33 bin kiĢilik stadın yapımını gerek yüzme havuzlarını ve mahalle aralarına serpiĢtirilmeye çalıĢılan küçük 

ölçekli spor tesislerini küçümsemiyorum. Ama emin olun, bu son dönemde yaĢadığımız olayların sadece belli vaatlerle değil; 

çocuklarımıza ve gençlerimize sportif, sanatsal ve sosyal imkânları artırmadan, sadece beklenti içerisine girmenin yeterli olmayacağını 

ifade etmek isterim. Bölgeye daha fazla spor tesisi yatırımının yapılmasını önemsiyorum. Bu konuda belki de ciddi çaba sarf eden 

Genel Müdür ve Genel Müdür Yardımcısının -o dönem için söylüyorum- çabalarının artarak biraz da sizin de desteğinizle devam 

etmesi gerektiğini düĢünüyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Tamam Sayın BaĢkan. 

Bir diğer husus Sayın Bakan: Bakın, sokaklar nefret söylemi üzerinden Ģiddetlerin mekânı hâline geliyor, üniversiteler nefret 

söylemi üzerinden, nefret duyguları üzerinden Ģiddetin mekânı hâline geliyor. Okullar, tribünler, hatta saha içleri, müsabakaların olduğu 

saha içleri, derken bir bütün olarak bu Meclis çatısı altına da yansıdığını gördüğümüz üzere neredeyse bir tahammülsüzlük ve bunun 

üzerinden geliĢen iĢte en hafif tabirle iyi niyetli olmayan duyguları birbirimize karĢı açık sergilediğimiz bir hususla karĢı karĢıyayız. 

Gençliğe dair…  

Ben, Konya‟daki millî maçta Ankara‟da ölenlerin saygı duruĢuna yapılan ıslıkların binlerce, on binlerce kiĢi tarafından 

tezahürünü bir yana bırakayım. Ama, bakın, bölgede Gaziantepspor dıĢında Süper Lig‟de Elâzığspor ile düĢmek üzere ġanlıurfaspor 

dıĢında PTT Birinci Lig‟de kulüp yok. Ve son üç ayda bölgede geliĢen olaylar neticesinde profesyonel liglerde yer alan 3 takımın son 

bir aydır müsabakaları yapılmıyor durumda. Bu hâle gelmiĢ durumda.  

Bunu gerek bölgesel politikalar gerekse bir bütün olarak topluma hâkim olan nefret söylemini önce gençlikten baĢlamak üzere 

bir hoĢgörüye sahip, tahammülkâr, farklı düĢünceleri hazmedebilen gençlik politikalarını -gençlik merkezlerinden olabilir, spor 

kulüpleri üzerinden olabilir- bir bütün olarak baĢta hepimiz siyasiler olarak önümüze koymak durumundayız. Ve burada özerk 

olduğunu biliyorum Futbol Federasyonunun ama sadece Ġkinci Lig‟de bulunan ve benim de kulüp yöneticiliğini yaptığım Amedspor‟un 

son 6 maçının tamamında deplasman maçlarında neredeyse ideolojik sloganlar takıma dönük atılıyor, bazıları da misafir takım 

tribünlerinden; bizim taraftarlarımız yok ama hep Profesyonel Futbol Disiplin Kuruluna sevk edilen bizim takımımız. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen tamamlayın. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Bunu sizin yetkinizde olduğu ve sizden bir beklenti içerisinde olduğum için değil tribünlere ve 

saha içine sirayet etmiĢ olan toplum yapısının ne durumda olduğuna dikkat çekmek üzere ifade ettim. 

Söylenebilecek bir iki husus daha vardı ama daha fazla zaman almamak üzere birkaç soruyla daha sonraki turda 

güçlendirebileceğimi umut ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Ben teĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Arslan, buyurun lütfen. 

MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, sayın milletvekilleri, değerli bürokratlar; ben de hepinizi 

konuĢmama baĢlamadan önce saygıyla selamlıyorum, bütçemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan diliyorum. 

Sporun bir eğitim alanı olarak düĢünülüp toplumun her kademesinde spor bilincinin içselleĢtirilmesi gerekmektedir. Bu misyonu 

Bakanlığın temel felsefesi olarak nitelendirebileceğimiz stratejik planda da görebiliyoruz. Ancak bunun iĢlerliğini yapılan icraatlarla 

ölçmemiz gerekiyor. 

Bu noktada Spor Genel Müdürlüğünün “KoĢabiliyorsan KoĢ” , “Herkes Ġçin Spor” , “Engelleri AĢıyoruz” , “Yurdum Spor 

Yapıyor”  gibi projelerin sevindirici bir Ģekilde Bakanlık stratejisini hayata geçirmeye yönelik faaliyetleri olduğunu görüyoruz.  

Bu projelerin, ayrıntılarıyla incelendiğinde toplumun her kesimini sporla barıĢık hâle getirme uğraĢının bir sonucu olduğu 

görülmektedir. Bu projelerin sayılarının ve verimliliğinin artarak devam etmesi önem arz etmektedir.  

Bu konuya katkı sağlamak için bazı konulara da değinmek istiyorum. Beden eğitimi dersleri, verimsiz Ģekilde iĢlenmesi 

dolayısıyla yıllardır Ģikâyet edilen bir mevzudur. Bu derslerin Gençlik ve Spor Bakanlığının antrenörleriyle eĢ güdüm hâlinde 

ilerletilmesi ve müfredatın öğrencilerimizin Spor Genel Müdürlüğünün tesislerini kullanacak Ģekilde düzenlenmesinin bu sürece katkı 

sağlayacağını düĢünüyoruz. 

Millî Eğitim Bakanlığının spor tesislerinin öğrenciler dıĢında kullanılamadığı, bunların Gençlik Sporla bir protokol dâhilinde 

devredilmesi hâlinde tamamını halkın her kesiminin kullanabileceğini de burada ifade etmek istiyoruz. 

Bir diğer mesele spor liseleri. Henüz spor liseleri tam manasıyla yayılmamıĢ olsa da özellikle büyük Ģehirlerdeki spor liselerinin 

belli branĢlarda odaklanıp ilgili federasyonlarla entegre bir yapıya kavuĢmasının önemli olduğu kanaatindeyim. Hatta bu branĢlaĢmayı 

olimpiyat hazırlık merkezleri üzerinden de baĢlatabiliriz.  

Bilindiği üzere Ģu anda 21 ilimiz olimpiyatlara hazırlık merkezi olarak seçilmiĢ ve belirli branĢlara odaklanmıĢtır. Bu illerimizin 

spor liseleriyle de özellikle o branĢlara yoğunlaĢmamız uzman sporcular yetiĢtirmemize katkı sağlayacaktır. 
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Sporcularımıza verilen ödüllerin uzun vadeye yayılması da gerekmektedir. ÇeĢitli branĢ ve seviyelerde dereceleri yakalayan 

sporcuların ödüllerinin tek seferde değil uzun vadeli bir baĢarı periyoduna endekslenerek almaları sporcularımızın aktif kalmalarına da 

yardımcı olacaktır. Bu noktada, spor ve sanatla uğraĢan öğrencilerimizin liselere giriĢ sınavında ek puan almaları yönündeki çalıĢmaları 

da destekliyor ve tebrik ediyoruz. 

Türkiye‟de spor meselesinin diğer bir ana gündem maddesi de tesisleĢme ve bununla birlikte beklenen sportif baĢarıdır. Bir 

yandan tesislerin yetersizliğinden bahsedilirken diğer yandan tesisleĢme olsa da aynı oranda baĢarının yakalanamadığından Ģikâyet 

edebiliyoruz. Özellikle futbol konusunda Almanya‟daki vatandaĢlarımızın sağlamıĢ olduğu yüksek performansın Türkiye‟de niye 

sağlanamadığıyla ilgili Türkiye-Almanya kıyaslaması sık sık yapılmaktadır. Bu noktada Gazi Üniversitesinden Esra Erturan Öğüt ve 

Faik Ġmamoğlu‟nun birlikte hazırladıkları “Almanya ve Türkiye‟deki Spor Kulüplerinin KarĢılaĢtırmalı Analizi”  adlı makalenin ortaya 

çıkardığı bazı bulguları değerlendirmek istiyorum. 

Ġlgili makalede spor kulüplerine gönüllü katılımın geliĢmiĢ ülkelerde sıkça rastlanan bir durum olup Türkiye‟de bu konuda 

eksiklikler olduğu ifade edilmektedir. Yani spor kulüplerinde yalnızca yönetimde değil antrenörlük, malzemecilik, ulaĢım, temizlik gibi 

kulüp iĢlerinin her kademesinde gönüllü katılımın önem arz ettiği belirtilmektedir.  

Ġkincisi, tesislere ulaĢım kolaylığıdır. Bu konuda da ücretsiz veya sembolik ücretlerle faydalanılması gerektiği ifade 

edilmektedir. Bu konuya da Gençlik ve Spor Bakanlığımızın ne kadar önem verdiğini biliyoruz. 

Üçüncü ve en önemli noktaysa üyelik sistemidir. Spor kulüplerinin kendi gelirlerini üyelerden aldıkları aidatla oluĢturacakları 

bir sisteme yönelmeleri Ģiddetle tavsiye edilmektedir. Ama bunun ödenebilir bir Ģekilde olması da önemlidir. Yüksek ücretlerle spor 

kulüplerimiz elit bir çevreye aitmiĢçesine iĢlem görebilmektedirler. 

Spor kulüplerinin mali durumuyla ilgili Galatasaray finansal “ fair play”  kriterlerini yerine getirmediğinden dolayı UEFA 

tarafından Avrupa Kulüplerinden iki yıl süreyle men edilme tehlikesiyle karĢı karĢıya kalmıĢtır. Bu konuda Dursun Özbek Kulüp 

BaĢkanı “Galatasaray son on yılın faturasını bugünlerde ödemek zorundadır.”  diye bir ifade kullanmıĢtır. Yani Galatasaray Aġ bu 

noktaya on yıllık bir süre içerisinde geldi ve on yıl boyunca bu önlem alınamadı demektir. Bu ciddi bir denetim boĢluğunun da 

göstergesidir. Büyük kulüplerimiz her ne kadar Dernekler Kanunu‟ndan çıkarılıp Aġ kuralları çerçevesinde yönetilmeye baĢlanmıĢ olsa 

da bu meseleye kafa yormalıyız. 

Ġkinci olarak, amatör kulüplerimizin borçlarına değinmek istiyorum. Örneğin 2003-2011 yılları arasında faaliyet gösteren Yeni 

KırĢehirspor Kulübünün Ģu anda yüzde 75‟ i ceza olmak üzere toplam 4 milyon vergi borcu bulunmaktadır. Yeni KırĢehirspor Kulübüne 

para ödeyerek spor kulübüne katkı sağlayan yöneticilerin vergi cezalarından dolayı haciz iĢlemleriyle karĢı karĢıya kaldıkları, bazı 

memurların maaĢlarına haciz gittiği de bilinmektedir. Bundan dolayı kulüp yönetimine hiç kimse Ģu anda istekli olmamakta ve kulüp 

yöneticisi olmaktan çekinmektedirler. Bununla ilgili Bakanlığımızın, Maliye Bakanlığıyla bir çalıĢma yaparak bu küçük miktardaki 

kulüp borçlarının affedilmesi -yani kulüp varlığını kaybeden, bir faaliyet icra etmeyen- bu cezaların bir Ģekilde silinmesi fakat bunun 

tekrar oluĢmaması için de gereken tedbirlerin de alınması gerektiğini burada ifade etmek istiyorum. 

Dernekler Kanunu‟nun öngördüğü ibra mekanizmasının da gerekli Ģekilde çalıĢmadığını, iĢlevsel olmadığını ifade etmemiz 

lazım. Bunlar ancak kulüpler batma noktasına gelince fark ediliyor. Bununla da ilgili gereken çalıĢmalar yapılmalıdır. 

Dopingle ilgili konuya arkadaĢlar değindiği için değinmeyeceğiz. Ancak bilindiği gibi, Türkiye yaĢlanmakta olan bir demografik 

yapıya sahip. Ancak OECD ülkeleriyle karĢılaĢtırıldığında yüzde 66‟sı çalıĢabilir, yüzde 26 oranında 15 yaĢ altı ve yüzde 8 oranında 65 

yaĢ üstü nüfusla Türkiye'nin hâlâ göreceli olarak genç bir nüfusa sahip olduğunu görmekteyiz. Bunu bir avantaj olarak kullanıp bu 

konuda gereken faaliyetler de icra edilmelidir.  

Gençlik Spor Bakanlığımızın, Millî Eğitim kadar önemli olduğunu ve burada hem sağlıklı yaĢam konusunda hem sosyalleĢme 

konusunda hem geleceğe hazırlanma konusunda hem de toplumun daha barıĢık bir hâlde yaĢaması konusunda çok önemli görevler ifa 

ettiğini biliyoruz.  

Özellikle Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğümüzün son yıllarda önemli bir baĢarı sağladığını Ģuradaki rakamlardan görebiliriz: 

Türkiye‟de 2002 yılında 1,3 oranında lisanslı sporcu var iken bugün itibarıyla, 2015 yılı itibarıyla yüzde 8 noktasında lisanslı 

sporcumuz vardır, iyi bir aĢamadır ama Almanya‟yla kıyasladığımızda Almanya‟da yüzde 31 civarında lisanslı sporcu bulunmaktadır. 

Dolayısıyla, geliĢmiĢ Avrupa ülkelerindeki lisanslı sporcu sayısını yakalamak noktasında da daha fazla tesisleĢmenin ve sportif 

tesislerin her bölgede yaygın bir Ģekilde yayılmasının faydalı olacağını düĢünüyoruz.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ne kadar dediniz lisanslı sporcu sayısı için?  

MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Türkiye için mi?  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet.  

MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Türkiye‟de 2015 yılı itibarıyla yüzde olarak 7,2 lisanslı sporcu, milyon olarak da 6 milyon 

civarında bulunmaktadır. 2002 yılında 850 bin civarındaymıĢ. Almanya‟da lisanslı sporcu sayısı 25 milyon civarında, nüfusu 82 

milyon, onlar da yüzde 31 civarında 2012 yılı verileri itibarıyla söylemek istiyorum.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Biz daha genç bir nüfusuz bir de, daha da fazla olması lazım.  

MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Evet.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

MĠKAĠL ARSLAN (KırĢehir) – Kredi Yurtlar Kurumuyla da ilgili önemli çalıĢmalar yapıyorlar, onlara da teĢekkür ediyoruz 

Sayın Bakanımızın Ģahsında.  
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2002 yılında öğrencilere ödenen aylık kredi miktarı 45 lirayken 2016 itibarıyla bu miktar 400 liraya yükselmiĢtir. Bu artıĢ 

enflasyona göre yapılmıĢ olsaydı burs miktarının Ģu anda 150 TL civarında olması gerekiyordu. Yine, 2002 yılında devlet yurtları 

hakkında Ġnternet üzerinden yapılmıĢ bir yorumda “Devlet yurtlarına gideceğime bir parkta bank üzerinde uyurum.”  diye ifadeler 

bulunmaktadır. Bugün itibarıyla devlet yurtlarına, Kredi Yurtlar Kurumu yurtlarına çok büyük müracaatlar var, yer bulunamamakta ve 

Kredi Yurtlar Kurumu çok büyük yatırımlar yapmakta, doluluk oranları yüzde 100 civarına ulaĢmıĢ durumda. Bu konuda da Kredi 

Yurtlar Kurumunu da tebrik ediyoruz, baĢarılarının devamını diliyoruz.  

Tekrar bütçemizin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan temenni ediyoruz.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum.  

Sayın Beyribey, buyurun lütfen.  

YUSUF SELAHATTĠN BEYRĠBEY (Kars) – Sayın BaĢkanım, Sayın Bakanım, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlar, 

değerli basın; hepinizi saygılarımla selamlıyorum.  

Bundan beĢ ay evvel Kars‟ taki SarıkamıĢ ilçemizde PKK terör örgütünün telesiyej sistemini yakmasıyla meydana gelen 4,5 

trilyon liralık bir tahribattan sonra Bakanlığımız bu tesisi kırk beĢ gün süre içerisinde tamamladı ihalesiyle, Ģusuyla, busuyla ve bugün 

SarıkamıĢ‟ taki tesisler çalıĢır hâle gelmiĢtir. Yani, bu kadar sürede, bu kadar büyük para harcanarak bir tesisin yapılmasından dolayı, 

ilimdeki ekonomi açısından bu çok önemli olduğundan dolayı Bakanıma teĢekkür etmek istiyorum. Neden etmek istiyorum? Çünkü bu 

telesiyej sistemi yakıldıktan, tahrip edildikten sonra o bölgede var olan bütün otellerin rezervasyonları iptal edilmiĢti, otellere kimse 

gelmiyordu ve maalesef oradaki halkın ekonomisi ciddi derecede bozulmuĢtu. Hatta oradaki oteller maalesef ve maalesef çalıĢamaz 

hâle gelmiĢti. Sağ olsunlar, Hükûmetimizin ve Bakanımızın bu iĢe sahip çıkmasıyla önemli bir mesafe alındı.  

Ben buradan Ģeylere devam etmek istiyorum. SarıkamıĢ Ģehitlerimiz bizim Çanakkale‟deki Ģehitlerimiz kadar önemlidir. Buna 

da Gençlik ve Spor Bakanlığımız yıllardır… 2002 yılından beri her yıl ciddi oranda artarak o bölgede faaliyetler devam etmekte ve 

anma törenleri yapılmakta, oradaki Ģehitlerimizle ilgili etkinlikler yapılmakta ve onlar anılmaktadır. Ve bu bölgenin bu anlamdaki hem 

ihya edilmesi hem de bu bölgenin yine bu anlamdaki yapılanmasıyla ilgili geç kalındığını düĢünüyorum. Ben ülkenin birlik ve 

beraberliği için Çanakkale‟nin, Anafartalar‟ ın, SarıkamıĢ‟ ın ve diğer alanların, müzelerimizin çok önemli olduğunu düĢünüyorum.  

Bakanlığımızın özellikle bu gençlik kampları kanalıyla yaptığı çalıĢmalarında kesinlikle -ben inancımı söylüyorum- ortaokul 

seviyesinden itibaren bütün çocuklarımızı her yöreden alarak, yaz boyunca boĢ olan yurtlarımızı da kullanarak bu çocuklarımızı 

buralarda hem memleketimizle hem değerlerimizle tanıĢtırıp hem de çocuklarımızın birbiriyle kaynaĢması, bir aile olduğumuzu ifade 

etmesi açısından önemsiyorum. Nasıl Çanakkale‟ye gidiliyorsa, nasıl baĢka alanlara gidiliyorsa SarıkamıĢ‟a… Sadece SarıkamıĢ değil; 

Ankara‟ya gelmelidir, Meclisi görmelidir, Anıtkabir‟e gitmelidir, Atatürk‟ü görmelidir, Dolmabahçe‟ye gitmelidir yani tarihî 

yerlerimizin her birini, kütüphanelerimizin her birini ayrı ayrı gezdirmeliyiz. Bu gençlerimizde kardeĢliği, birlikteliği mutlaka ve 

mutlaka pekiĢtirecek iĢlerle uğraĢmamız lazım. Aksi takdirde, böyle, iĢte, gerginlikler, birbirimize karĢı olan husumetler ve bu ülkeyi 

bölmek, parçalamak… BaĢka alanlardaki enerjilerimizi –veya kötü enerjilerimizi diyeyim- ülkemizin hayrına enerjiler Ģekline çevirmek 

lazım.  

Özellikle seçim meydanlarında da halka verdiğimiz bir söz vardı, bütün gençlerimizin bir tane lisansları olacak spor yapmaları 

konusunda. Bununla ilgili nasıl bir vizyon çiziyorlar, neler yapmak istiyorlar, Bakanımızdan onları da söylemesini, açıklamasını 

istiyorum.  

Yurtlarımızda sıkıntılar var ama ciddi derecede yurtlarla ilgili yeni yapılanmalar var. Ama özellikle bölgemizde ve diğer 

bölgelerde yurtlarla ilgili problemlerimiz daha devam ediyor. Ama Ģunu da görüyoruz ki her ilde yeni yurtlar yapılmakta, özel 

sektörden kiralanarak veya kiralanma yöntemiyle ciddi, güzel Ģeyler yapılmakta. Özel sektör ile devlet sektörü beraber olunca devlet 

sektöründeki kalite de artıyor. Biraz evvel bir kardeĢimiz söyledi, “Banklarda yatmak istiyorum.”  deniliyordu. ĠĢte, özel sektörde yurtlar 

olunca, insanlar devlet sektöründekilere gitmeyince devlet sektöründeki yurtları da o seviyeye, otel seviyesine getirmek için uğraĢı 

içerisinde oluyoruz.  

Ben Bakanlığımızın bütçesinin hayırlı olmasını istiyorum. Ümit ediyorum ki gençlerimiz gelecekte bu ülkeye sahip çıkacaklar 

ve bu ülkemiz, Türkiye Cumhuriyeti ilelebet var olacaktır diyor, hepinizi saygılarımla selamlıyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Erdoğdu, buyurun. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın BaĢkan, benim de pek kısa bir söz talebim var SarıkamıĢ meselesiyle ilgili olarak.  

SarıkamıĢ gerçekten Avrupa‟da diğer Ģeylerle de karĢılaĢtırdığınızda ormanıyla, kıĢ turizmiyle dünyanın en güzel doğal 

güzelliklerinden biri ama yeterince tanıtılmadığını ben de düĢünüyorum. Eğer bu kadar hızlı onarılmıĢsa -Beyribey hemĢehrimizin 

söylediği Ģekilde- ben de teĢekkür ederim o konuda. Tanıtımı için özel bir çabanın… Hani hep teĢviklerden bahsediyoruz ya, buralara 

hizmet sektörü teĢviki çok daha büyük önem getirebilir; bir üniversite kurulması, kayak merkezi hâline getirilmesi, bir spor fakültesi 

kurulması, hani bahsettiğimiz o iyi sporcuların belki futbol dıĢında da yetiĢtirilmesi amacıyla bu bence bütün Türkiye‟yi kucaklayacak 

bir Ģey olabilir, SarıkamıĢ bunun için önemli bir yerdir. 

TeĢekkür ediyorum, sağ olun BaĢkan. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Usta, buyurun lütfen. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim. 
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Sayın Bakan, sayın milletvekilleri, bürokrasimizin ve basınımızın değerli temsilcileri; ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Tabii, Sayın Bakan bizim hemĢehrimiz, aynı ilden milletvekiliyiz, tatlı bir rekabetimiz oldu. Ben kendilerini tekrar Bakanlığında 

da tebrik ediyorum, Allah hayırlı hizmetler nasip etsin. Sayın Bakan Yardımcısıyla bizim herhangi bir hukukumuz olmadı, kendisiyle 

tanıĢmıyoruz, basından tanıyoruz ama masanın ön kısmındaki diğer arkadaĢlar da, Faruk Bey Mülkiyeden arkadaĢımız, Kamuran Bey 

hemĢehrimiz, abimiz, Özhan Bey yıllarca Maliye Bakanlığında beraber mesai yaptığımız arkadaĢımız; ben herkesi kutluyorum, onlara 

da çalıĢmalarında baĢarılar diliyorum. Arkada da yine genel müdürlük yapan arkadaĢlarımız var tanıdığımız. 

ġimdi, tabii, biz genelde makroiktisat konuĢuyoruz. Tabii, burada makroiktisat konuĢacak bir yanımız pek fazla yok. Nasıl bir 

iliĢki kurarız? Yine, gençler olunca genç istihdamıyla baĢlayabiliriz diye düĢündüm ben.  

ġimdi, arkadaĢlardan da ifade eden oldu, Sayın Bakanım, biliyorsunuz, Ekim 2015 verilerine göre bizim 15 yaĢın üzerinde 55 

milyon nüfusumuz var yani iĢ gücü olabilecek nüfus bu. Fakat iĢ gücüne katılım burada, bizde maalesef, biliyorsunuz, çok düĢük 

toplamda, özellikle kadınlarda. 28,1 milyon kiĢi iĢ gücünün tamamen dıĢında. Hatta ben bunlara ücretsiz aile iĢçilerini de katıyorum, 

onlarla birlikte bakınca 55 milyonun 31 milyonu iĢ gücü piyasasının aslında dıĢında yani geliri yok bu anlamda. Bu tabii yani iĢ gücüne 

katılım oranıyla bir ülkenin kalkınması filan çok zor, dolayısıyla bunun artırılması lazım, Hükûmetin de politikaları hep bunu artırmaya 

yönelik olarak, en azından sözel olarak o Ģekilde ifade ediliyor. Tabii, gençlerde…  

Ha, Ģeye gelelim, iĢsizlik oranımız ne? Genel olarak baktığımızda iĢsizlik oranı yüzde 10,6. Fakat bu “ümidi kırıklar”  dediğimiz 

yani “ ĠĢ aramıyorum ama iĢ bulsam çalıĢırım.”  diyen bir kesim var. Onları da kattığımızda aslında iĢ gücü iĢsizlik oranı yüzde 17‟ lere 

kadar yükseliyor, bu önemli. Tabii, gençlerde iĢsizlik oranı, normal, önce “headline”  iĢsizlik oranı yüzde 19,3 Ekim itibarıyla. 

Bunlarda, o ümidi kırıkların bu dağılımında elimizde datası olmadığı için yani onun nereye kadar çıkacağını kestiremiyorum ama onları 

da katarsak belki gençlerde yüzde 25‟ lere kadar varan bir iĢsizlik oranı var. Tabii, bu çok yüksek bir iĢsizlik oranı.  

Bir diğer veri de yine bunu teyit edecek, evvelsi gün Aile Bakanlığı bütçesinde de bu verileri kullanmıĢtım. ġimdi, gençlerimiz 

neyle iĢtigal ediyor diye baktığımızda, eğitimde olan gençlerimizin oranının yüzde 37,2 olduğunu görüyoruz, istihdamda yüzde 31, 

hiçbirisinde olmayanlar da yüzde 31,6 yani ne okuyor ne de çalıĢıyor. Bu oran OECD ortalamasının 2 katı, yüzde 31,6‟ lık oran. Bu hele 

hele kadınlarda çok daha yüksek, yüzde 46 yani ne eğitimde ne… Yani bizim kadınlarımızın 15-29 yaĢ arasındaki “genç”  diye 

tanımladığımız kızlarımızın, kadınlarımızın yarısı eğitimde veya istihdamda değil. ġimdi, tabii, Türkiye kalkınma çabası içerisinde olan 

bir ekonomi. Bu istihdam oranlarını artırmamız gerekiyor, tabii iĢ bulmamız gerekiyor, yatırım yapmamız gerekiyor.  

Bir de -arkadaĢlar çok da sıkılmıĢlardır muhtemelen, ben bunu sık sık da kullanıyorum- bu “demografik fırsat penceresi”  

dediğimiz bir olgu var. Türkiye bu fırsat penceresine 2000 yılında girdi. Bu, Ģu: Doğum oranlarının azaldığı, yaĢlanmanın da az olduğu 

bir dönem yani çalıĢabilir nüfusun en yüksek olduğu bir dönem. Türkiye‟de bunun yaklaĢık otuz yıl olacağı tahmin ediliyor. Bunun on 

beĢ yılı geçti, Ģöyle böyle bu on beĢ yılı geçirdik, çok verimli geçtiğini söylemek zor ama bir on beĢ yılımız kaldı. Yani bu on beĢ yılın 

hakikaten çok iyi değerlendirilmesi lazım ki bu ülke bir kalkınma hamlesi yapabilsin.  

ġimdi, düĢük gelirden orta gelire geçmek o kadar zor olmuyor yani nüfusunuzu tarımdan hemen biraz hizmet sektörüne, turizme 

murizme, otele filan çektiğiniz anda hemen bir gelir artıĢı oluyor ama orta gelirden üst gelire geçmek gerçekten zor, o yüzden “orta 

gelir tuzağı”  diye bir kavram var. Tabii, her Ģey insan. Nihayetinde istihdam sağlamadığı zaman, insanınız olmadığı zaman, insanınızı 

eğitmediğiniz zaman bunları yapma imkânınız yok. Dolayısıyla, bu önemli bir Ģeydir.  

Tabii, Bakanlığınız elbette Gençlik ve Spor Bakanlığı olunca bunlar Bakanlığınızın sorumluluk alanına giriyor diye 

düĢünüyorum ben. Tabii, gençlerle veya Ģeylerle baktığımızda temel olarak bazı sorunlar var: Mesela, çocuk iĢçiliği sorunu var. 2012 

Çocuk ĠĢ Gücü Anketi çalıĢması var. Burada ekonomik faaliyette çalıĢan 6-17 yaĢ grubundaki çocukların istihdam oranı yüzde 5,9 ve 

bu çalıĢan çocukların da yüzde 50,2‟si hiç okula gitmiyor yani bu ciddi bir oran. Yani zaten bizim genel olarak iĢ gücünün, 

biliyorsunuz, niteliğinde, tahsil durumunda ciddi bir sıkıntı var; 6,2 yıldı yanlıĢ hatırlamıyorsam. Ama Ģimdi, bu arkadan gelen yani bu 

çocuk iĢçiliği meselesi de önemli, bunların üzerine eğilmek gerekiyor.  

Tabii, Ģimdi bir de diğer bir ciddi sorun madde bağımlılığı sorunu, bunu mutlaka sizler de takip ediyorsunuz. Yani çocuk ve 

gençler arasında madde bağımlılığı çok artıyor. Bununla ilgili çalıĢmaların daha da fazla hızlandırılması gerekiyor.  

Tabii, Bakanlığınızın genelde -en azından bende öyle bir algı var, yanlıĢ mıdır bilmiyorum- daha çok böyle fiziki yapıya, 

altyapıya hani daha fazla önem veren veya oraya odaklanmıĢ gibi bir hâli var, öyle bir algı var, yanılıyorsam lütfen beni düzeltin. Fakat 

tabii bu önemli yani sporu sevdirmemiz lazım. Mesela, ben Ģeyi de merak ediyorum, bizim spor tesislerimizin -böyle bir çalıĢma var 

mıdır bilmiyorum- bir doluluk oranı veya kullanım oranı diye, hani kullanılabilir saatlerle yapılmıĢ bir hesap var mı? Oralar nasıldır, 

tatminkâr mıdır? Bana boĢ gibi geliyor ama bu benimki sadece konunun hiçbir uzmanı olmadan yani çıplak bir gözlem, yanılıyor 

olabilirim ama çok fazla kullanılıyormuĢ gibi de gelmiyor fakat önemsiz olduğunu söylemiyorum, mutlaka önemli. Bir defa, bu 

alanların olması lazım ama bu yetmiyor yani sporu sevmemiz lazım, spor yapma kültürünün oluĢması lazım.  

Ben Ģimdi Ģeyi de inceledim, bu Öncelikli DönüĢüm Programı var, sizin de bir bileĢeniniz var, Sağlıklı YaĢam ve Hareketlilik 

Programı, oranın 6‟ncı bileĢeni de sizin sorumluluğunuzda olan bir bileĢen. Orada da daha çok bir kısım yani 53‟üncü eylem, bilinç 

geliĢtirme, tamam o daha “soft”  ama diğerleri de daha fiziki yapıya yönelik eylemler hep. Bu diğer hususlara da önem vermek 

gerekiyor. Tabii, burada hemen akla Ģey geliyor bir de, bizim güçlü seciyeli, güçlü kiĢilikli, güçlü Ģahsiyetli nesiller yetiĢtirmemiz 

lazım. Bakın, bunun sağcısının, solcusunun hiçbir önemi yok yani ne olursa olsun hakikaten Ģahsiyetinin güçlü olması lazım. 

Dolayısıyla, vatanını, milletini seven, bayrağını seven, bu ülkeyi seven, bu ülke için gerektiğinde canını veren ama canını vermek 

zorunda kalmayan yani öyle bir toplum yetiĢtirmemiz lazım. Millî ve manevi değerlerine tabii ki sahip olması gerekir. Yani bunların 
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üzerinde durulması lazım. Bunları yapmadığımız zaman toplum yani bazen insan ümitsizleĢiyor, gençlerin çok da iyi bir noktada 

olmadığını sanki görüyoruz zaman zaman. Dolayısıyla, buraya da eğilmenizin önemli olduğunu, toplum açısından çok gerekli olduğunu 

düĢünüyorum ben ama Ģahsiyet meselesi önemli. ġahsiyet, güçlü Ģahsiyet, eğilmeyen, bükülmeyen yani iĢte, üç kuruĢ menfaat için 

hakikaten kendini satmayan -Ģey anlamında söylemiyorum da- hani kiĢiliğini satmayan, ucuza gitmeyen, böyle güçlü Ģahsiyetler 

yetiĢtirmemiz lazım bu toplumda. Bu tür çocukların da, bu tür gençlerin de ödüllendirilmesi lazım. Maalesef, onu zaman zaman, pek 

göremiyoruz. 

ġimdi, bir de spor dalları… Bütün spor dalları iyidir, hoĢtur ama ben mesela özellikle güreĢin üzerinde biraz durmak istiyorum. 

GüreĢ hakikaten çok önemli bir spor, Ģöyle spor daha doğrusu: Farklı bir spor. “Ata sporu”  diyoruz ya, “millî spor”  diyoruz. ġimdi, 

mesela bizim Havza‟da da 25 Mayıs -siz geldiniz kaç defa- Festivalleri olur, güreĢ festivalleri vardır, ya, bir bakarsın, yani 70 yaĢında, 

80 yaĢında insanlar. “ Ġnsanları spora çekelim”  diyoruz ya, adam 70 yaĢında, 80 yaĢında o sıcağın alnında orada oturmuĢ, bir spor 

sevdası var. ĠĢte, bu çok önemli bir Ģey yani orada 10 yaĢında çocuk da var, 70 yaĢında insan da var, her türlü insanı görebi liyorsunuz. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sosyal faaliyet. 

ERHAN USTA (Samsun) – Evet, yani bu sporun biraz daha üzerinde durmak lazım. Bu, birkaç tane belediyenin çok zor 

Ģartlarda, iĢte, güreĢçi sponsorluğuyla filan… GüreĢçilerin maddi durumları da iyi değil, buraya biraz daha fazla kaynak ayırmak 

gerekir diye düĢünüyorum ben. Bunların üzerinde Bakanlığınızın biraz daha durmasının ben çok faydalı olacağını düĢünüyorum. Diğer 

spor dallarına diyeceğim hiçbir Ģey yok, yani hepsiyle ilgilenirsin ama güreĢin ihmal edildiğini… Hâlbuki, güreĢi satın almaya hazır bir 

toplumumuz var bizim yani 70 yaĢında insanı baĢka hiçbir spor alanına katamıyorsun, iĢte, biraz futbolda var belki, onun haricindeki 

diğer spor dallarında yok. 

ġimdi, bu genel hususlardan sonra biraz daha kurumsal konularda… Bu iç denetim meselesine, ben eski bir Ġç Denetim 

Koordinasyon Kurulu üyesi olarak, on yıl bu iĢi yapmıĢ birisi olarak, Türkiye‟de kuran ekibin bir unsuru olarak, iç denetimle ilgili, 

atama yapmayan, iç denetime önem vermeyen kurumları ifĢa edeceğimi ilk baĢtan açıklamıĢtım. Sizin buradan karnenize bakınca Sayın 

Bakanım, Bakanlığın 5 tane kadrosu var, sadece 2‟si dolu yani sizin karneniz pek iyi değil.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Buyurunuz. 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ederim. 

Hâlbuki bu iç denetim meselesi çok önemli. Bunun ben kurumun geliĢtirilmesi açısından çok önemli olduğunu düĢünüyorum, 

tabii, kaliteli insanlar bulmak kaydıyla ama sizin yapacağınız, kurumun, reform mu dersiniz, yenilik mi dersiniz, iĢ süreçlerinin 

düzeltilmesi anlamında size çok faydalı olacaktır. Spor Genel Müdürlüğü iyi, 10 kadronun 8‟ i dolu. Kredi Yurtlar Kurumu pek iyi 

değil, Kredi Yurtlar Kurumunun da iyi iç denetçilerinin olduğunu ben biliyorum, bizim çalıĢmalarımızda oradan eğitici iç denetçileri de 

alıyorduk biz, 15‟ te 7‟si dolu, onların da biraz daha bu konuya eğilmesi gerekiyor. 

Tabii, Sayın Bakanım, Ģimdi, gençler dedik, madde bağımlılığı dedik, biraz da, arkadaĢlarım kusuruma bakmasınlar, bugüne 

kadar hiç yapmadım ama biraz Samsun Ģeyi yapmamız lazım, çok da bu Samsun‟u konuĢma fırsatımız olmuyor bir yerde, hep 

makroekonomi konuĢturuyorlar bize. ġimdi fırsat bu fırsat, hazır sizi bulmuĢken biraz Samsun‟un meselelerine, Sayın BaĢkan da 

müsaade ederse…  

ġimdi, geçenlerde elime bir istatistik geçti bir vesileyle, bu açıklanan bir istatistik zaten de. Samsun genelinde yapılan sokak 

çalıĢmalarında genel olarak uyuĢturucu, esrar -hepsi yazılmıĢ burada- yakalanma miktarlarında ciddi bir artıĢ var. Mesela, esrar 2014 

yılında 19 kilo yakalanmıĢken 2015‟ in ilk on bir ayında -yıllık da değil bu- 37 kiloya çıkmıĢ. Tabii, emniyetin burada büyük ihtimal çok 

ciddi bir faaliyeti var, onu kabul ediyorum ama bu miktar trafiğin artması veya kullanımın artmasıyla birlikte oluĢmuĢ bir durum da 

olabilir. Ona iliĢkin bir veri olmadığı için bir Ģey söylemek istemiyorum ama buna dikkat etmemiz gerekiyor.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Emniyet müdürümüzle konuĢtum ben. 

ERHAN USTA (Samsun) – KonuĢtunuz mu? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Evet. 

ERHAN USTA (Samsun) – Emniyet Müdürüyle ben de konuĢtum, öyle diyor ama tabii, Emniyet biraz meseleye… BaĢka 

yerden teyidini almak lazım. Çünkü, nihayetinde trafikte de bir artıĢ olmuĢ olabilir. Biraz bakmak lazım. Yani, ülkenin her tarafına 

bakmamız lazım ama Samsun‟da, daha özelde -kendi memleketimiz- oraya da biraz Ģey yapılması lazım. Çünkü, nihayetinde 

yakalananlar piyasada satıcılar matıcılar, esas bu Ģeyleri… Bir de bu Hint keneviri meselesi var. Bu sadece Vezirköprü‟de izinli olarak 

ekilirken Ģu anda izinsiz olarak ÇarĢamba… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

ERHAN USTA (Samsun) – Toparlıyorum. 

BAġKAN – Buyurun tekrar, rica ediyorum toparlayın. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim, sağ olun efendim. 

…Ayvacık, Bafra ve Havza‟da Hint keneviri ekildiğine iliĢkin bilgiler bize geliyor.  

ġimdi, Sayın Bakan, tabii, Samsun‟un bir vekili olarak, Ģu anda iktidarda olan iktidar partisinin bir milletvekili, hem de bi r 

bakan olarak Samsun‟un iktisadi hayatının da biraz daha canlandırılması için gayret göstermemiz gerekiyor. ġimdi, Samsun‟un 

ekonomik verilerine baktığımızda, hakikaten, nüfusuyla mukayese ettiğinizde çok kötü. Yani, nüfusta Samsun 16‟ncı sıradayken, diğer 

-ihracattır, kurumlar vergisidir, istihdamdır- bütün ekonomik verilerde sıralaması hemen hemen 16‟dan daha kötü durumda. En temel 
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parametre nüfustur, ben nüfusa bakarım. ġimdi, son zamanlarda Samsun‟da o rapora istinaden çıkmıĢ bir -köĢe yazısından aldığım- bir 

yazıda da… Bunları tek tek saymayacağım ama mesela Ģu önemli: Mesela, kiĢi baĢı kamu yatırımı. Yani nihayetinde bu, Hükûmetin 

tamamen etki alanındaki bir Ģey. Samsun bir önceki yıl 63‟üncü sıradayken Ģimdi 74‟üncü sıraya düĢmüĢ yani 11 sıra birden düĢüyor. 

Bu, kiĢi baĢı kamu yatırımında. Toplam kamu yatırımında 10 sıra geriliyor son yılda. Burası kamu kısmı. Özel yatırımlar kısmında da 

teĢvik belgeli yatırımlarda sabit yatırım tutarı açısından bakıldığında kiĢi baĢı 27 sıra birden geriliyor. Enerji tüketiminde 2 sıra 

geriliyor, o da üretim göstergesi olduğu için önemli. Diğer, ithalatta, ihracatta birer, ikiĢer, üçer, beĢer sıra Samsun‟un Türkiye‟deki il 

sıralamasında bir gerileme var. Ciddi göç verdiğini Samsun‟un biliyoruz. En son nüfus artıĢ hızlarına baktım, Türkiye ortalaması binde 

13,4 iken Samsun‟da binde 7,8 yani Türkiye ortalamasının yarısı kadar bir nüfus artıĢı var. Orada da tersine göç olmasa… Yani, genç 

nüfus gidiyor, emekliler Samsun‟a gelmeye baĢladı filan. Dolayısıyla, Samsun‟un iktisadi hayatına kamu eliyle yapılabilecek kısımlar 

için bir müdahale gerekiyor. Bizim de burada her türlü desteği vermeye hazır olduğumuzu ifade etmek isterim.  

Son iki konu var. Bir tanesi Samsunspor meselesi.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ediyorum Sayın BaĢkan, hemen toparlıyorum. 

Samsunspor Samsun‟un bir markası biliyorsunuz. Ciddi finansman sıkıntıları var. Hep Ģikâyet ediyorlar, “Hele de Bakanımız 

Samsunluyken bize bu nasıl yapılır?”  diyorlar. Tabii, siz bu konuları iyi biliyorsunuz ama sürekli puanlarının silinmesi… Bu finansman 

sıkıntısının bir temeline inmek lazım. Yani, nedir, neden kaynaklanıyor? Yani denetimleri filan… Sayın Bakanım, geçmiĢ yönetimlerin 

mi sorunları vardı? Ama sürekli bunlarla ilgili bize de -bizim elimizden çok fazla bir Ģey gelmiyor ama- çok fazla bir talep var.  

Son konu da… Bunun çok önemli olduğunu düĢünüyorum. ġimdi, kamu sektörü yatırımları dedik. Özel sektör yatırımlarını 

teĢvik etmek için biliyorsunuz bizim bir teĢvik sistemimiz var. Samsun‟a burada ciddi bir adaletsizlik yapılıyor. ġunun birazdan ben 

size bir kopyasını veririm, elimde tek kopya var. Biliyorsunuz, Kalkınma Bakanlığının hazırladığı bir Sosyal GeliĢmiĢlik Endeksi var, 

oraya göre Ģehirler sıralanmıĢ. Bu sıralama teknik bir Ģey, buna iliĢkin hiç kimse itiraz edemez. Oradaki endekslerin de bir anlamı yok, 

kompozit bir endeks bu, zannediyorum 64 tane datadan oluĢmuĢ bir endeks. Fakat oradaki sıralamayı yaptıktan sonra -bu, bütün Ģehirler 

açısından önemli arkadaĢlar- buradan iller belli noktalarda kırılıyor. ĠĢte, mesela, endeks değeri 1‟ in üzerinde olan illere “1‟ inci bölge”  

denilmiĢ, 1‟ inci bölge teĢvik. ĠĢte, 1 ile 0,5 arası olanlar yani 0,5‟ in üzerinde, 1‟ in altında olanlar 2‟nci bölge. 3‟üncü bölgenin hiçbir 

mantığı yok. 0,5‟ in altında olanlarla baĢlıyor, en son sırasında 3‟üncü bölgenin Samsun var; 0,1579. Samsun 3‟üncü bölgenin en son 

Ģehri. Azıcık bir Ģey birisi dokunmuĢ olsaydı 4‟üncü bölgeye düĢecekti, teĢvikleri düzelecekti. ġimdi, enteresan, 4‟üncü bölgenin ilk 

Ģehri Rize. Samsun 0,1579; Rize 0,1550. ġimdi, Samsun 0,1579 iken bir üzerindeki Karaman 0,1864. ġimdi, Samsun‟ la Rize aynı yerde 

olmalı. Yani, 0,1579 0,1864‟e mi yakın, 0,1550‟ye mi yakın? Yani, biri 0,15‟ le baĢlayan bir rakam, öbürü 0,18. Yani, ya Rize‟ de… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın Usta, lütfen… 

ERHAN USTA (Samsun) – Çok affedersiniz, son cümlem. 

BAġKAN – Samsun kaçıncı bölgede bu arada? 

ERHAN USTA (Samsun) – 3‟üncü bölgede Samsun. 

BAġKAN – Öyle geliĢmemiĢ bir il mi? 

ERHAN USTA (Samsun) – Evet. Öyle demeyin, bakın, Samsun‟un 800‟üncü sırada… O da ayrı konu da Ģimdi… 

BAġKAN – Üstat, siz Kalkınma Bakanlığı MüsteĢar Yardımcısıydınız. Yani bunu Ģunun için söylüyorum… 

ERHAN USTA (Samsun) – Ben siyasetçi değildim. 

BAġKAN – Olur mu? Bu parametreleri Kalkınma Bakanlığı olarak belirlediniz. Biz burada bunun kavgasını çok verdik 

Kalkınma Bakanıyla. 

ERHAN USTA (Samsun) – Allah‟ tan korkun, parametrelerle mi oynayacaktık?  

Demek ki anlaĢılamadı. O zaman bana biraz süre vereceksiniz. SataĢmadan iki dakika söz istiyorum. 

BAġKAN – Bu kavgayı ayrı ayrı yaparız sizinle, uzun uzun yaparız. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, hayır, bu, Ģu… ArkadaĢlara da ifade ettim ben.  

ArkadaĢlar, Ģunu birazdan dağıtalım. Bu Sosyal GeliĢmiĢlik Endeksi‟nin sıralanması konusu teknik bir konu, Kalkınma 

Bakanlığı yapıyor bunu. Ama buradan sonra… 

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – ġikâyetçiyiz. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hayır, bununla ilgili bir Ģikâyetimiz yok.  

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Bizim Ģikâyetimiz var, Ģikâyetçiyiz parametrelerden. 

ERHAN USTA (Samsun) – Olabilir. 

BAġKAN – Biz Ģikâyetçiyiz efendim sizden. 

ERHAN USTA (Samsun) – O ayrı. Ya, ben buna razıyım, buradaki hakkımız verilse…  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) - Parametreleri hep belirli illere göre belirlemiĢler. 

ERHAN USTA (Samsun) – Hakikaten ona beraber çalıĢalım, o ayrı bir Ģey.  

BAġKAN – Isparta kaçıncı sırada orada? Tam kırılma yeri değil mi? 

ERHAN USTA (Samsun) – 21. Isparta‟nın kırılmasında problem yok. 



T B M M 
Tutanak Hizmetleri Başkanlığı 

Komisyon : Bütçe 

Tarih :29/1/2016 Saat : Kayıt:Bütçe Stenograf :  Uzman : ………………. Sayfa: 79 

 

BAġKAN – Ha, yok, Isparta kırılabilir! 

ERHAN USTA (Samsun) – Sayın BaĢkan… 

BAġKAN – Sizi Sayın Nuri Okutan‟a Ģikâyet edeceğim ben. 

ERHAN USTA (Samsun) – Çünkü, Isparta 0,52; Isparta‟nın kırıldığı noktanın altı 0,47.  

BAġKAN – Hayır, sizin parametrenizden dolayı. Siz Ġnternet kullanımı, odur, budur, bunları yaparsanız, 80 bin üniversite 

öğrencisinin olduğu yerde ben 2‟nci bölgede görünürüm. Organize sanayide kaç kiĢi çalıĢıyor Samsun‟da? Isparta‟da 2 bin çalıĢıyor, 

hepsi o kadar.  

ERHAN USTA (Samsun) – BaĢkanım, o konuda eleĢtiriye ben açığım. Tabii, ben, Kalkınma Bakanlığında makroekonomik 

kısımlarına baktım.  

BAġKAN – Ben genel olarak gözden geçirilmesini gerektiğini ifade ettiğim için söylüyorum. 

ERHAN USTA (Samsun) – Anladım. Benim sorumluluğumdaki iĢler değildi ama önemli değil, hakikaten endeksin oluĢumuyla 

ilgili problemlere de bakılabilir, oraya Ģu veri katılsa, bu veri çıkartılsa, ağırlıkları değiĢtirilse denilebilir, onlara hiçbir itiraz yok ama 

Ģöyle veya böyle, yani iyi veya kötü, beğenelim veya beğenmeyelim bir endeks yapılıyor, buradaki kırılma… ġimdi, endeksi yapmak 

teknik bir iĢ, nereden böleceğimizi yapmak siyasi bir iĢ. ġimdi, siyaset burada güzel çalıĢmamıĢ, onu söylüyorum. Ya Rize de üste 

gelecek Samsun‟ la birlikte ya da Samsun alta gidecek. Tabii, doğrusu, en uygun Ģey Samsun‟un 4‟üncü bölge olması. Sayın Bakanım, 

bu, çok kolay yapılabilecek bir Ģey ve çok adil bir Ģey. Yani, bu haksızlığın önüne geçilmesi lazım. Lütfen, eğer gerekirse ben teknik 

olarak bunu Ģey yaparım. Bir Bakanlar Kurulu kararıyla hemen çok rahat yapılabilecek bir Ģey. Ben Ekonomi Bakanlığını da falan ikna 

ederim bu konuda, MüsteĢarını filan ikna ederim, merak etmeyin.  

BAġKAN – Vallahi, benim yapamadığımı yaparsanız Isparta‟yı da rica ediyorum beraberinde. 

ERHAN USTA (Samsun) – Bunu herhâlde burada konuĢmamamız gerekiyordu, aramızda konuĢalım. 

BAġKAN – Ġlgiyle Samsun‟u takip edeceğim bundan sonra. 

ERHAN USTA (Samsun) – Tamam. 

Sizlere çalıĢmalarınızda çok baĢarılar diliyorum.  

TeĢekkür ederim, sağ olun Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum ben de Sayın Usta. 

Sayın Dağ, buyurun. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sayın BaĢkanım, teĢekkür ediyorum. 

Sayın Bakanım, değerli milletvekili arkadaĢlar, değerli bürokrat arkadaĢlar… Sayın Bakanım ve değerli Bakan Yardımcımız; 

yeni göreviniz hayırlı olsun inĢallah.  

Değerli arkadaĢlar, Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesini görüĢüyoruz. Gençlik ve Spor Bakanlığının 2011 yılında bağımsız bir 

bakanlık olarak kurulması ve o zamanki KYK‟da böyle bir bakanlığın oluĢturulması ülkemiz için de kanaatime göre faydalı olmuĢtur. 

Genç, bugünün dinamosu, yarının güvencesidir. Gençlik, milletlerin sahip olduğu en büyük hazinedir. Ülkemiz de bu hazineye diğer 

ülkelere kıyasla çok daha fazlasıyla sahiptir. 14 yaĢ altı nüfusumuz 18 milyon 862 bin 430, 15-29 yaĢ arası nüfusumuz ise 19 milyon 55 

bin 583‟ tür, dolayısıyla nüfusumuzun neredeyse yüzde 50‟si 30 yaĢ altındadır. Sayın Bakanlığımızın faaliyet alanlarında Kredi Yurtlar 

Kurumu, Spor Toto, Spor Genel Müdürlüğü, Gençlik Hizmetleri var. Gençlik hizmetleri noktasında son dönemde çok ciddi hizmetler 

olduğunu görüyoruz, bunun toplumda yansımalarını da hissediyoruz, özellikle gençlik merkezleri üzerinden çok ciddi çalıĢmalar 

yapıldığını hissediyoruz. Tabii ki daha iyisini ve daha güzelini yapmak hepimizin arzusu, bu anlamda da daha çok çalıĢmamız 

gerekiyor.  

SarıkamıĢ konusu biraz önce gündeme geldi. SarıkamıĢ‟ taki yürüyüĢ, binlerce gencin orada yürüyüĢü çok çok önemli ve bunun 

da inĢallah önümüzdeki süreçte yine devamı sağlanacak. Özellikle Çanakkale‟de sabah namazı programları ve oradaki toplantılar, aynı 

zamanda bunun daha da devamı, Çanakkale‟nin gezilmesi, oradaki tarihin hissedilmesi, bu tarz programların devamının gençlik 

hizmetleri noktasında gençliğimize Ģuur, millî, manevi duygular verilmesi noktasında çok çok önemli olduğu kanaatindeyim.  

Kredi Yurtlar Kurumu… Ben de 1996-2000 yılları arasında üniversite okuduğum dönemde KYK‟da kalmadım ama KYK‟da 

kalan arkadaĢlar vardı, ne yazık ki bir çoğu hiç de o dönemden memnun değillerdi. O yurt hâlâ açık, biraz tadilat yapıldı ama -Ġzmir 

Buca‟daydı- yanına 3-4 tane daha yurt yapıldı. Bu anlamda, o yurtla bu yurt arasında dağlar kadar fark var. KYK‟nın 2015 yılı 

bütçesine göre yüzde 32,97 artıĢ var. Normalde Sayın Usta daha iyi bilir ama yüzde 10 herhâlde artıĢlar bu dönem ortalama, ciddi bir 

artıĢ KYK‟ya öngörülmüĢ. Demek ki seçim vaatlerinde olan “Önümüzdeki süreçte dıĢarıda hiçbir öğrenci bırakmayacağız.” ı inĢallah 

önümüzdeki süreçte hayata geçiririz.  

2002 yılında 451 bin 550 öğrenciye öğrenim kredisi verilmekteyken Ģu anda 1 milyon 66 bin 824, toplamda da –bursla beraber- 

1 milyon 432 bin 698 öğrencimize –neredeyse 1,5 milyon- burs ödenmektedir. Burada burs verilmesi ve kredi verilmesi konusunda 

önceliği olan kiĢiler var yani baĢarılı öğrencilere, ilk 100‟e giren öğrencilere ve amatör millî sporculara 3 katı burs verilmekte, bunun da 

baĢarıyı destekleyen bir özelliği var. Bursta öncelikli öğrencilere baktığımızda, anne-babası vefat eden DarüĢĢafaka Lisesi mezunu gazi 

çocukları, Ģehit çocukları, yetiĢtirme yurdunda barınanlar, terör sebebiyle köyleri boĢaltılanlar var, belki bu birçok arkadaĢımızın 

malumları değil. Burada söylemde ayrımcılığa değil de eyleme baktığımızda, ayrımcılığın değil, eĢitliğin, pozitif bir özelliğin terör 

sebebiyle köyleri boĢaltılanlara sağlanması, ekstra burs verilmesi ve 2015‟ te bu rakamın 4 bin 986 olması… Yine, Van depremi 

sebebiyle -geçici olarak, tabii, Van depreminin etkili olduğu zamanlarda- 2011‟de 1.029 ve 2.470 yılları arasında da pozitif ayrımcılığın 
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yapıldığını, özellikle dezavantaj noktasında olan insanlara karĢı bir ekstra imkân sağlandığını görebiliyoruz. Yurtlarımız konusunda –

biraz önce dediğim gibi- fizikî özellikler çok daha farklı bir noktaya gelmiĢ durumda. 

Spor Toto üzerinden son dönemde yapılan hizmetleri gerçekten takdirle karĢılıyorum. Özellikle birçok yerde yapılan halı saha 

ve halı saha hizmetleri orada ücretsiz olarak halı sahadan ve spor aktivitelerinden faydalanan insanlar açısından çok çok önemli. 

Ġzmir‟de de yaklaĢık 10‟a yakın yerde halı saha hizmetimiz sağlandı, bunlar ya kenar mahallelerde ya da dağ köylerinde yapılan 

hizmetler. Bugüne kadar halı saha görmeyen birçok yerde, daha doğrusu futbol sahası olmayan birçok yerde halı saha hizmeti sağlandı, 

bu sayede de birçok gencimizin bu sahalardan istifade etme imkânları var. Özellikle Kınık‟ ta bunu bizzat görmüĢ biri olarak… Bir de 

halı saha turnuvaları da ara ara yapılıyor, köyler arası, mahalleler arası da bir dayanıĢma oluyor, onun için Spor Totoya da özellikle 

teĢekkür etmek istiyorum. 

Spor Genel Müdürlüğünün hizmetlerinde de zaten statlar, yüzme havuzları, futbol sahaları, bu anlamda da geçtiğimiz on yıl 

içinde önemli yapılan hizmetler var. Ben de Spor Bakanlığımızın bu hizmetlerinin daha da devamını inĢallah arzuluyoruz.  

Biraz önce müzakerelerde gündeme gelen konulara ben de kendi görüĢlerimle kısaca değinmek istiyorum. Tabii, Hürriyet‟e 

baskınla alakalı konu gündeme geldi. Gerçi Sayın Paylan ayrıldı ama eminim ki herhâlde tutanaklardan takip edecektir. O geceyi 

hatırlayan biri olarak, Sayın CumhurbaĢkanımızın konuĢması esnasında, aynı zamanda aynı saatlerde ve hemen öncesinde Dağlıca‟ da 

Ģehitler olduğu konusu konuĢulmuĢtu ve sayı konusunda da daha net bir Ģey söz konusu değildi. Sayın CumhurbaĢkanımızı canlı 

yayında izlerken bir anda bir tweet, bir haber Hürriyetten: “400 milletvekili olsaydı 16 Ģehit olmazdı.”  Canlı izliyoruz, bir tweet ve bir 

algı operasyonu, baĢka hiçbir anlamı yok. Yani canlı izlediğimiz bir Ģeye bir algı operasyonu ve emin olun ki o gece sadece Ġstanbul‟da 

değil… Biraz evvel arkadaĢların bahsettiği gibi ben Ġzmir‟de gençlik kolları baĢkanlığı yaptım, gençlik üzerinde hasbelkader bir etkimiz 

de var ve beni onlarca genç aradı “Hürriyet‟ in önüne gitmek istiyoruz.”  diye ve ben onlara Ģunları söyledim, bakın, saat, ilerleyen 

saatler… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hamza Bey, bakın… 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bir yere geleceğim Sayın Erdoğdu, geleyim bir yere, eğer kabul etmezseniz direkt de cevap 

verebilirsiniz, sonrasında da cevap verebilirsiniz. 

Ben onlara Hürriyetin önüne gittiğimizde 1.000‟ in altında sayı olmayacaksa, Ģiddet olmadan protesto, tamamen protesto… Yani 

kendi düĢüncemize aykırı ve kendi önem verdiğimiz birine karĢı yapılan bu algı operasyonuna biz de tepkimizi ortaya koymayacak 

mıyız, iktidar partisindeniz diye hiç mi sesimiz çıkmayacak? Gençler de bu anlamda tabii ki bir Ģey istiyor ve ben gecenin ilerleyen 

saatleri olduğu için, birçok kimse de belki takip etmediği için ve ciddi sayıda bir durum olmadığı için ben o gün için Ġzmir‟de bunu 

yapmayalım kesinlikle diye söyledim. ġimdi, burada, özellikle Ģunu söylemek istiyorum: Bu bir adli vaka ve adli soruĢturması devam 

ediyor. Yapıldı, Sayın Gizligider bununla ilgili bilgileri verdi. ġimdi, Ģu yaklaĢım çok garipsediğim bir yaklaĢım: Bir adli vaka yani 

orada protesto yapmak normal bir tepki, camın kırılması, bunu tabii ki tasvip etmek mümkün değil, ki Bakan Yardımcımızın da bunda 

bir dahli yok -ki onun da tasvip etmeyeceğine eminim- ama orada bir protestoya, bir eyleme katıldı diye ömür boyu… Bakan 

Yardımcısı olur, “Hop, yapma, olamazsın, sen orada protesto yaptın.”  Ne bileyim, bir yerde bir görev alacaksın “Hayır, olamazsın.” 

Yani, bu yaklaĢım da doğru değil. Aynı zamanda da burada “Seni BaĢkan yaptıracağız…” “Seni BaĢkan yaptırmayacağız.”  normal 

oluyor da, bir siyasetçi, bir genel baĢkan bunu söylüyor da “Seni BaĢkan yaptıracağız.”  anormal oluyor, bu da mantıksız bir Ģey.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ama “Yüzde kaç oy alırsak alalım…” diye baĢkanlığı savunmak baĢka bir Ģey…  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) - Bu bir düĢüncedir Sayın Erdoğdu, bu bir düĢüncedir, ne olursa olsun yani bu bir fikirdir, oradan çıkan 

bir Ģey… Bu düĢüncedir yani buna…  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Biz oy alacağız ve baĢkan yaptıracağız.”  baĢka bir Ģey. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bakın, burada eğer düĢüncelerin bazısını konuĢacak olursak o kadar –bize göre, bana göre- abesle 

iĢtigal düĢünceler oluyor ki HDP‟lilerin, sizin, kısmen MHP‟ li arkadaĢların ama yani bu bir düĢüncedir sonuç olarak. Yani “Seni baĢkan 

yaptırmayacağız.”  ne kadar makul ise, siyaseten öyle görünüyorsa “Seni baĢkan yaptıracağız ve seni baĢkan yapmak için…” Ha, benim 

kanaatim daha farklı boyutta.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Öyle bir Ģey var, haklısın.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Ben bitireyim, sürem de çok az.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Ne oy alırsan al seni baĢkan yaptırmayacağız”  demek de… 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sayın Erdoğdu, sürem de çok az çünkü daha değineceğim çok Ģey var.  

Sayın Paylan‟ ın özellikle Ģöyle bir ifadesi oldu, bakın, bu ifade önemli: “Bizler demokrat bir gençlik geliĢtirmeliyiz.”   

Sayın BaĢkanım, biraz süre uzatımı isteyeceğim.  

BAġKAN – Ġki dakika vereceğim.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Daha fazla isteyeceğim.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – “Bizler demokrat bir gençlik geliĢtirmeliyiz. Çoğulcu anlayıĢa saygı duyan, her türlü düĢünceye, fikre, 

fikir özgürlüğüne, ifade özgürlüğüne, basın özgürlüğüne saygı duyan bir nesil yetiĢtirmeliyiz.”  Sayın Paylan burada söyledi bunları. 

“ ĠĢin kindar boyutunu asla almamalıyız. Bakın, dindar boyutunu demiyorum, kindar boyutunu asla almamalıyız.”  Sonuna kadar 

katılıyorum. “ ‟Hani dindar ve kindar nesil‟  diye söylemiĢti Sayın CumhurbaĢkanı…” Sayın CumhurbaĢkanı “ kindar nesil”  demedi, 

burasını soru iĢareti koyarak geçiyorum. 
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Kininizi unutmayın ama. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – “Ama kindar boyutu böyle olmamalı çünkü nefret nefreti, Ģiddet Ģiddeti doğurur. Bakın, biz, bu 

kuĢaklar bu noktada bunların acısını çok çekti, yeni kuĢaklar bunların acısını çekmemeli ve biz seçimlerimize, bürokrasimize örnek 

olmalıyız.”  Bu sözün o bahsettiğim bölümü hariç, aynen altına imza koyuyorum yani bir Ģerh koyarak imza atıyorum. Peki, Diyarbakır 

BüyükĢehir Belediyesi, Van BüyükĢehir Belediyesi, Mardin BüyükĢehir Belediyesi gençlik merkezleri üzerinden aynı bu cümleyi o 

gençlik merkezlerinde söyleme imkânı var mı? Ben de diyorum kindar bir nesil oluĢturmayalım, ben de diyorum ırkçı bir nesil 

oluĢturmayalım, Kürtçü bir nesil oluĢturmayalım. Irkçı, Türkçü bir nesil ırk anlamında orada oluĢturmayalım. Dindar bir nesil 

oluĢturalım ben de istiyorum. Ama, bunun aynısını gidip Diyarbakır‟da gençlik merkezinde söyleyemeyecekseniz, bu çatı altında 

söyleyebiliyorsanız iĢte demokrasi bu. Bu ülkeye demokrasi bu Ģekilde geliyor.  

Son olarak, özellikle statlar konusu. Sayın Çam‟ın burayı çok dikkatli dinleyeceğini düĢünüyorum çünkü Ġzmir Milletvekili 

olarak Komisyonda aslında 5 kiĢi varız ama Ģu anda sadece Sayın Çam ile ikimiz varız. Ġzmir statları konusu çok çok önemli. 

BAġKAN – Sayın Çam‟a laf mı atıyorsunuz? 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Yok, laf atmıyorum, destek isteyeceğim kendisinden. 

ġimdi, Ġzmir‟de ihalesi yapılmıĢ 2 tane stadımız var Sayın Bakanım. Sizin de malumunuz, Spor Genel Müdürümüzün, herkesin 

malumu. Bir Göztepe stadı, bir KarĢıyaka stadı. 2014 yılı Ocak ayında ihaleler bitti. Sonrasında birçok uğraĢılar yapıldı. Neticesinde, 

bu statların yapımına baĢladık. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Lütfen, sözlerinizi toparlayın. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Ve BüyükĢehir Belediyesi statlarla ilgili dava açmıĢtı. Daha sonrasında, bu davalarda sıkıntı 

olmadığını, statların devam edeceğine dair basında ifadeler var ancak geçtiğimiz haftalarda bu davalar neticelendi ve mahkeme ihalenin 

iptaline karar verdi. Göztepe ve KarĢıyaka‟ya 15‟er bin kiĢilik stat yapacağız. Mahkeme gerekçelerinden birisi mülkiyet sorunu daha 

sonraki süreçte çözüldü. BüyükĢehir Belediyesi kendi meclisinden kararları geçirerek çözdü. Otopark sorunu, bu da çözüldü. Sadece 

kiĢiye göre değiĢen, bence trafik sorunu olması mümkün değil çünkü iki haftada 1 maç yapılacak, Ġzmir derbisi yapıldığında da bu 

maçlar zaten -Ģu anda da Atatürk stadı yapılıyor- Atatürk stadında yapılacak. 70 bin kiĢi statta, geniĢ alan. O açıdan, Ġzmir derbisi 

olduğunda Göztepe, KarĢıyaka, Altay, Ġzmirspor, Altınordu bunların maçı yapıldığında burada yapılacak. Dolayısıyla, trafik sorunu da 

subjektif bir durum.  

Geçenlerde BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız bir açıklama yaptı. Altay Alsancak Stadı, orayı da depreme dayanıksız olduğu için 

yıktık, yapımına uğraĢıyoruz ve BüyükĢehir Belediye BaĢkanımız bence de teknik olarak bir sıkıntı yoksa makul olabilecek bir teklifte 

bulundu: “Yan tarafında güzel sanatlar fakültesi vardı önceden, oranın -Millî Emlakin yeri- stada tahsisini yapalım ve 30 bin kiĢilik bir 

stat yapalım.”  Benim de çağrım Ģu, Ġzmir milletvekili arkadaĢlardan da bu desteği istiyorum, arzuluyorum: Göztepe, KarĢıyaka 

statlarında bu mahkeme kararı önümüzde durduğu sürece yol almamız, ilerlememiz mümkün değil. BüyükĢehir Belediyesinin daha 

önce de yapmıĢ olduğu bir uygulama var, bu uygulama; Gezi olayları sırasında otobüs, kaldırım falan yakan yıkan kiĢilerden tazminat 

davasından feragat edeceğini söylemiĢti. Aynı Ģekilde, bu statlardan da bir feragat etme imkânı... 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Ben onun feragat etmesini istiyorum. Biz de Spor Bakanlığı noktasında -Sayın Bakanım, buradan size 

çağrımdır- Sayın BüyükĢehir Belediyesiyle bir protokol yapıp, yine dediğim gibi eğer teknik olarak bir sıkıntı yoksa buraya 30 bin 

kiĢilik stadı kazandırmak için uğraĢalım. Bunu BüyükĢehir Belediyesine de yapmak isterse Sayın BaĢkan, orada da verebiliriz. Yarı 

yarıya yapma imkânı da söz konusu olabilir. Ve bu da Ġzmir‟e Ģu bir buçuk yıl içinde, bakın baĢladığı an bir buçuk yıl içinde en fazla 3 

tane stadı kazandırmıĢ oluruz. 

BAġKAN – Ġhtiyaç var mı o kadar stada? 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bizim 5 tane çok büyük takımımız var Sayın BaĢkanım. Eğer 3 tane stadımız olsun, 2017-2018 

sezonundan itibaren Süper Lig‟de en az 3 tane Ġzmir takımı var. Çünkü, statların özelliği butik stat ve yıllık her takıma 6 milyon, 7 

milyon gelir getirecek bir özelliği var.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Gerçekten, artık yalvarır bir pozisyona geldik. Bu konuda, ben, Ġzmir Milletvekili arkadaĢlardan da 

basında defalarca çağrıda bulundum. BüyükĢehir Belediye BaĢkanımızdan da anlayıĢ beklediğimi ifade ediyorum. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. Sağ olunuz. 

GörüĢmelere devam ediyoruz. 

Sayın Nazlıaka, buyurun. 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakan, değerli milletvekilleri, değerli bürokratlarımız ve sevgili basın 

emekçilerimiz; öncelikle hepinizi sevgiyle saygıyla selamlıyorum. 

Madem konu statlardan açıldı, ben de Ankara'daki bir stadımızdan bahsedeyim ve Ankara BüyükĢehir Belediyesinin bu 

konudaki duyarlılığına yönelik olarak Sayın Bakanımıza bir soru sorayım: Biliyorsunuz, kentler tarihleriyle yaĢar değerli milletvekilleri 
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ve değerli bürokratlar. Avrupa‟da pek çok kente gittiğinizde yüzlerce yıllık binalar ve yapılar özenle korunur, bizde ise yıkılıp rant 

alanına çevrilir. Bunlardan biri de Ankara‟ya 1967 yılında yapılan ve yaklaĢık yarım asırdır birçok kulübe ev sahipliği yapan 

Ankara‟nın sembol yapılarından biri olan Cebeci Ġnönü Stadıdır. 

Sayın Bakan, ben size aktarıyorum ama bekleyebilirim eğer meĢgulseniz. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ben dinliyorum sizi. 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Süreme de tabii ilave rica edeceğim. 

BAġKAN – Sayın Nazlıaka, yeniden baĢlatayım sürenizi. 

Buyurun. 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Evet, teĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Cebeci Stadı‟yla ilgili olarak bir girizgâh yaptım, sanıyorum onu duydunuz. Maalesef, bu stadın taĢları kaçak sarayın yenileme 

çalıĢmalarında kullanılmıĢtır ve TOKĠ‟ye devredilmiĢtir, Ģimdi de yıkılmayı beklemektedir. Tabii, bu yapıyı korumak aslında 

Bakanlığınızın görevidir. Ankara BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 2016 yılına yönelik olarak projelerini açıklarken, Cebeci Stadı‟nın 

bulunduğu yeri Ģöyle ifade etti: “Artık orası yeni bir stat yapmaya uygun değil, orada bir yurt yapacağız.”   

Evet, ülkemizde bir yurt sorunu var, yurt yapılsın ancak yurt her yere yapılabilir. Cebeci Stadı gibi tarihî bir stadı korumak, 

dediğim gibi bir misyon olmalıdır, sizin bir göreviniz olmalıdır, spor tarihimiz adına da bu hakikaten bir ayıptır diye düĢünüyorum. 

Onun için bu konuda ne yapmayı düĢünüyorsunuz? 

Spordan girmiĢken doping konusuna değinildi, ona o yüzden girmeyeceğim ama Ankaragücü‟yle ilgili olarak da sormak 

istediğim bir soru var. Biliyorsunuz, Ankaragücü 1910 yılından bu yana varlık gösteren ve asla kökleri kurutulamayan dev bir çınardır. 

Bu takımımız Ankara‟mızla özdeĢleĢmiĢtir, taraftarıyla bütünleĢmiĢtir. Ve siz de bir Cumhuriyet Halk Partili aileden geliyorsunuz, bir 

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilinin torunusunuz yanlıĢ bilmiyorsam. Mutlaka Ankaragücü‟nün tarihî misyonunu da 

biliyorsunuzdur. Yani, KurtuluĢ SavaĢı döneminde cephanenin yapıldığı ve aynı zamanda bizzat Ankaragücü çalıĢanlarının, 

oyuncularının cepheye mermi taĢıdığı ve bu kiĢilerin bir kısmının Ģehit, bir kısmının gazi olduğu verisine mutlaka sahipsinizdir.  

ġimdi, bu Birinci Lig‟de en uzun süre kalmıĢ olan 4 takımdan biri olan Ankaragücü maalesef bir borç batağının içindedir, bunu 

gayet iyi biliyorsunuz. 30 Ağustos 2009 ile 24 Ağustos 2011 tarihleri arasındaki dönemde, özellikle Ankaragücü kötü yönetim 

nedeniyle bu borcun içerisine sürüklenmiĢtir. Ben bunu 24‟üncü Dönemden bu yana gerek yazılı gerekse sözlü olarak soruyorum. Bu 

döneme yönelik olarak, bu dönemdeki Ankaragücü‟nün borçlandırılmasına yönelik olarak herhangi bir inceleme yapmayı düĢünüyor 

musunuz? Ve tabii, kulübün hâlen korunması mümkün olan hakları ve kayıplarının telafisi için bir çalıĢma yapılacak mı? 

Ankaragücü‟nün yaĢaması, varlığını sürdürmesi, bir baĢkent takımı olarak var olması için ne gibi politikalar üretmeyi düĢünüyorsunuz? 

ġimdi, teĢekkür ederiz bu arada tatlı için. Hani, tatlı yiyelim tatlı konuĢalım demek istiyoruz ama veriler biraz acı. Bu verilerden 

bir tanesi de -az önce de bahsedildi- genç iĢsizliğiyle ilgili olan veridir. Her 5 gencimizden birisi maalesef iĢsiz ama sokağa çıktığınızda 

bu verinin her 3 gençten birine ait olduğunu görüyorsunuz. Ve tabii, hiç Ģüphesiz, iĢsizlik demek sadece bir maddi gelir sahibi olmak 

demek değil; aynı zamanda, üretememek demek, tüketememek demek, katma değer yaratamamak demek, mutsuz bireyler demek; 

mutsuz bir bireyden oluĢan mutsuz bir aile, mutsuz ailelerden oluĢan mutsuz bir toplum demek ve eğer bir ülkenin gençliği geleceğe 

umutsuz bakıyorsa o takdirde o ülkenin umutlu bir geleceğinden yola çıkarak yol aydınlık bir ikbalinin olmayacağını da tahmin etmek 

tabii çok zor değil. Zaten madde bağımlılığındaki artıĢtan bahsedildi, soru önergeme verilen yanıttan da somut olarak söyleyebilirim ki 

son iki yıl içerisinde uyuĢturucu bağımlılığı yüzde 14 oranında artmıĢtı. Dolayısıyla, gençlerimiz mutsuzdur, gençlerimiz iĢsizdir. Bu 

konudaki gene çalıĢmalarınız hakkında biraz daha detaylı bilgi alabilirsek memnun oluruz.  

Bir baĢka konu, gene çokça değinilen yurt sorunu. Ben eminim buradaki milletvekillerimiz de hemen onaylayacaktır, bizim 

eylül ve ekim ayları arasında aldığımız en fazla talep yurt talepleridir. Hiç Ģüphesiz, Kredi Yurtlar Kurumunda kalmaya hak 

kazanamayan öğrencilerin özel yurtlarda kalabilmesi, özellikle dar gelirli aileler açısından mümkün değil ve küçük illerde, i lçelerde 

yaĢayan kız öğrencilerimiz, kadın öğrencilerimiz ya kayıtlarını dondurmakta ya da okula devam edememektedir sırf bu nedenle. Onun 

için, Kredi Yurtlar Kurumunda yurt imkânı sağlanamayan öğrencilerimizle ilgili olarak onların barınma problemleri hakkında neler 

düĢünüyorsunuz? 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız Sayın Nazlıaka? 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Ve tabii, bu noktada, kaydını sildiren ve donduran öğrencilerle ilgili bir bilgi alabilirsek, 

rakamsal bir veri alabilirsek çok seviniriz. 

Son olarak Sayın BaĢkan, biliyorsunuz, ülkemizde kadına yönelik taciz, tecavüz, cinsel istismar oranlarında ciddi bir artıĢ var ve 

bu olaylar ne kadınların yaĢı, eğitimi ne iĢte, ait olduğu sosyal statü ne çevreleriyle ilintili değil, bu bir zihniyet meselesi aslında ve 

kadın öğrencilerimizin bir kısmı da yurtlarda ya da yurda giderken üniversite yollarında maalesef bu sorunları yaĢamak durumunda 

kalıyorlar. Aslında bunu sadece kadın öğrencilere indirgemek de doğru değil, erkek öğrencilerin de bu sorunlarla karĢılaĢtığını 

biliyoruz. Örneğin KaĢ‟ taki özel öğrenci yurdunda bir görevlinin yurtta kalan ortaokul öğrencisi, bir erkek öğrenciye cinsel tacizde 

bulunması sonrasında tutuklandığını mutlaka biliyorsunuz siz de. Onun için, bu çocuklarımızla ilgili olarak… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen son sözünüzü alayım. 
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AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Bu tabii, bir de sadece basına yansıyanlar, bunların bir kısmı sosyal dıĢlanmıĢlıktan korktuğu 

için, bir kısmı okuldan alınma riski taĢıdığı için paylaĢmayabiliyor, içine atıyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin güvenliğiyle ilgili 

olarak, eğitimde fırsat eĢitliğine sahip olabilmesiyle ilgili olarak gene ne gibi çalıĢmalar yapıyorsunuz ve taciz olaylarıyla ilgili olarak… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Lütfen toparlar mısınız? Son sözünüzü alayım Sayın Nazlıaka. 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – …kaç tane idari soruĢturma açılmıĢtır? Bu konuda da bilgi alabilirsek seviniriz. 

TeĢekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Karabıyık, buyurun lütfen. 

LALE KARABIYIK (Bursa) – TeĢekkürler Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakan, değerli bürokratlar, değerli basın mensupları; ben Ģimdi, bir öğretim üyesi olarak, üniversite öğrencilerinin 

sorunlarını yakından gören birisi olarak konuĢacağım, aynı zamanda yıllarca da idarecilik yaptım. 

ġimdi, tabii, yurt sorunuyla baĢlayacağım. Yurtlar yapılıyor, sayıları artıyor ama yetersiz, özellikle ilçelerde bu sorun yaĢanıyor 

çünkü biliyorsunuz ki, ilçelerde 300 kiĢinin altında olduğu zaman yurt binası yapılmıyor ve had safhada yurt ihtiyacı var ilçelerde. 

Zaten ildeki de yetmiyor. ġu anda 172 ilçede ver, sizin de verileriniz içerisinde var, sadece 172 ilçede yurdunuz var ama 172 değil 

sadece Ģu anda üniversite öğrencisinin olduğu ilçeler. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, lütfen sessizlik. 

LALE KARABIYIK (Bursa) – Tabii, bu yurt sayısı yetersiz olunca öğrenciler açıkta kalıyor, maddi durumları da yeterli 

olmadığı için bu defa “öğrenci evleri”  diye bir kavram geliĢiyor ve bunu da yakinen görüyoruz ki biraz siyaseten oluyor bu öğrenci 

evleri ve daha kayıtların olduğu günlerde yurt çıkmamıĢ öğrencileri ben gerçekten görüyordum, gelip iĢte “Siz Ģurada kalabilirsiniz.”  

Ģeklinde bu evlere topluyorlardı. Biz bunu bizzat yıllardır gördük, özellikle üniversitemizin olduğu yerde. Benim idarecilik ve öğretim 

üyeliği yaptığım üniversitenin 55 bin öğrencisi var, ilçeler dâhil, 36 bin sadece merkezde öğrencisi var ki, yani bir Ģehir demek bu aynı 

zamanda. ġimdi, bakın, bu sayıyı verdim, bu kadar öğrencisi olan bir üniversitenin 3 bin kiĢilik yurt kapasitesi var.  

ġimdi, yurtlarda, sizin verilerinizde de var, Kredi Yurtlar Kurumu günlük 9 lira parasal beslenme desteği veriyor, sabah 

kahvaltısı veriyor bir de. Öğrenciler, sadece yurtta kalan öğrenciler değil, örneğin Uludağ Üniversitesinden bahsediyorum ama benim 

bu konuda çalıĢmalarım var, 7 üniversitede daha araĢtırma yaptım çünkü bu konularla özellikle ilgilendim. Sadece Uludağ Üniversitesi 

günde 5 bin öğrenciye yemek fiĢi veriyor ancak bu yemeğin parası olarak öğrenciden 2 lira alıyor ama yemek firmasına 7 lira ödüyor 

yani 5 lira kendisinden katıyor. Diğer üniversitelerin durumları da böyle. Demek istediğim Ģu: Aslında yurtlar bu yemeği verebilse 

üniversitelerin bu yükü belki azalır yani yurtlar aslında bu yemek hizmetini veya yemek bedelini artırarak verirse ya da üniversitelere 

bu konuda bir destek sağlanırsa üniversitelerin burada yükü azalmıĢ olur. Tekrar söylüyorum: 2 lira alınıyor öğrenciden ama 7 lira 

yemek firmasına verilerek bir öğünlük yemek karĢılanıyor. 

ġimdi, bir diğer nokta, ilçenin ismini de vereyim: Ġnegöl, en son yaĢadığımız örnek, baĢka ilçelerde de var, yeni kurulan 

kampüslerde iki blok yurt varsa ya ikisi de kız öğrenci ya ikisi de erkek öğrenci yurdu yapılıyor. Mesela Ġnegöl‟de erkek öğrenci yurdu 

var diye orayı tercih etmiĢler, bir geliyorlar yurdun ikisi de kız öğrenci olarak açılıyor yeni dönemde, inĢaatı da yeni bitmiĢ, öğrenciler 

açıkta kalıyor, iĢte, ilçelerde öyle birdenbire yapılacak Ģeyler de yok yani ev veya özel yurtlar da çok fazla yok ama belki ilçelerdeki 

yurt ihtiyacı kiralama yöntemiyle belki sağlanabilir. Bir de yani iki kampüs içerisinde, çok araĢtırdık, “ Ġhtiyaç böyle.”  denildi ama 

erkek öğrenci yurduna da ihtiyaç var, kız öğrenci yurduna da ihtiyaç var. Bu konuda bir bilgi alabilir miyiz veya siz inceler misiniz? 

Bakın, ben sürekli lisansüstü yöneticiliği yaptım, lisansüstü öğrencilere yurt imkânı çok yetersiz, yani enstitü müdürlüğü 

yaptığım bütün dönemlerde en çok Ģikâyet aldığımız nokta buydu, lisansüstü öğrenciler, yüksek lisans, doktora seviyesindeki 

öğrenciler, yabancı konuk öğrencilerden vazgeçtim, bizimkiler bile geldikleri zaman asla yurtlarda yer bulamıyorlar. Böyle bir sıkıntı 

var, bunu da dile getirmek istiyorum. 

Yine, kampüsler içerisinde yurt ile fakülte binaları arasında güvenlik problemleri var, ıĢıklandırma olsun, güvenlik olsun ve çok 

olaylar yaĢandı, geçen biliyorsunuz, Gemlikli bir ailenin kızı öldürüldü, yani boğazı kesildi ıĢıklandırma sebebiyle, Bursa‟da 

yaĢanmadı, Bolu‟da öğrenci olarak okuyordu hem de ilk baĢladığı dönemde o çocuğun baĢına o iĢ geldi. Yani bu çok önemli bir sorun. 

Bütün üniversitelerde yaĢanıyor, ben çoğu üniversiteyi gezdiğimde de görüyorum ve Ģikâyetler de alıyoruz, bize çok mailler geliyor, Ģu 

anda benim alanımla da ilgili olarak. Bu güvenliğin sağlanması lazım, ıĢıklandırmasıyla, iĢte, güvenlik, gece nöbetçileriyle çünkü ikinci 

eğitim dersleri var, öğrenciler 10.30‟dan önce çıkmıyorlar, o aradaki mesafenin ıĢıklandırılması ve güvenliğinin temin edilmesi 

gerekiyor. 

Yine, engelli öğrenciler için kapasite eksikliği var ve engelli öğrenciler için olan yurtlarda ihtiyaçlar karĢılanmıyor. Mesela sesli 

uyarı sistemi. Bakın, özel üniversitelerde var, yurtlarda, iĢte, “kapı açılıyor” , “kapı kapanıyor” ; ben bunu geçenlerde Mecliste de 

gündeme getirdim, hatta yerel çalıĢma, yani belediyelerle de böyle bir çalıĢma yapılabilir. Bakın, sadece bu değil, otobüs durağında 

nerede bineceğini, nerede ineceğini ya da kırmızı ıĢıktan geçerken görmüyor ve duymuyor yani yanlıĢ yerde biniyor, yanlıĢ yerde 

iniyor, ıĢığı görmüyor. Yurtlarda da aynı Ģekilde, o asansörlerde veya… Yani o sesli sinyalizasyon sistemine çok ihtiyaç var. Bir de 

tabii, engelliler için diğer farklı ihtiyaçların da buralarda yapılması lazım. Oralarda eksik var benim tespitlerime göre. 

Yine –demin de bahsedildi- madde bağımlılığı artık yaĢ olarak çok alt seviyelere indi. Üniversitelerde artık bir psikolog desteği 

olması lazım ya da yani bir –nasıl diyeyim- o güvenliği sağlayacak, belki bir sivil polis, sivil güvenlik, öğrencilerin arasına dağılmıĢ. 
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Bu sorun çok had safhada. Bakın özel üniversitelerde bunu görüyorum, öğrencilerin arasına dağılmıĢ, hiç fark edilmeden takip eden 

kiĢiler var. Yani hem psikolojik destekle sağlanması lazım hem de güvenliğin sağlanması açısından böyle bir ihtiyaç var diye 

düĢünüyorum. 

BAġKAN – ArkadaĢlar çok uğultu var, lütfen biraz sessiz.  

LALE KARABIYIK (Bursa) - Bir baĢka nokta, ambulans hizmetleri. Yani yurtlarda ambulans hizmetleri çoğunda yok. 

Üniversiten ambulans geliyor mu? ġu anda yeni sisteme göre üniversiteler de ambulansı dıĢarıdan kiralama usulüyle kullanıyorlar. 

Üniversite hastanesinin içinde bile ambulans yok, o da baĢka yerden çağırıyor ve geliyor. Bu bir sıkıntı. Öğrenci bayılır –biz çok 

görürüz derslerde- sara nöbeti geçirir, artık müdahaleyi de öğrendik yani ben yirmi yedi yıllık akademisyenim. Yurtları, bırakın yurtları 

fakülteye ambulans gelmez. Bu nedenle, bunlar Türkiye‟nin her yerinde ihtiyaçtır diye düĢünüyorum.  

Yine amatör spor kulüpleri konusuna geleceğim. Bu kulüpler yetersiz, bunların artması lazım. Bir de, özellikle uyuĢturucu 

bağımlısı olup rehabilite edilmiĢ, iyileĢtirilmiĢ öğrenciler için bu spor kompleksleri çok önemli. Sadece onlara hitap eden çalıĢmaların 

bile yapılması gerektiğini düĢünüyorum.  

Bir baĢka konu, bana maillerden çok geldi bu hafta, hatta Facebook‟a mesajlar filan da geldi, tam olarak neyin binde 8‟ idir 

bilemiyorum ama ben söyleyince herhâlde siz onu bileceksiniz, Ģöyle deniyor: “Amatör spor kulüplerine verilen destek binde 8‟ den 

binde 16‟ya çıkabilir mi?”  diye mesajlar geliyor bana. O neyin binde 8‟ i ben net bilmiyorum açıkçası.  

Son bir Ģey söyleyeceğim: Bu sunumunuzun 30‟uncu sayfasında “BaĢarısızlığı nedeniyle bursu kesilen öğrencilerin bursunun 

kesildiği tarihten itibaren öğrenim kredisiyle desteklenmesi…” diyor. Bu konuda biraz ayrıntı verebilir misiniz? Onu merak ediyorum.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Burs, kredi oluyor. 

LALE KARABIYIK (Bursa) – Miktar? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Aynı, miktarı değiĢmiyor. 

AHMET YILDIRIM (MuĢ) – Burs mu kredi oluyor, yoksa kredi mi burs oluyor? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Hayır, bursu almaya hak kazanmıĢ olan öğrenci kriterden 

dıĢarı çıktığında bursu kredi olarak devam ediyor. Yani miktar aynı.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Karabıyık. 

LALE KARABIYIK (Bursa) – Ben teĢekkür ederim. 

BAġKAN – Sayın Çaturoğlu… 

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Sayın BaĢkan, Sayın Bakanım, Bakan Yardımcım, kurum ve kuruluĢların değerli 

baĢkanları, sayın milletvekili arkadaĢlarım, değerli hazırun ve basın mensupları; hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 

Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığınızın son on üç yılda oldukça önemli çalıĢmalar yaptığını biliyoruz. Bu çalıĢmalardan 

dolayı Ģahsınızı ve tüm ekip arkadaĢlarınızı tebrik ediyorum.  

Burada, Sayın Paylan, Bakan Yardımcımızla ilgili bazı söylemlerde bulunmuĢtur ve kendisini istifaya davet etmiĢtir. Buna hiç 

sataĢmaya meydan vermeden 23 Aralık 2015 tarihli bir gazete haberini okuyorum: “HDP EĢ Genel BaĢkanı Figen Yüksekdağ…”  

BAġKAN – ArkadaĢlar, bütçeler üzerinde konuĢalım ağırlıklı olarak, lütfen. 

FARUK ÇATUROĞLU (Zonguldak) – Tabii, tabii, bunu bir okuyayım ondan sonra konuĢuruz. 

“Star Medya binasına 24 Temmuzda bomba koyan MDKP‟ li kadın teröristler Yeliz Erbay ve ġirin Öter, GaziosmanpaĢa‟da 

kaldıkları hücre evinde polisle girdikleri çatıĢmada öldürülmüĢtür. Cenazede, açıklamalarda bulunan Yüksekdağ, devrimci kadınların 

katledildiğini, bugün onları ölümsüzlüğe uğurladığını söylemiĢtir. Öte yandan cenaze için toplanan bazı göstericiler, çevrede güvenlik 

tedbirleri alan emniyet güçlerine saldırmıĢtır.”  Bu bir gazete haberi, hiç yorumsuz bunu okuyorum. 

Değerli Bakanım, biz tahsil hayatımızı yaz tatillerinde çalıĢarak tamamladık ama çoğu üniversite öğrencimizin böyle bir imkânı 

olmadığını da biliyoruz. Bu amaçla, Bakanlığınız ile ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bir proje yaparak gençlerin, özellikle 

üniversite öğrencilerinin öğrenimleri devam ederken part-time çalıĢmalarına izin verilmesi ve bu olanakların sağlanması konusunda 

çalıĢmalar yapılmasını arzu ediyoruz.  

Bir yurt dıĢı seyahatimizde Almanya‟da bir ormana gitmiĢtik ve ormanda ağaçların dibinin tertemiz olduğunu gördüğümüzde 

orada Ģöyle bir soru sorduk: “Bu nasıl böyle tertemiz?”  diye, söylendi ki bu part-time çalıĢan öğrenciler buraları temizlemiĢ. Hem kendi 

bütçelerine katkıda bulunup hem de memleketin kalkınmasına katkıda bulunmak açısından gayet önemli bir konu diye düĢünüyorum. 

Öte yandan, Sayın Bakanım, değerli hazırun; Kredi ve Yurtlar Kurumunda uygulanmakta olan misafir öğrenci uygulamasının 

verimli olduğunu düĢünmüyorum. Önce kriterler göz önünde bulundurularak öğrenciler yurtlara asil olarak yerleĢtiriliyor ve bunlara da 

1‟den baĢlamak üzere kaç tane sıralama varsa ona göre yedek öğrenciler yazılıyor. Ama uygulamada gördük ki 5‟ inci yedekteki adam 

beklerken 70‟ inci sıradan, 80‟ inci sıradan öğrenciler buralara yerleĢtirilebiliyor. Bu da uygulamada büyük sıkıntılara yol açıyor. Bu 

öğrenciler bunları takip ediyor ve üç ay, dört ay boyunca bu öğrenciler ve bu öğrencilerin velileri özellikle milletvekillerini ve siyasi 

parti teĢkilatlarını oldukça çok rahatsız ediyor. Bu otomatiğe bağlanmalı, aynen devlet burslarında olduğu gibi ve bundan da taviz 

verilmemeli. Bir elektronik yazılımla uygulanmalı diye düĢünüyorum. 

Ben Bakanlığınızın bütçesinin hayırlara vesile olmasını Cenab-ı Allah‟ tan temenni ediyor, Sayın Bakanım, Bakan Yardımcım ve 

ekip arkadaĢlarınıza baĢarılar diliyorum. 

BAġKAN – Sayın Çaturoğlu teĢekkür ediyorum.  

Sayın Aydoğan, buyurun lütfen. 
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NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Ben de Sayın Bakanı, herkesi saygıyla selamlıyorum. 

Öncelikle, değerli arkadaĢ buradan gitti herhâlde ama partimize yönelik sorduğu bazı sorular vardı, onları cevaplayacağım, 

HDP‟nin bir gençliği olup olmadığını sordu. HDP‟nin bir Gençlik Meclisi örgütlenmesi var. Ancak tabii, yeni bir partiyiz, yeni yeni 

örgütleniyor gençlik. Tam da kendisinin ifade ettiği, Garo‟nun ifade ettiği demokratik değerler çerçevesinde örgütlenen bir gençlik var. 

Biz, her yaptığımız toplantıda, her yaptığımız panelde, konferansta tam da bu demokratik değerleri esas alarak konuĢma yapıyoruz. En 

yüksek sesle de bunları dillendiriyoruz. Kendisinin ben bu anlamda rahat olmasını diliyorum. 

Tabii, partimizin bundan önceki partilerdeki gençlik yapılanmalarıyla Ģu anda iliĢkisi yok. O gündemleĢtirilen YDG gençlik 

örgütlenmesi, bundan beĢ-altı yıl önce kurulmuĢ bir gençlik örgütlenmesidir. Ancak, 2009-2010 yıllarında bu paralel yapının partimize 

yönelik yaptığı KCK operasyonlarıyla birlikte gençlik hareketine yönelik çok büyük bir yönelim oldu. Geneli üniversite gençliğinden 

oluĢan bu gençlik böyle çok haksız hukuksuz hazırlanan uydurma telefon görüĢmelerinden, kayıtlarından hareketle gözaltına alındılar, 

tutuklandılar. Örneğin, ben Ankara‟da tıp fakültesi öğrencilerinin bir davasına katıldım. Türkiye‟nin en güzide üniversitesinde okuyan 

yani Hacettepede okuyan tıp öğrencileri, Ankara Tıpta okuyan tıp öğrencileri gözaltına alınıp tutuklanmıĢlardı, yargılandılar; bazıları 

ceza aldı, bazıları çıktı. Ama, o süreçte tutuklanan, gözaltına alınan ve gözaltına alınıp belli bir süre cezaevinde yattıktan sonra çıkan 

gençliğin önemli bir kısmı, üniversite gençliğinin önemli bir kısmı PKK‟nin dağ kadrosuna katıldı, kalanlar da biçim ve Ģekil  

değiĢtirerek, iĢte Ģimdi Diyarbakır Sur‟da, Cizre‟de, çeĢitli yerlerde bu öz yönetim ilanlarıyla birlikte açılan hendek ve barikat 

direniĢlerinde yer alıyor. Yani, bu konuda söylenmesi gereken Ģey Ģu: Her Ģey süreçle ilgili ve alakalı olarak geliĢiyor. Eğer 

demokratikleĢme geliĢirse, bu sorun yani Kürt sorunu çözülürse, Ģüphesiz ki örgütlenen gençlik, partimizin yapısı içerisinde örgütlenen 

gençlik bu demokratik karakterini sürdürecek. Eğer sorun çözümsüzlüğe itilirse, yine gözaltılar, iĢkenceler, tutuklamalar devam ederse, 

gençlik de yönünü baĢka yerlere çeviriyor ve sonuç olarak bu tablo ortaya çıkıyor ve -dediğim gibi- devam ederse çıkmaya da devam 

edecek.  

Birkaç söz de Bakan Yardımcısı arkadaĢın atanmasıyla ilgili söylemek istiyorum. Aslında, biraz önce değerlendirme yapan, 

geçmiĢte -geldi herhâlde- partinizin Gençlik Kolları BaĢkanlığını yapmıĢ arkadaĢ ifade etti: “Bizim böyle bu tip eylemliklerimiz olmaz, 

bizi böyle yerlerde göremezsiniz.”  Doğrudur. Esasında, ben de böyle bir tablo ortaya çıkınca merak ettim ve Ġnternet üzerinden 

“Abdurrahim Boynukalın kimdir?”  falan gibi, böyle çok meĢhur olunca, aniden Türkiye‟nin gündemi ve birinci maddesi olunca merak 

ettim, okudum. Tabii, ailesinin öz geçmiĢi yazıyordu, ailesi ta 1800‟ lü yıllardan beri, ġam‟a kadar uzanan bir zincir içerisinde kendi 

inandığı dava uğruna mücadele etmiĢ, bedel ödemiĢ bir aile. Bu ailenin bir çocuğu milletvekili yapılmıĢ, son derece de doğal ve doğru 

bir Ģey yani bu kadar mücadele eden, kendi davası, inandığı dava uğruna mücadele eden bir aile ve onun çocuğu elbette ki milletvekili 

yapılır, doğru olan da budur.  

Benim biraz önce karĢı çıktığım Ģey Ģu: “Kendimize demokrat olmayalım.”  diyorum. ġimdi, tabii, yargılama süreci oldu, iĢte 

takipsizlik verildi. Türkiye‟de yaĢıyoruz, biliyoruz yani yüzde 50 oy almıĢ bir iktidar partisinin Gençlik Kolları BaĢkanı, üstelik bir 

milletvekili, o eylemden dolayı sorgulanacak, yargılanacak, ceza alacak; biraz zor yani, biraz zor. Yani, buna böyle o eylemden dolayı 

ceza verecek hâkim ve savcı yoktur yani olursa ben kendilerine “Bravo.”  derim yani tebrik de ederim, onu da söyleyeyim.  

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Cezası ne kadar biliyor musunuz? 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Gerçektir, bu böyledir, bu CHP döneminde de böyleydi, diğer zamanda da böyleydi yani 

yargının kimin elinde olduğu dönemlerde hep öyledir yani. KeĢke değiĢse, daha bağımsız bir yargı olsa; onu ben söyleyeyim. 

BAġKAN – CHP‟ye bir sataĢma oldu ama.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Dolayısıyla, ben eminim, Ģundan eminim: Eğer aynı eylemi, diyelim HDP‟ li bir 

milletvekili, bizim Gençlik Meclisi BaĢkanımız olup da milletvekili olmuĢ bir arkadaĢımız yapsaydı, ilk yapıĢtırılacak damga “ terörist”  

damgası olacaktı, gözaltına alınacaktı, diğer arkadaĢın konumunda olmasaydı, milletvekilliğinden sonra tutuklanacaktı, cezaevine 

atılacaktı, yargılanacaktı, böyle bir Ģey geçecekti. Yani, söylemek istediğim Ģey Ģu: Kendiniz için ne düĢünüyorsanız baĢkası için de 

onu düĢünün yani kendinize çok fazla demokrat olmayın, gerçekten demokrat olun. AKP‟nin önemli özelliklerinden birisi de kendine 

demokrat olmasıdır, kendi yaptığı her Ģey demokrasinin sınırları içerisindedir, demokrasinin çerçevesi içerisindedir, baĢkası yaptığında 

da demokrasinin sınırları vardır, o sınır aĢılmıĢtır. Bunun biraz değiĢmesi gerekiyor.  

ġimdi, Diyarbakır‟da bir yurt yapıldı. Biliyorsunuz, Diyarbakır‟da büyük bir üniversite var, öğrenci sayısı da fazla, yurt sorunu 

da var. Yurt sorunu çözülüyordu, iĢte bir yurt açıldı 3 blok hâlinde, 2 blokuna öğrenciler yerleĢtirildi. Önemli oranda öğrencilerin yurt 

sorunu çözülüyordu, derken Sur‟a müdahale baĢladı Sayın Bakan. Müdahaleyle birlikte 3 bloktan oluĢan bu Halid Bin Velid Öğrenci 

Yurdunun 1 tanesi özel harekât polislerine tahsis edildi.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – BoĢ olan blok.  

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – BoĢ olan blok ama tabii, öğrenciler yerleĢtirilecekti oraya, daha diğer öğrenciler 2 bloka 

da yeni yerleĢiyordu. Tabii, büyük sıkıntılar oldu, biz biraz sıkıntıları gidermeye çalıĢtık. ġimdi, bu ne kadar doğru bilmiyorum tabii 

ama koskoca Diyarbakır‟da herhâlde özel harekâtçıların kalacağı baĢka bir yer bulunabilirdi. ġimdi, orada öğrenciler kalksalar, eylem 

yapsalar, etkinlik yapsalar, buna itiraz etseler ki hakları var. Yan yana 3 tane bina, o binanın 1‟ inde özel harekât polisleri ve iĢte 

hepsinin yüzleri kapalı, maskeli, ellerinde eldivenler, silahlar, Ģunlar, bunlar vesaire. Yani, o eylem, etkinliklerde öğrenciler gözaltına 

alınsa, tutuklansa “ terörist öğrenci”  sıfatına, konumuna gelecekler. Bence buna müsaade etmemeliydiniz. Yani, nasıl olsa koskoca 

Diyarbakır‟da özel harekâtçıların kalacağı bir bina bulunurdu çünkü orası sonuç olarak kiralanmıĢ bir yer ve Ģu anda Diyarbakır‟da 

binlerce ev var ve apartman dairesi var kiralık olan ve yaĢanan çatıĢmalı süreç nedeniyle de satılmayan, hâlihazırda bekleyen; bu böyle.  
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Bir de Ģunu ifade etmek istiyorum: Bu öğrenci kredileri var, alınan, 947 bin civarında ödenmemiĢ öğrenci kredileri var. Bize de 

geliyor yani kredilerini ödemedikleri için ya da ödeyemedikleri için. Okuldan mezun olmuĢlar, iĢte Türkiye‟de iĢsizlik özellikle 

üniversiteyi bitirmiĢler arasında çok daha yüksek, bir yıl da tanınan ek süre var, üç yıla rağmen hiç de iĢ bulamadığı için kredisini geri 

ödeyemeyen ve o nedenle de büyük sıkıntı yaĢayan bir kesim var. Yani, bu kesim artık 1 milyona yaklaĢan bir kesim iĢte, 947 bin gibi 

bir rakamla ifade ediliyor.  

Tamam, teĢekkür ederim, bu kadar.  

BAġKAN – TeĢekkür ederim Sayın Aydoğan.  

Sayın Durmaz… 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın BaĢkanım, Saygıdeğer Bakanlarım, değerli bürokratlar, basınımızın değerli temsilcileri, 

değerli arkadaĢlarım; gecenin ilerleyen bu saatinde hepinize iyi akĢamlar diliyorum.  

Sayın Bakanım, Türkiye‟de her ilde üniversite, bazı illerde birden fazla devlet ve bunun dıĢında da yine çok sayıda özel 

üniversiteyle ülkemizi donattık. Ancak, gel gör ki üniversitelere açılan yeni bölümler, öğrenci sayısı… Ama, bir türlü bu planlama 

yapılamıyor. Geldiğimiz noktada on dört yıldır bu ülkeyi yöneten bir iktidar varken bu planlamasızlığın artık günümüzde telaf i 

edilebilir bir tarafının olmadığı görülmekte. Okullar açılıyor, açıldığında bir periĢanlıktır gidiyor ve bu arada birçok öğrenci özel 

yurtlara kayıt yaptırıyor. Özel yurtlar da o öğrenciye on ikinci ayda, birinci ayda, belki yurt çıkma olasılığını da göz önüne alıp, senenin 

baĢında kendi kazanacağı akçeyi düĢünüp elinden on aylık senet alıyor. Aralık ayı geldiğinde bazen açılıyor ve bu konuda değerli 

milletvekili arkadaĢlarımıza olduğu gibi bizlere de çok talep geliyor, yerelde de bu sıkıntıları alıyoruz. Ama bu öğrencilerin 

mağduriyetini giderme noktasında sonuç para kazanma olunca birtakım sıkıntılar yaĢanıyor. Bu konuda artık mazeretsiz, önümüzdeki 

eğitim öğretim yıllarında bir planınız var mı? Tabii, seçimler öncesi üniversite kampüsleri, yurtlarda oldukça ziyaretler yaptık, gençlerle 

bir araya geldik. Zile ilçemizde Profesör Doktor Mümtaz Turgut TopbaĢ Kampüsü‟nde binalarda Ġnternet‟ in olmadığını gördük. 

Yönetimi ziyaret ettik, dedik ki: “Ya, sınırsız bir Ġnternet‟ in gideri nedir?”  ĠĢte 40 lira, 50 lira aylık. “Biz bunu bir pol itikacı olarak 

vermeyi değil de Ģehirde bir kamu yararına çalıĢan bir derneğe bunu üstlendirelim. Yani biz partili olarak yapmıĢ gibi olmayalım. Bu 

gençliğe de bu devlete de bu kuruma da zarar vermeyelim.”  dediğimizde de yasalarımız buna müsait değil. Bu yasal düzenleme ve 

çalıĢma ancak yıl sonundan yıl sonuna, baĢlangıcı da ocak ayından olabiliyor gibi birtakım gerekçeler aldık. Bu konuyu da lütfeder bir 

dikkate alırsanız sevinirim. 

Yine, öğrencilere kayıt aĢamasında aile gelir durumunu beyan eden birtakım bilgiler alıyor. Ancak yaĢanan süreçte 

değerlendirmede mi sıkıntılar oluyor, ne oluyor, bilmiyorum, gerçekten yurtta kalabilecek bir öğrencinin açıkta, aile gelir durumu da iyi 

olan birtakım insanların da yerleĢtiğine tanık oluyoruz. 

Tabii, siz oradan her ne kadar “Yok.”  diyorsanız da… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Bu iddiada bulunan öğrenci kardeĢimizin bilgilerini bana 

verin, hemen araĢtırayım, vereyim size soruyla ilgili olarak.  

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Evet… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Hemen Ģu anda yapabilirim bunu.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Korkmaz mısın baĢına bir Ģey gelecek diye? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Yo, ne alakası var Aykut Bey? Gözünüzü seveyim ya! 

Niye böyle bir Ģey söylüyorsunuz ya? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Senden değil ama neler geldi… 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Peki, Sayın Bakanım, bugün değil ama bana bir hafta süre verin. Memlekete gidersem ben size bu 

konuda bilgileri getireceğim.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Tabii, lütfen.  

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Genç iĢsizlerin sayısı ülkemizde yüzde 20‟ lerde. Bir taraftan üniversite sayısını çoğaltırken ciddi 

bir planlama yapılmadığından bu konuda da gençlerimizin geleceği kararmıĢ durumda. Bu konuda da bir çalıĢması var mı 

Hükûmetinizin Sayın Bakanlıkla ortaklaĢa?  

Amatör spor kulüplerinin bir bölümü resmî kurum, kuruluĢlara yaslanmıĢ durumda, bir diğeri de mahallesinden, esnaflardan, 

çarĢıdan, belli insanlardan özel bütçeler beklemektedir.  

Türkiye‟de sporun altyapısı, gerçekten, amatör spor kulüpleri ve okullarımızdır. Bu konuda yeniden bir düzenleme ya da amatör 

spor kulüplerinde en azından ülkemizin belli yörelerinde pilot olan branĢlarla ilgili bir bütçe ve çalıĢmanız var mıdır, bunu da öğrenmek 

istiyorum.  

Yine, politikacıların eskiden birkaç tane öğrenciyi, çok mağdurunu, yurtlara yerleĢtirebilme gibi bir kontenjan vardı. Yeniden 

gündeme gelebilir mi? Çünkü biz bunları kendi çocuklarımıza kullanacak değiliz, ihtiyaç sahiplerine kullanacağız.  

Ve yurtlarımızda Ģöyle bir sıkıntı var: Yani memur tayinlerinde, öğretmenlikte –ben eskiden öğretmendim- okullar kapanırken 

mevcut görev yapan öğretmenlerin uzaktan yakına doğru bir tayin isteme hakkı var, merkeze doğru çekilebiliyordu. Üniversite 

yurtlarında bu düzenleme yapılmıyor. Açıldığında bir karmaĢayla bitiyor. Yıl sonunda öğrencilerden bütün talepler alınıp, mevcut 

yurtlarımızda kalanlardan… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Anlayamadım efendim. Nereden nereye gidiĢte, onu 

anlayamadım.  
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KADĠM DURMAZ (Tokat) – Mesela, bir kent merkezinde bir bölüm yurtlar kampüs içerisinde, bir bölümü de Ģehrin muhtelif 

yerlerinde. Yani öğrenci günde birkaç kez dolmuĢa binerek, bir bütçe ödeyerek ya da oradaki modern değil, yakına gelmek istiyor. 

Okullar kapanırken önceden bu yurtlarda barınan öğrencileri yeni bir talep alıp belli noktaya belli bir oranda taĢıyıp okullar açıldığında 

bu karmaĢayı önleyebilir miyiz diyorum.  

TeĢekkür ederim. 

Ġyi akĢamlar diliyorum.  

Bütçenizin ülkemize hayırlı, uğurlu olmasını, baĢarılar getirmesini de canı gönülden diliyorum.  

BAġKAN – Sayın Durmaz, çok teĢekkür ediyorum.  

Sayın Cora… 

SALĠH CORA (Trabzon) – Sayın Bakanım, Değerli BaĢkanım, değerli milletvekilleri, kıymetli bürokrasiden katılan arkadaĢlar; 

Plan ve Bütçe Komisyonumuzda Gençlik ve Spor Bakanlığının bugün bütçesini görüĢüyoruz. Bütçenin hayırlı olmasını diliyorum.  

Tabii, ben sözlerime öncelikle Gazi Mustafa Kemal Atatürk‟ün bir sözüyle baĢlamak istiyorum. 1924 yılında Gazi Mustafa 

Kemal Atatürk Trabzon‟u ziyaret ettiğinde Trabzon Lisesini de ziyaret ederek Ģeref defterine Ģöyle bir mesaj düĢmüĢtür: “Bedenî 

idman, fikrî idmanla muvazi olmalıdır.”  demiĢtir. Bu söz Trabzon‟daki bütün liselerde hemen hemen, okulların köĢelerinde yer 

almaktadır. Bunun, aslında, Trabzon‟da da sporun geliĢmesi, spor noktasında diğer illere nazaran önlerde yer almasının en önemli 

nedenlerinden birisi olduğunu düĢünmekteyiz çünkü Trabzon‟da herkes doğduktan sonra sporla yaĢar, sporla beraber hayatlarını idame 

ettirir. Bu çok veciz bir sözdür. Bizler de bunu önemli bir mesaj olarak görüyoruz, gençlerin eğitim hayatlarına devam ederken spor 

faaliyetleriyle bedenen ve fikren sağlıklı, çağdaĢ, ufku açık birey olmamız hususunda bu sözlerin bizlere yol gösterdiğini 

düĢünmekteyiz.  

Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığının ülkemiz genelinde çok önemli hizmetleri olmuĢtur. Bunları biz zaten yakından 

takip etmekteyiz. Bizler de sporun bir Ģekilde içerisinde yer aldık, hem amatör spor kulüplerinde futbol oynadık hem yöneticilik yaptık. 

Yine, Türkiye Okul Sporları Federasyonunda sizlerle yakın bir çalıĢma içerisinde olduk. Dolayısıyla, bunları yakından takip ettik ve 

sizlerin bu yöndeki çalıĢmalarınızı takdir ediyoruz, müteĢekkiriz. Ülkemize çok önemli organizasyonlar kazandırdınız. Gençlik 

faaliyetlerinde gençliğin sporla barıĢması yönünde önemli faaliyetleriniz olmuĢtur, katkı sağladınız.  

Aslında, Spor Bakanlığı tesisleĢtirme anlamında önemli hamleleri, önemli projelerin birçoğunu gerçekleĢtirmiĢtir. Ancak değerl i 

arkadaĢlar, bizim toplum olarak sporda bir zihniyet devrimine ihtiyacımız vardır. Biz sporu çok seviyoruz, sporcuyu çok seviyoruz ama 

spor yapmayı sevmiyoruz. En önemli sorunlarımızdan birisi budur. Neden bizim valilerimiz, belediye baĢkanlarımız, üst düzey 

yöneticilerimiz, onların öncülüğünde toplumu spor yapmaya teĢvik etmiyoruz? En büyük sorunlarımızdan birisi budur. Çünkü bu 

genelde çok önemli, Ģehrin kurtuluĢ günlerinde yapılmakta, geri kalan günlerde yapılmamaktadır. (Gürültüler) 

Değerli arkadaĢlar, biraz sessizlik olursa… KonuĢmamın insicamı bozuluyor.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Cora.  

ArkadaĢlar, lütfen… 

Buyurun Sayın Cora.  

SALĠH CORA (Trabzon) – Değerli arkadaĢlar, spor yapmayan toplum gergin olur, bunu hepimiz biliyoruz, Ģiddete eğilimli olur. 

Trafikte de gerginliklerimizin en önemli nedenlerinden birisi aslında spora karĢı yabancılaĢmıĢ bir durumda olmamızdan kaynaklanıyor. 

Oysa spor yapan gençler paylaĢmayı öğrenir; sevgiyi, güler yüzlü olmayı öğretirler, özgüvenimizi arttırırlar; verimli, paylaĢan, çabuk, 

hızlı ve doğru karar alan bir birey olmamıza vesile olur.  

Yine, değerli arkadaĢlar, biliyorsunuz, spor çok güncel bir konu olduğu için özellikle söylüyorum: Spor, gezegenimizin ortak bir 

tutkusudur. Ülkelerin geliĢmiĢliği sadece onların bilim ve teknolojisiyle değil, aynı zamanda kültür, sanat ve sporla mümkündür.  

Burada, biz aslında Spor Bakanlığının yanı sıra Millî Eğitim Bakanlığımızdan da çok büyük beklentilerimiz vardır. Eğitimle 

spor eĢgüdümlü olmalıdır. En büyük hatalarımızdan birisi -yani “hata”  derken, strateji olarak söylemek istiyorum- ya eğitim ya spor 

seçeneğini bırakıyoruz sporculara. Oysa hem spor hem eğitim olmalıdır, baĢarı da ancak böyle gelebilir. Bugün üniversiteye giden bir 

öğrenci ya üniversiteye devam edecek ya da sporu bırakacaktır. Oysa dünyada bunun tam tersi olmaktadır, Avrupa‟da öyle değildir.  

Özellikle ilkokullarda spor kültürü dersi vermemiz gerekiyor. Eğer biz ilkokullarda spor kültürü dersi verirsek o zaman o 

tribünlerdeki Ģiddet olaylarını azaltabiliriz, o tribünlerdeki küfrü azaltırız, tribünler boĢ olmaz, daha eğlenceli hâle gelebilir. Biz bu 

çocuklara spor kültürünü aĢılamalıyız.  

Sayın Bakanımız bahsetmiĢti, bazı kanallarda kariyere yönelik programlar yapıldı. Bence TRT‟nin bir kanalının da buna 

ayrılması gerekiyor, spor kültürüne katkı sağlamak anlamında bu yönde kariyer yapmıĢ, baĢarılı olmuĢ kiĢilerin hayat hikâyelerinin 

çocuklara öğretilmesi gerekiyor.  

Bütün okullarda bir defa satranç ve masa tenisinin olması gerekiyor. Bu çok zor bir Ģey değildir, çok maliyetli bir Ģey değildir. 

Yani masa tenisiyle beraber aslında birçok fonksiyonumuzu, vücudumuzun birçok fonksiyonunu geliĢtirme durumu oluĢmaktadır. 

Okulların etrafında spor tesisleri yapmamız gerekiyor. Bunun güzel örnekleri vardır ama artırabilirsek baĢarılı olabiliriz. 

Beden eğitimi dersleri kırk beĢ dakika. Biz çocukluğumuzda beden eğitimi derslerini okul formamızla beraber yapıyorduk çünkü 

ertesi saatte edebiyat dersi oluyordu veya iĢte diğer dersler oluyordu. Aslında, beden eğitimi derslerinin öğleden sonra kültür sanat 

dersleriyle beraber birleĢtirilmesi gerekiyor, bu Ģekilde gençlerimizin kabiliyetlerini daha da artırabileceğimize inanıyoruz. 
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Benim bir de düĢüncem Ģudur: Yüzme havuzu olmayan illerimiz vardı; çok Ģükür, Bakanlığımız döneminde ve Hükûmetlerimiz 

döneminde Ģu anda her ilde yüzme havuzumuz var ama yetmez, her ilçede yüzme havuzumuzun olması gerekiyor çünkü yüzme 

havuzuyla beraber insanların… Hatta, yüzme havuzu olmasının yanı sıra yüzme dersini de mecburi ders hâline getirebiliriz. Bunu 

yaptığımız zaman, eğer ilçelerde o fiziki donanımları sağlarsak, mecburi ders olursa, toplumun sosyalleĢmesinin, rahatlamasının bir o 

kadar daha artacağını düĢünmekteyim. 

Sporun ülkenin geliĢimine, kalkınmasına ve tanıtımına çok büyük katkısı olduğu hepimizin malumudur. Bu manada ilçelerimize 

daha çok spor tesisi yapmalıyız. Sporcudan para almadan tesisleri iĢletebilmeliyiz. Yap-devret modelini hayata geçirebiliriz diye 

düĢünüyorum, özel sektör, hayırsever insanlar… Özellikle Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası‟nda bu konuda baĢarılı olduk. Bir 

hayırsever iĢ adamının belki kendi babasının, annesinin, dedesinin ismini o tesise vermek suretiyle bir tesis yapıp bunu yine devlete 

devredip bundan da gençlerimizin istifade etmesini sağlayabiliriz. 

Sporda bence performansı değil, sağlığı ön plana çıkaracağız ve bu Ģekilde sporu teĢvik etmemiz gerekiyor. Bugün Avrupa‟nın 

yüzde 50‟si yani yarısı spor yapıyor. Sporu sadece futbol olarak da değerlendirmememiz gerekiyor. Ülke olarak en büyük 

hatalarımızdan birisi budur. Yüzme, izcilik, yürüme, koĢma, tırmanmanın da çok önemli spor dalları olduğunu topluma anlatmamız 

gerekiyor. 

Çok ilginç bir veriyi sizlerle paylaĢmak istiyorum: Avusturya‟da geçen yıl yapılan bir araĢtırmada nüfusun büyük bir bölümü 

spor yaptığı için sağlık harcamalarında 3,5 milyar euro tasarruf yapmıĢtır yani bir önceki yıla oranla sağlık harcamalarında önemli bir 

düĢüĢ yaĢanmıĢtır. Bu da sporun sağlık harcamalarına olumlu katkısının olduğunun bir ispatıdır. 

Sağlığın yanı sıra sporun turizme de katkısı vardır. Öyle Ģehirlerimiz vardır ki birçok takım bu Ģehirlere geliyor, kamp yapıyor -

bu imkânlar var- spor yapıyor, Ģehre giriyor, kültür günleriyle beraber o Ģehrin içerisindeki farklı kültürleri tanıyor, Ģehrin ekonomisine, 

tanıtımına çok büyük katkı sağlıyor. 

Bunun dıĢında, değerli arkadaĢlar, Türkiye‟de 300 metre yüksekliğinde 100‟ün üzerinde dağ vardır. Bunu Ģu anlamda 

söylüyorum: Biz bunların ne kadarını kullanıyoruz? 

Kayak sporuna çok önem vermemiz gerekiyor. Kayak sporunun, aynı zamanda o Ģehrin sporun dıĢında tanıtımına, turizmine, 

ekonomisine ve sosyalleĢmesine çok büyük katkısı olacağını düĢünmekteyim. 

Yine, son olarak -sözlerimin sonuna geldim- olimpiyatlarda baĢarıyı artırabilmemiz için -aslında çok önemli baĢarılar elde ettik, 

tarihî rekorlar kırıldı, birçok spor dalında çok sayıda altın madalya, gümüĢ madalya kazandık; bunlar güzeldir- bir öneri olarak, bir 

tespit olarak değerlendirme anlamında söylüyorum: Ülkemizin 4 bölgesinde en az 500 dönüm arazi üzerine her türlü sporun 

yapılabileceği tesisler kazandırmalıyız; sağlık merkezleri, kondisyon merkezleri, eğitim merkezleri bunun içerisinde yer almalıdır. Bu 

anlamda Spor Bakanlığının bütçesinin bence daha fazla olması gerekiyor, bu yeterli değildir. 

Bir konuyu da söylemek istiyorum. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Cora. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bitirsin. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bir ek süre verelim. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Çok güzel anlattı. 

SALĠH CORA (Trabzon) – Son olarak Ģunu söyleyeyim: Garo Bey kulüpler yasasından bahsetti. Kulüpler yasasını daha çok 

tartıĢmamız gerekiyor. ġu anda dünyanın hiçbir ülkesinde, hiçbir federasyon kendi ülkesinden kulüpler yasası istemiyor. Yani kendi 

ayakları üzerinde durabiliyorlar; kendi iç profesyonel futbol disiplin talimatlarına göre o kriterleri yerine getirmeyenlere karĢı gerekli 

cezaları verebilmektedirler. 

Bu manada ben Ģunu söylemek istiyorum: FIFA, UEFA, federasyonlar özerk kuruluĢlardır, kulüplerin bu idari yönetimlerine, 

mali yönetimlerine ülkelerin, devletlerin çok fazla müdahale etmemesi gerekiyor. Sonuçta Ģöyle bir durum oluĢuyor: Yani biz kulüpler 

yasasını çıkardığımız zaman davul bizde, tokmak onlarda olacaktı. Biz diyoruz ki davul da onlarda olsun, tokmak da onlarda olsun. 

Yani aksi durumda, sıkıntılı bir durum olduğunda bunlar, bu kulüpler, sonuçta o anda hangi siyasi irade iktidardaysa onunla toplumu 

karĢı karĢıya getirme durumu olabiliyor. Bunu 6222 sayılı Yasa‟da hep beraber gördük 2010-2011 sezonunda. Sonuçta o sezonda 

Türkiye‟de Türkiye Süper Kupası hâlen oynanmamıĢtı, Trabzonspor‟un o süreçte yaĢadığı mağduriyeti hep beraber gördük, biliyoruz, 

onu söylemek istiyorum. 

BAġKAN – Bu olmadı; bu, fazla siyasete girdi. (GülüĢmeler) Yani buraya kadar her Ģey iyiydi de buradan sonrası olmadı. 

SALĠH CORA (Trabzon) – Evet, Trabzon Milletvekiliyim.  

Son olarak Ģunu söylemek istiyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Ne olacak Fenerbahçe‟yle aranızdaki durum? 

SALĠH CORA (Trabzon) – Değerli arkadaĢlar, bunların dıĢında seçim zamanlarında çok sık rastladık, beden eğitimi 

öğretmenlerimizin kadroya alınması konusunda bir gayret vardır… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

SALĠH CORA (Trabzon) - …ancak biz bunun cezaevlerinde ve özellikle bazı ilçe belediyelerinde de beden eğitimi 

öğretmenlerinin de istihdamının önünü açabilecek düzenleme yapmalıyız. Bu belki Spor Bakanlığımızın konusu değildir ama öneml i 

bir durum olduğunu düĢünüyorum. 
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Diğer bir husus da avukat… 

BAġKAN – Süremiz doldu. 

SALĠH CORA (Trabzon) – Son, Sayın BaĢkanım, özetle söylemek istiyorum. 

Milletvekilliğinden önceki mesleki kariyerimde sıkça karĢılaĢtığım için söylüyorum; ilk defa devlet memurluğuna atanacak 

kiĢilerin millî sporcu belgesi olanlarına kontenjan veriliyor. Bu çok önemli ve teĢvik edici bir uygulamadır ancak Millî Eğitim 

Bakanlığındaki bir yönetmelikte bu belirtilen olimpiyatlara, oradaki yönetmelikte belirtilen olimpiyatlara katılan sporculara bu hak 

veriliyor, ferdî ve takım baĢarısına göre bu değiĢiyor. Dünya Üniversitelerarası ġampiyonası, örneğin bu yönetmelikte yoktur. Bizim 

düĢüncemiz, bence, Millî Olimpiyat Komitesinin tanıdığı bütün branĢlarda bu imkânın tanınması gerekiyor.  

Yine bu düzenleme de örneğin ümitlerde var yönetmelikte ama yıldızlarda bu hak verilmiyor. Oysa kategori olarak 

baktığımızda, ümitler de yıldızlar da hemen hemen aynı kategoridedir. Bunlar baĢarılı olduğu zaman aynı bayrağı dalgalandırıyorlar, 

aynı emeği, aynı enerjiyi harcıyorlar ama bu haktan yararlanamıyorlar. Bu da ayrı bir mağduriyet durumu oluĢturuyor. 

Yine son olarak Ģunu söylemek istiyorum: Yurtlarla alakalı olarak bizim yurtlarda çok önemli çalıĢmalar yapıldı, özellikle yurtta 

kalan öğrencilerle alakalı olarak ama üniversite sayısı arttı, öğrenci sayısı da arttı. 2002 yılında 182 bin civarında olan yurt kapasitesi Ģu 

anda 400 bin civarında bildiğim kadarıyla ama 2002 yılında 2 milyon civarında öğrenci var, Ģu anda 6 milyon civarında öğrenci  var. 

Dolayısıyla, biz yurtları ne kadar yaparsak yine yeterli olmamaktadır. 

Bizim bence buradaki düĢüncemiz, önerimiz; Sayın Bakanımızın değerlendireceğine inanıyorum, en azından bu tartıĢılabilir. 

Üniversite içerisindeki arsalar… 

BAġKAN – Tabii, yurdun baĢında kim olduğu da önemli değil mi Sayın Cora? yani yönetim açısından söylüyorum? 

SALĠH CORA (Trabzon) – Nasıl efendim?  

BAġKAN – Yani yurt yönetimi açısından falan söyledim, neyse.  

Buyurun.  

SALĠH CORA (Trabzon) – Son olarak, ben tamamlayayım.  

Üniversitelerde genelde üniversite rektörleri buna çok yanaĢmıyorlar ama üniversite içerisindeki arazilerin yurt yapımı 

noktasında değerlendirilmesi gerekiyor. Eğer üniversite içerisinde yurt yapılırsa bu sefer öğrencilerin daha güvenli bir Ģeki lde 

barınmaları söz konusu olabilir, okullarına daha rahat gidip gelmelerini sağlayabilir.  

BAġKAN – Sayın Cora, bütçenin konuĢma rekorunu kırmanıza on saniye kaldı.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġzmir) – Ya, çok güzel, derli toplu bir konuĢma dinlettirdi yani. 

BAġKAN – Efendim, serbest o zaman, buyurun. Zaten süreyi durdurdum yani, hiç çalıĢtırmıyorum. 

SALĠH CORA (Trabzon) – Okullarda yapmıĢ olduğumuz bu Eğitime Yüzde Yüz Destek Kampanyası‟nı yine yurtlarda da 

yapabiliriz diye düĢünüyorum. Eğer böyle durumlar olursa yurtta sadece devletin desteğiyle değil, hayırseverlerin desteğiyle de beraber, 

devletin denetimi hâlinde yeni yurtları ülkemize kazandırabiliriz, hatta teĢvik bölgelerini de buna göre güncellememizde, revize 

etmemizde yarar vardır. Bu yap-iĢlet-devret de olabilir, yap-kirala-devret Ģeklinde de olabilir, bu Ģekilde bunu sağlayabiliriz.  

Benim genel olarak söyleyeceklerim bunlardır. Belki bazı hususlarda eksikler olmuĢ olabilir, tekrar gerekirse söz isteyebilirim.  

Beni dinlediğiniz için ve sabır gösterdiğiniz için çok teĢekkür ediyorum. Hem genç bir milletvekili olduğum için hem spor 

camiasında bulunduğum için ve Trabzon Milletvekili olduğum için de bazı konulara değindim. Bu konuda anlayıĢınıza sığınıyorum. 

TeĢekkür ediyorum hepinize, sağ olun.  

BAġKAN – Evet teĢekkür ediyoruz Sayın Cora.  

Evet, güzel bir konuĢmaydı.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ne kadar güzel, hem iktidarının faaliyetlerini anlattı hem tavsiyelerde bulundu. Benim sizden 

kıdemli milletvekili olarak söyleyeceğim tek Ģey: Aman futbol konusuna girmeyin, ben bir kere girdim üç yıl önce, hâlâ hesap 

soruyorlar bana, iyi bir siyasetçi futbol konusuna girmez kardeĢim.  

BAġKAN – Efendim, iyi siyasetçi ilinde futbolun o iĢlerine de karıĢmaz efendim, karıĢmaz.  

SALĠH CORA (Trabzon) – Futboldan siyasetin uzak durması gerektiğini belirttim. Sayın Usta girdiği için ben de girdim o 

konuya.  

BAġKAN – Sayın Bakanım, bu arada ben bu 30 bin, 40 bin, 50 bin kiĢilik bu statları yapıyoruz ya böyle seri hâlde, ben 

bunlarda da karĢıyım efendim, onu da söyleyeyim.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – 150 binlik mi yapmak lazım. 

BAġKAN – Hayır efendim, hayır, bizim ihtiyacımız olan kapalı spor salonlarıdır, çok amaçlı spor yapılacak alanlardır, 

salonlardır, atletizm salonlarıdır ama yılda on gün kullanacağımız bu büyük statları… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Vay be, ben de katılıyorum. 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġzmir) – Aynen katılıyorum.  

BAġKAN – Sayın Bakanım, biz gördüğümüzü söylüyoruz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – SayıĢtayı yıkalım, halı saha yapalım. 

BAġKAN – Bu olabilir, yani bunu Cumhuriyet Halk Partisinin bir samimi önerisi olarak değerlendireceğiz.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Vallahi, SayıĢtay çok iĢe yaramıyor, bari halı saha yapalım.  

BAġKAN – Evet, teĢekkür ediyorum.  
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HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Bunu da mı SayıĢtaya bağladınız ya, helal olsun ya! 

BAġKAN – Bağlarlar efendim, her Ģeyi bağlarlar.  

ArkadaĢlar, yani Sayın Erdoğdu, bu önerinizden sonra neye dua ettim biliyor musunuz? Allah‟ tan Sayın Tuncay Özkan burada 

değil yani, eğer burada olsaydı bir fırçayı daha atar giderdi yani bu Komisyona.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – BaĢkan, tabii, senin engin siyasi tecrüben var, ben anlamadım ama meseleyi. 

BAġKAN – Ben anlatırım size.  

Sayın Çam, buyurun.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim. 

Sayın BaĢkan, komisyonumuzun çok değerli üyeleri, Sayın Bakan, kamu kurum ve kuruluĢlarının çok değerli temsilcileri, 

basınımızın değerli temsilcileri; hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

BAġKAN – Ya, özür diliyorum, Tuncay Bey‟ in de babası vefat etmiĢ galiba, Ģimdi arkadaĢlar söylediler, öyle bir bilgi geldi, 

Ġnternette varmıĢ. BaĢ sağlığı diliyoruz, Allah rahmet eylesin.  

Ben tekrar sürenizi yeniden baĢlatayım.  

Buyurun.  

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Öncelikle, 14‟üncü, 15‟ inci ve 16‟ ıncı Dönem Samsun Milletvekilimiz rahmetli Ġlyas Kılıç‟ ın çok 

değerli eĢi ve Sayın Bakanın babaannesi Leman Kılıç‟ ın vefatından dolayı baĢ sağlığı dileklerimizi grubumuz adına iletiyoruz. BaĢınız 

sağ olsun, acınızı paylaĢıyoruz.  

Size de yeni dönemde baĢarılar diliyoruz.  

Tabii ki kiminle çalıĢacağınıza, kimlerle görev yapacağınıza karar verecek olan sizsiniz; bu konuda bizim söyleyecek çok fazla 

bir sözümüz yok. Ama genel olarak kadrolar kurulurken ve ekipler oluĢturulurken toplumun hassasiyetlerini de göz önünde tutmak 

gerekir diye düĢünüyorum. 

Tabii ki herkes, bütün siyasetçiler her türlü basın açıklamasına giderler, çeĢitli protestolara katılabilirler, bunda herhangi bir 

sorun yok. Basın açıklamaları izin almaksızın yapılır. 2009/11‟e göre de yapılan eylem ve etkinlikler de vardır. 

ġimdi, bakan yardımcısı olarak atadığınız Sayın Boynukalın arkadaĢımız da Ġstanbul‟da Hürriyet gazetesinin önündeki bir 

protestoya katıldı; onun yönlendiricisi, onun düzenleyicisi ve tertipleyicisi oldu. KuĢkusuz Hürriyet gazetesinin önüne gidip bir basın 

açıklaması yapılabilir, bunda hiçbir sorun yok ve izin almaksızın da yapılabilir ama yaptıkları iĢ bir basın açıklamasının ötesinde 

2009/11‟e göre toplantı ve gösteri yürüyüĢlerinin kapsamına giren bir iĢ ve protestoya dönüĢmüĢ durumda. 

Yapılan iĢlemler çok doğru değil, ben kırk yıldır bu nümayiĢleri yapan, sokakta yürüyen, bir ton mitingde, eylemlerde bulunan 

bir arkadaĢınızım ve hâlâ milletvekili olmama rağmen Dikmen Kapısı önünde kamu çalıĢanları, iĢçiler gelip bir basın açıklaması 

yaptığında gidip onlara destek veren arkadaĢlarınızdan biriyim ama bu Ģiddete dönüĢmemek koĢuluyla. 

O gün orada Hürriyet gazetesi önünde onları izleyince gerçekten -bir ara benden önceki konuĢmacılardan bir tanesi söyledi- bir 

anda Sivas‟ ta Madımak Oteli‟nin yanıĢ Ģekli gözümün önüne geldi. “Acaba Ģimdi ne olacak?” diye bekledik böyle. Yani Sivas‟ ı o kötü 

anlamda anmak istemedim Habip Bey, yanlıĢ anlamayın yani. Bunlar doğru Ģeyler değil ama her türlü yasal ve meĢru protesto 

hakkımızı da kullanmalıyız, bunda bir sorun yok. Ama bakan yardımcılığına getirilirken bana göre bu konuda çok daha hassas ve 

dikkatli olunması gerektiği hem Sayın Bakan açısından da doğru olduğunu düĢünüyorum. Belki kendi teĢkilatınıza moral vermek 

açısından “Bakın, iĢte, bunu yapan arkadaĢı da aldık bakan yardımcısı yaptık.”  deyip milletin gözüne parmağı sokabilirsiniz. Bu 

tercihtir, yapabilirsiniz bunu, yaptınız. Ama mesela, Ahmet Hakan programı -Sedat Ergin‟ le- yaptıktan sonra Sayın Boynukalın‟ ın bir 

cümlesi daha var. “Hatamız dayak atmamak." dedi. Yine, kongrede divan üyesi yaptıktan sonra, bunu Hürriyet gazetesi baĢlık yaptıktan 

sonra, Sayın Boynukalın yine Twitter‟dan yaptığı yorumda “Kırılan camlarla bileklerimi kessem barıĢır mıyız canım?” diyen bir 

"tweet"i de söz konusu olur. Bunları yapan arkadaĢ Bakan Yardımcısı. Bir siyasi partinin, herhangi bir siyasi partinin gençlik kolu 

baĢkanı olarak bunu yapabilir, hiçbir sorun yok ama bakan yardımcılığına birini getiriyor iseniz o mevkinin, o makamın ağırlığını 

hissettirecek kalibrede olması gerektiğini düĢünüyorum.  

Yoksa, bugün yine Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Bakan Yardımcısı buraya geldi, eski 24‟üncü Dönem Parlamentoda 

görev yaptığımız arkadaĢım, hiçbir itirazımız yok olabilir. Ama bu tercihleri yaparken hem görev yaptığı kurumda görev yapan kamu 

çalıĢanlarına karĢı duyulması gereken bir saygıyı da göz önünde tutmamız gerekir diye düĢünüyorum. Eğer bunlara dikkat etmediğiniz 

takdirde gerçekten kamuda görev yapan insanların bütün heyecanlarını, bütün coĢkularını, bütün emeklerini ve liyakatlerini de bir anda 

elinizin tersiyle itmiĢ olursunuz ki bunu çok doğru bulmuyorum.  

ĠĢin bir tarafı da 2009/11‟e göre kovuĢturmaya gerek duyulmadı, hukukun geldiği nokta açısından son derece üzücü. Burada 

hukukçu arkadaĢımız var karĢıda, yıllardır ben bu iĢlerin içerisinde olan biri olarak en basit bir eyleme katıldığınız andan itibaren -

sendika üyesi- 2009/11‟ i ihlal etmekten hakkında açılan onlarca dava var arkadaĢlar. Ama Sayın Boynukalın ve arkadaĢlarının yapmıĢ 

oldukları o nümayiĢliklerinin karĢısına 2009/11 sokulmadan “Gerek yoktur.”  denilmesi, gerçekten yargının geldiği noktayı gösteriyor ki 

bu son derece üzücüdür. Biz “ Ġlle yargılansın.”  anlamında söylemiyoruz, kim olursa olsun o kapsamda yargılanması gerekirken burada 

yargılanmadan serbest bırakıldı. Dolayısıyla, yargının da geldiği noktayı sorgulamamız gerekir.  

Gençlik ve Spor Bakanlığının bütçesini görüĢüyoruz. O kadar güzel Ģeyler söylediniz, gençlikle ilgili yapılan Ģeyleri söylediniz. 

Güzel ama sol tarafınıza aldığınız arkadaĢımızın iyi tekme atan, sportmen ve genç olması da ille Gençlik ve Spor Bakanlığında Bakan 
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Yardımcısı olması gerekmiyordu. Dolayısıyla, bir anda bu güzel söylediklerinizin tamamını burada bugün gömdünüz. Bu çok iyi bir 

davranıĢ biçimi olmadı. 

Passolig‟ le ilgili, biz parti olarak da genel baĢkanımız da bu Passolig‟ in olmasına karĢıyız çünkü Passolig aynı zamanda statlara 

gelen ve maç izlemek isteyen insanları fiĢlemek “Kim ne yapıyor, hangi sloganı atıyor, hangi tezahüratı atıyor?”  diye onları kodlamanın 

ötesinde farklı bir Ģey değil ama zaten bundan dolayı da statların ne hâle geldiğini de açık ve net bir Ģekilde görüyoruz. 

Sayın Bakan, el hareketlerinizle Ģey hareketiniz var ya, o böyle karĢı tarafı biraz rahatsız ediyor. Yapmayın öyle, zaman zaman 

Genel Kurulda da böyle görüyorum, alay eder gibi böyle bir Ģeyiniz var. Yapmayın onun. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Musa Bey ben kimseyle alay etmiyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ġyi niyetle davrandığınızı biliyorum ama yapmayın onları. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Yaptığım hareketleri biliyorum, siz konuĢmanıza devam 

ediniz. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Dolayısıyla, bu Passolig de dâhil olmak üzere gerçekten stadyumlarımızın artık insanların boĢ sahalara -

büyük kulüpler dâhil olmak üzere, Fenerbahçe, BeĢiktaĢ, Galatasaray ve diğer spor kulüpleri dâhil olmak üzere- boĢ tribüne 

oynadıklarını görüyoruz arkadaĢlar. Gençlerimizin spor yapmasını, izlemesini istiyorsak bu tip yaptırımlardan kurtulmamız gerekiyor 

arkadaĢlar. Ġnsanları fiĢlemek, bundan dolayı da ÇarĢı grubu ve diğer taraftar gruplar hakkında soruĢturmalar açmak, kovuĢturmalar 

açmak, onların yargılanmalarına kadar götürmek, bunlar doğru Ģeyler değil. KuĢkusuz temiz bir dilin kullanılması stadyumlarda 

olmazsa olmazımız olmalıdır. Ben de zaman zaman Ġzmir‟de maçlara gittiğimde bazen irkildiğim, küfre varan sloganları duymak beni 

rahatsız ediyor, doğru ama bunun yolu ve yöntemi Passolig gibi birtakım yaptırımlar yaparak insanları statlardan uzaklaĢtırmanın doğru 

olmadığını düĢünüyorum. 

Sayın Bakan, benden Sayın Bilgiç de söyledi birçok stat yapıldı “arena” adı altında. Ama dikkatimi çeken bir Ģey var. Yani 

Antalyaspor Atatürk Stadı oldu Antalya Arena, Afyonspor Kulübü Atatürk Stadyumu oldu Afyon Arena, BeĢiktaĢ Ġnönü Stadyum oldu 

Vodafone Arena, Bursaspor Atatürk Stadyumu Timsah Arena, EskiĢehirspor Atatürk Stadyumu oldu EsEs Arena, Hayatspor Antakya 

Atatürk oldu Hatay Arena, Kocaelispor Ġsmet PaĢa Stadyumu oldu Kocaeli Arena, Konyaspor Atatürk Stadyumu Torku Arena, 

Malatyaspor Ġnönü Stadyumu oldu Malatya Arena, Samsun 19 Mayıs Stadyumu oldu Samsun Arena, Sivasspor 4 Eylül Stadyumu oldu 

Sivas Arena, Sakaryaspor Atatürk Stadyumu oldu Sakarya Arena. YaklaĢık bu statların 10 tanesi “Atatürk”  ismi, çoğu da “ Ġsmet PaĢa” 

ismi oldu “arena” ; birkaç tanesi de kendi illeriyle ilgili. 

Yani neden “Atatürk”  ve “ Ġsmet Ġnönü” isimleri “arena” olarak değiĢtirildi, bunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum. Yani 

her ikisi de devlet büyüğümüz, cumhuriyetin kurucusu büyük önderimiz Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaĢı yani sonunda bir 

stadyumda isimleri var bu adamların yani ve hakikaten bu ülkeye önemli hizmetler yapmıĢ ve bugün bu ülkede her Ģeyimizle -çok açık 

ve net bir Ģekilde konuĢuyorsak- onlara da borçluyuz yani. Niye bu isimler arena, arena, arena? “Atatürk”  ismi gidiyor, “ Ġnönü” ismi 

gidiyor, neden gidiyor? Yani bu hassasiyetimizi de söylemek isterim.  

Bunları değiĢtiriyoruz, Ġstanbul‟a üçüncü köprüye bu ülkede yaĢayan insanlarımızın önemli bölümümüzün tepki duyduğu 

“Yavuz Sultan Selim” ismini getirip gözümüzün içine soka soka oraya koyuyorsunuz. ġimdi, bu böyle olmadı, olmadı arkadaĢlar. Yani 

oraya “Yavuz Sultan Selim” i veriyorsunuz, bu tarafta da “Atatürk, Ġsmet Ġnönü” olan isimleri değiĢtiriyorsunuz “arena” yapıyorsunuz. 

Bu, doğru bir tutum ve davranıĢ biçimi değildir arkadaĢlar. 

Sayın Bakan, eğitim alanı dıĢında Gençlik Spor Müdürlüğü gençlik alanında en aktif kamu kurumudur.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

(Oturum BaĢkanlığına sözcü Mehmet ġükrü Erdinç geçti) 

BAġKAN – Sayın Çam ek süre veriyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Bu kurumun bütçesinin ezici çoğunluğu spor etkinliklerine ayrılmaktadır. Bu da önemlidir fakat 

gençlerin baĢka önemli sorunları da bulunmaktadır, özellikle eğitim olanaklarının yetersizliği, eğitimde fırsat eĢitliğinin olmaması, 

iĢsizlik ve gelecek kaygısı, kiĢinin serbest giriĢimini sağlayacak olanak, fırsatların eksikliği ve ülke yönetimine aktif olarak 

katılmalarıdır. Önemli bir sorundur bunlar. Bunlara da bizim kafa yormamız gerekiyor.  

Bir baĢka mesele yurt meselesi. Evet, son yıllarda yurtlar konusunda çok ciddi bir mesafe katettiğimiz doğrudur ama yeterli 

değildir. Bu konuda daha fazla çaba sarf etmemiz gerekiyor, daha insanca öğrencilerimizin yaĢayabileceği, eğitimlerini görebileceği, 

ders çalıĢabileceği, sosyal faaliyetlerini yürütebilecekleri yeni mekânların yapılması gerekiyor. Bazılarını görüyoruz, TOKĠ yapıyor, 

hakikaten bisküvi kutusu gibi böyle dimdik binalar; daha modern, daha çağdaĢ yurtlara sahip olmamız gerektiğini düĢünüyorum. 

Ġzmir Milletvekili arkadaĢımız Sayın Hamza Dağ Ġzmir‟deki statla ilgili söyledi, onları birkaç dakikada toparlayıp bitireceğim. 

Ben, Hamza Dağ arkadaĢımızın ismini söylediği Göztepespor Kulübünün bulunduğu Gürsel Aksel Stadı, KarĢıyakaspor Kulübü, 

Alsancak ve bugün en büyük stat olan Atatürk Stadı dâhil olmak üzere 1971-1980 yılları arasında bizzat futbol oynayan bir 

arkadaĢınızım amatör spor kulüpte. Bu dört statta da futbol oynamıĢ bir arkadaĢınızım. Bugün Atatürk Futbol Sahası evet büyük, hantal 

bir durumda, doğrudur. Ġzmir Alsancak Stadı yıkıldı, yapılacak. Bununla ilgili de Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi geçtiğimiz günlerde 

BüyükĢehir Meclisinde bir karar çıkardı yaklaĢık 4 dönüm, 4 bin metrekare alanı meclis kararıyla stat yapılmak üzere devretti. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Tahsis yapmadı. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ama stat yapılma koĢuluyla, orada bir sorun yok. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Ama tahsis yapmadı, bir iĢlem yapıyor. 
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MUSA ÇAM (Ġzmir) – Yani onda sorun yok. Yani onda hemen stat yapılmak koĢuluyla yapılacak. 

Sayın Bakan, o stadın yapılması gerekiyor. Göztepe‟yle ilgili KarĢıyakaspor Kulübü‟nün Bakanlığın almıĢ olduğu stat 

yapılmasıyla ilgili… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın Çam, toparlamanız için ek süre veriyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – …konuda Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin idare mahkemesine gidip “durdurma”  kararının ötesinde bir 

Ģey söylemek istiyorum. 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Ġptal yaptı. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Ġptalle ilgili, onun ötesinde bir Ģey söylemek istiyorum. O kentte doğmuĢ büyümüĢ, o statlarda futbol 

oynamıĢ ve 63 yaĢına gelmiĢ bir arkadaĢınız olarak söylüyorum. Her iki mekânın mevcut hâliyle kalması doğru ama oraların yıkılıp 

yerine 15 bin kiĢilik, 20 bin kiĢilik yapılmasını Ģehircilik açısından doğru bulmuyorum. Her iki kulübümüze de birine Örnekköy‟de 

birine de Uzundere‟de gerçekten bir spor kompleksinin yapılması çok doğru ve yerindedir arkadaĢlar.  

Ben Ġzmir BüyükĢehir Belediyesinin idare mahkemesinin iptal kararının dıĢında söylüyorum. Bir Ģehircilik açısından o kentte 

doğmuĢ büyümüĢ bir arkadaĢınız olarak söylüyorum. Bu, Ġzmir‟e yapılabilecek en büyük kötülüktür. Gerçekte yapılması gereken iki 

stat vardır. Biri kuzeye, biri güneye, biri KarĢıyaka‟ya, biri de Göztepe‟ye; biri Uzundere‟dir, biri de Örnekköy‟dür. Bunu bir siyasi iç 

mesele yapmamamız gerekir, bunu gerçekten yapmamamız gerekir. Kentlerin trafiğini görüyoruz ve yaĢıyoruz. On yıl sonrasını, yirmi 

yıl sonrasını düĢünerek hareket etmemiz gerekiyor. ġehrin içerisine gelip 15 bin kiĢilik, 20 kiĢilik bir stat yapmanın hiç kimseye faydası 

yok, bize de yok. Ama bunu bir çekiĢmeye -Ġzmir BüyükĢehir Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında, CHP ile AKP 

arasında- meydan vermeden aklın ve mantığın kabul edebileceği makul bir çözümü bulup Ġzmir‟e iki stadın kazandırılması, artı, 

Alsancak Stadı‟nın da yapılmasını hep birlikte sağlamamız gerekiyor. Bunun dıĢında yapılacak olan tasarrufları iktidarsın, yaptık 

dersiniz yaparsınız. Ama, bu ne olur? Dava dava üzerine, dava dava üzerine, bu hizmetleri Ġzmir almamıĢ olur ve Ġzmir‟e yazık olmuĢ 

olur.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – O nedenle, tarafların bir araya gelip Ġzmir BüyükĢehir Belediyesiyle, bizler de milletvekiliyiz, siz de 

Sayın Bakan, bir araya gelelim, bu sorunun çözümü için de elimizden geleni yapalım diyorum. 

Sabrınız için de çok teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Çam. 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Sayın BaĢkan, bir… 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sayın BaĢkan, bir dakika… 

BAġKAN – Ne için? 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Kısa söz talebi… 

BAġKAN – Normalde söz talebinizi karĢılamıĢtık ama. 

Buyurun. 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – TeĢekkür ederim. 

Tuncay Özkan‟ ın herkese selamı var. Babasının kaybıyla ilgili haber doğru. Ancak, bu otuz beĢ yıl önce gerçekleĢmiĢ. Bir isim 

benzerliği var. Onu iletmek istedim.  

Bir de Sayın Bakana oğluma söz verdiğim bir konuyu sormak istiyorum. Biz de sporsever evlatlar yetiĢtirmeye çalıĢıyoruz. 

ġöyle bir Ģeyi özellikle sormamı talep etti. Biliyorsunuz spor kulüplerinin bütçeleri âdeta bakkal defteri gibi tutuluyor ve bu noktada 

federasyona da önemli bir görev düĢüyor. Federasyonun tüm kulüplere eĢit mesafede durarak incelemeler yapması gerekiyor, düzenli 

denetlemeler yapması gerekiyor fakat bu görevini yeterince iyi yapamamasından kaynaklı olarak bildiğiniz gibi bazı kulüplerimiz 

UEFA tarafından incelemeye alınıyor.  

Hiç Ģüphesiz bu da ülkemizin itibarını, imajını son derece zedeleyen bir Ģey. Bu konuda da özellikle gençlerimizin duyarlılığını 

paylaĢmak istedim sizinle. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Sayın Dağ, sizin talebiniz… 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Çok kısa bir söz… 

Sadece Sayın Çam‟ın söylediği Uzundere ve Örnekköy‟ le alakalı ihaleye çıkmadan önce -burada bürokrat arkadaĢlar da var 

mutlaka Sayın Bakan‟a da bilgi verecektir- çok ciddi çalıĢmalar yapıldı, bunu yani siz de biliyorsunuz, büyükĢehir belediyesi de biliyor 

ama teknik olarak oralara yapılması konusunda sorun oluĢtu. Ġkincisi de yani burada Bakanlığın bir talebi veya Bakanlığın bir diktesi 

Ģeklinde değil yani ilk talep kulüplerden geldi zaten, orada baĢladı. Göztepe Spor Kulübü ve KarĢıyaka Spor Kulübü ve diğer kulüpler 

bir araya gelip bu statları oradan talep ettiler ve oradan devam etti. Yani, bu aĢamaları çoktan geçtik. Belki de 2011-2012 üzerinden tam 

üç-dört yıl geçti ve dört-beĢ yılı ne yazık ki Ġzmir kaybetti. Yani, bu saatten sonra onun tekrar gündeme getirilmesi yeni kayıplar 

demek. Benim demek istediğim bu. Yani, özellikle, bununla alakalı zaten bir ön çalıĢma yapıldı. 

TeĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Dağ. 
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Sayın Kavcıoğlu, buyurun. 

Süreniz on dakika. 

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Sayın Bakanım, Sayın BaĢkan, değerli milletvekilleri ve çok değerli hazırun; öncelikle 

hepinizi saygıyla selamlıyorum.  

Sayın Bakanım, Gençlik ve Spor Bakanlığının bugüne kadar yaptıklarını biraz önce tekrar gözden geçirdiğimde, gerçekten, 

Bakanlığınızı kutluyorum. Son yıllarda çok fazla yapılan tesisler, her spor dalında yapılan tesisler ülkemiz açısından da çok önemli, 

uluslararası arenada da ülkemizin yüzünü ak eden tesisler ama bir Bayburtlu olarak, Bayburt Milletvekili olarak imrenerek izledim. 

Bunlardan, inĢallah, Bayburt‟a da yapmayı Allah sizlere nasip eder, bize de görmeyi nasip eder. Bunun çok önemli olduğunu 

düĢünüyorum.  

Biraz önce çeĢitli milletvekili arkadaĢlarımız konuĢurken nüfusla karĢılaĢtırma yaptılar ama ben nüfusla ilgili olduğuna çok 

katılmıyorum çünkü bu Ģehirlerin temel sorunu zaten göç. Gençliği buralarda tutabilmek için, orada yaĢayan gençleri sağlıklı 

yetiĢtirebilmek için sporun çok önemli olduğunu düĢünüyorum. Bu, aynı zamanda ülkemizde de bir sorun. Gerçekten, son yıllarda 

yaptığınız yatırımları biraz önce ifade ettim ama ağırlıklı üstyapı yatırımları yani spor salonları, kapalı spor salonları, yüzme havuzları, 

futbol sahaları. Bunların son on yılına falan baktığımızda altyapı yatırımları da mümkün olduğunca fazla ama sporcu yetiĢtirme 

konusunda çok paralellik arz etmiyor. Bu konuda, Bakanlığın biraz daha bu konuya eğilmesi gerektiğini düĢünüyorum. Bunun çok 

önemli olduğunu düĢünüyorum. Ġfade etmek istediğim Ģey aslında, mesela, yine kendi ilimden örnek vereceğim, Bayburtspor var, 

Üçüncü Lig‟de. Mesela, zaten bütçesi fakir bir il ama insanlar spor yapmak istiyor, futbol seyretmek istiyor, çeĢitli spor alanlarında 

faaliyet göstermek istiyor ama buralarda altyapıyı yeterince sağlayamadığımız zaman… Üçüncü Lig‟de tutmak istiyoruz. Ama ne 

yapıyoruz? 50 bin lira, 100 bin lira, 150 bin lira, iĢte, futbolcusuna göre transfer ediyoruz ama bunu devamlı bir Ģekilde karĢılama 

Ģansımız çok fazla yok ama altyapı iĢte, halı sahaydı, spor tesisleriydi, bu yatırımları bu yörelerde biraz daha artırırsak, pozitif 

ayrımcılık yaparak artırırsak hem oradaki spor kulüplerini, yüzmeydi, futboldu, biraz sonra değineceğim yine 2 diğer spor dalında, 

oralara çok büyük katkısı olacağını düĢünüyorum. 

Yine, bizim Bayburt‟ la ilgili Kop Spor tesislerimiz var, kayak tesislerimiz var. Doğu Anadolu‟da kayak tesislerinin ve kayak 

turizminin, sporunun çok önemli olduğunu düĢünüyorum. Son yıllarda da hem Erzurum‟da yapılan Palandöken Kayak Merkezi, iĢte 

Erzincan‟da yapılıyor, Kars‟ ta yapılıyor. Gerçekten, oralar bu anlamda çok büyük bir alan ve senenin altı ayı karla kaplı olan bu 

yörelerde yapılabilecek en ideal sporlardan bir tanesi. Bizim Kop Kayak Merkezi yirmi yıl önce turizm sahası hâline getirilip 

kamulaĢtırmaya açılmıĢ fakat aĢağı yukarı yirmi yıldır çok fazla bir Ģey yapılmadı. Bu konuda, o arada kalmıĢ yani Kars‟a, Erzincan‟a, 

Erzurum‟a biraz pozitif ayrımcılık yaparak o konuda desteğinizi rica ediyorum. Devletin ve Bakanlığınızın adil olduğunu 

düĢünüyorum. Yani, Erzurum‟a 700 milyon yatırım yapılırken, Erzincan‟a yapılırken, Kars‟a yapılırken Bayburt da orada bir il ve o 

tesislerin yapılıp hizmete sunulması gerektiğini düĢünüyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Koskoca Maliye Bakanı var Bayburtlu.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – Musa Bey, müsaade edin. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Oluk, oluk akar.  

ġAHAP KAVCIOĞLU (Bayburt) – ĠnĢallah.  

Esas ifade etmeye çalıĢtığım Ģey, o yörelerde kayak sporunun geliĢtirilmesi gerektiği, Bayburt da onlardan bir tanesi. Mesela, 

belki bilgisi olan vardır veya Bakanlığın vardır. Soğanlı Dağı‟nda dünyanın en büyük, en verimli… Nasıl ifade edilir bilmiyorum kayak 

sporunda ama yapılan araĢtırmalarda Ovit Dağı‟nın orada -Rize, Bayburt, Trabzon- hem en büyük hem de rahat kayak sporu 

yapılabilecek zemin ve hava Ģartlarına sahip bir alanı bugüne kadar hiç değerlendirmemiĢiz. Bu sadece Bayburt değil, Bayburt, Rize, 

Trabzon, o alanda değerlendirebilecek bir alan, yine, Kop Dağı, bizim Bayburt Kop Dağı Kayak Merkezi aynı Ģekilde. Buradaki önemli 

bir Ģey, yine öğrendiğim kadarıyla, kayak merkezi deniz turizmi ya da güneĢ turizmi gibi değil, oralarda yöreler, bölgeler birbirine rakip 

olabiliyor ama kayak turizminde her bölgenin, her yerin kendine göre bir çekim merkezi var ve kesinlikle birbirlerine rakip olmuyorlar. 

Dolayısıyla, hem o yöredeki insanların spor yapması hem de Türkiye‟deki kayak turizminin geliĢtirilmesi ve bunun o bölgelere 

sağlayacağı büyük katkının çok önemli olduğunu düĢünüyorum. Biz kendi potansiyelimizde, mesela Bayburt‟ ta 3 tane kayak spor 

kulübümüz var ve millî hocalarımız var. Bunların da gençleri yetiĢtirmesini ve geliĢtirmesini bekliyoruz. 

Yine, bizim yöreye ait, Doğu Anadolu‟da cirit sporundan bahsetmek istiyorum. Sayın Bakanım -bu konuda da Bakanlığınızın- o 

yörede Erzurum‟da var cirit spor kulüplerimiz, Bayburt‟ ta var, Erzincan‟da var, GümüĢhane‟de var bildiğim kadarıyla. Bir ciri t spor 

federasyonunun kurulması ve desteklenmesi konusunda Bakanlığınızdan destek istiyoruz. Çünkü, ata sporumuz ve Bayburt, 

Erzurum‟da çok rağbet gören bir spor. Bu konuda da yine katkılarınızı ve desteğinizi bekliyoruz. 

Bizim, tabii, yöresel olarak orada yapılabilecek Ģeylerimiz, biraz önce söylediğim gibi, çok fazla değil ama bu cirit sporuydu, 

kayak sporuydu ve diğer spor dallarında yapılabilecek yatırımlar o yörenin geliĢmesine ve gençlerin o bölgelerde kalmasına önemli 

katkı sağlayacaktır. Çok fazla bir Ģey istemiyorum Sayın Bakanım yani biraz önce Trabzon‟u, Samsun‟u, diğer bölgeleri dinleyince 

bizim çok fazla isteyecek bir Ģeyimiz yok. Hani, bir Ģeyle anlatayım, konuĢmamı bitireyim. Adamın biri sıkıntıya girmiĢ, iflas etmiĢ, 

camiye gitmiĢ, yalvaracak Allah‟a, oturuyor tam yalvarmaya baĢlıyor, yanında bir baĢka kiĢi , bakıyor, “Ne yapıyorsun burada” diyor, 

“Ya, açlıktan biraz sıkıntım var, yalvarıyorum.”  “Ne kadar?”  “10 lira versin diye Allah‟a yalvarıyorum." diyor. “Ya, kalk, Al lah‟ ı 

meĢgul etme, al, 10 lirayı git, benim çok daha fazla dua ihtiyacım var." diyor. ġimdi -bizimde oralarda çok fazla bir Ģeye- bu kadar 
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herkes bir Ģey isterken, bizim çok fazla bir Ģey istediğimiz yok. Bu anlamda çok fazla meĢgul etmemeyim. Sadece bu istediklerimize 

destek olur, yaparsanız önemli bir katkı yapmıĢ olacaksınız Bayburt‟a. Desteklerinizi bekliyorum. 

TeĢekkür ediyorum, saygılarımı sunuyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Kavcıoğlu. 

Sayın KuĢoğlu, buyurun. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim. 

Değerli arkadaĢlarım, Sayın Bakanım, değerli bürokratlar ve basın mensupları; hepinizi saygıyla selamlıyorum gecenin bu vakti. 

Sayın Bakanım, öncelikle bir talimat verebilirseniz Ankara‟yla ilgili 2016 yatırımlarını, sizin alanınıza giren, Bakanlık 

faaliyetlerine giren yatırımlarınızı çıkarabilirlerse memnun olurum, ona göre de sorular soracağım daha sonraki bölümde, Ģimdi 

çıkarabilirlerse memnun olurum. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Hepsi mevcut.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim.  

Sayın Bakanım, gayet güzel konuĢmalar yapıldı, Salih Bey‟ in konuĢmasını da hakikaten çok beğendim. Sizin, burada 

sunumunuzu yaparken, Türkiye‟de 6 milyona yakın lisanslı sporcu, 13.500 kulüp, 192 bin antrenör olduğunu, bunun yıllara göre ne 

Ģekilde geliĢtiğini, geliĢmiĢ ülkelerle kıyaslamasını yapmanızı dilerdim aslında. Bizim genç bir nüfusumuz var, gencimiz çok fazla, 

sadece nüfus kıyaslaması yapmamamız gerekir. Çok fazla lisanslı sporcumuz olması lazımdı, Ģimdiye kadar 25 milyonları falan 

bulması gerekirdi hakikaten o kıyaslamayı yapınca. Yıllara göre geliĢimi de, hedefleri de ortaya koymanız lazımdı, böyle bir sunum 

olması doğru olurdu.  

Ben, yıllardan beri iki konuda size de, sizden önceki Suat Bey‟e de, Sayın Bakana da iki konuda ısrarcı oldum. Bir tanesi, bu 

yurtlarla ilgili olarak daha fazla ödenek konulması, diğeri de futbol kulüplerinin denetimi konusu. Bakın Sayın Bakanım: 2011 yılında 

konulan ödenek 14 milyon lira, harcama 25 milyon lira; 2012 yılında 16,8 milyon lira, harcama 31,7 milyon lira; 2013 yılında 17,7 

milyon lira, harcama 43 milyon lira. Bakın arkadaĢlar, düĢünebiliyor musunuz, 2014 yılında 18 milyon lira ödenek konulmuĢ, harcama 

82 milyon lira olmuĢ. Her yıl ısrar ettik bu ödeneği artıralım, artıralım diye. 2015 yılında 95 milyon lira ödenek konulmuĢ, harcama ne 

kadar? 190 milyon lira. Niye bunun ödeneğini tam koymuyoruz, niye bunun hesabını doğru yapmıyoruz? Yani bütçe yapıyoruz, bütçe 

yapıyorsak doğru yapmamız lazım, ödeneği doğru koymamız lazım. Ondan sonra da hem bütçe prensiplerine aykırı olarak ödenek üstü 

harcamalar yapıyoruz, ek bütçe çıkarmada sıkıntı oluyor hem de amaçlar yerine gelmemiĢ oluyor. Bu senenin ödeneğine baktım, 260 

milyon lira talep etmiĢsiniz, inĢallah bu sefer tutar. Bilmiyorum, 260 daha mantıklı bir rakam.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Bülent Bey, özür diliyorum, baĢını tam olarak 

anlayamadım.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yurtlarla ilgili olarak her sene bütçeye konulan ödeneğinizin- ki bunun artmasını, az 

olduğunu her sene söyledik- her sene de 2 misli, 3 misli harcama yapmıĢsınız, konulan ödeneğin çok üzerinde. Bu konuda, bakın geçen 

senenin, evvelki senenin, ondan önceki senenin tutanaklarına, göreceksiniz o konudaki özellikle benim ısrarımı. Diğer arkadaĢlarım da 

aynı Ģekilde ısrar ettiler ama “Ödeneği artıralım, ödeneği artıralım.”  diye çok ısrar ettik. Yeterl i gördünüz ama bakın, yetmiyor, çok 

fazlama var bu konuda çünkü ihtiyaç var çok net olarak.  

Bir diğer ısrarım- Genel Kurulda da yaptım, burada da yaptım- bu futbol kulüplerinin denetlenmesi. Sizin, Bakanlığın yetkisi 

var, Bakanlıkla ilgili, teĢkilat ve görevlerinizle ilgili kanun hükmünde kararnamenin 2‟nci maddesinin (d) ve (c) bentlerinde yetkiniz 

var, spor alanına müdahale edebiliyorsunuz. ġimdi, Galatasaray‟ ın, BeĢiktaĢ‟ ın; Galatasaray‟ ın galiba 2+1 yıl, BeĢiktaĢ‟ ın 1+1 ve 

Trabzonspor‟un 1+1 yıl gitmemesi durumu, Avrupa kupalarına katılamaması durumu söz konusu. Türkiye için, biraz önce söylendi, 

çok önemli bu konu. Ama denetim doğru dürüst yapılamadığı için oldu bu. Biliyorsunuz UEFA‟da bir finansal bir “ fair-play”  kuralları 

var ve biz buna uyamadık. Çünkü, yapılan denetimler Ģöyle: Bir yeminli müĢavir altına mühür vurmuyor, kimse sorumluluğu almıyor 

ya da bağımsız denetçi tarafından mühürlenmiyor, getiriliyor kulüp tarafından federasyona gönderiliyor ya da size gönderiliyor. Bir yıl 

değil, denetimlerde ya da mali tablolarda bir dönemsellik ilkesi vardır, belli bir dönemi kapsaması lazım, öyle bir dönemsellik yok. Bir 

buçuk yılın, iki yılın, üç yılın gelirleri toplanıyor, giderler az tutuluyor, giderler dikkate alınmıyor; böyle mali tablolar yapıldı, bu 

noktaya gelindi. Biliyorsunuz, UEFA Ģunu istiyor, iki kural istiyor, diyor ki: Bir “ ‟Break even point‟  olsun, baĢa baĢ olması lazım gelir 

ve giderin.”  Bir de kabul edilebilir ölçüde bir Ģey olması lazım, onu da belirtmiĢ zaten, bir zarar söz konusu olabili r diyor. Ġkisine de 

dikkat etmedik ve bu noktaya geldik. Fenerbahçe‟nin birkaç senedir gitmemesinden sonra Ģimdi Galatasaray‟ ın, Trabzon‟un veya 

BeĢiktaĢ‟ ın gitmemesi de Türk futbolu için ölüm olur, büyük sıkıntı olur. Yani, bu denetim iĢinin çok ciddiye alınması lazım, 

tarafınızdan ciddiye aldırılması lazım. Bir tebliğ çıkarsanız, bir yönetmelik çıkarsanız “Yeminli mali müĢavirler tarafından 

mühürlenecektir ya da bağımsız denetçiler tarafından denetçiler tarafından mühürlenecektir.”  deseniz yetecektir ama yapılmadı bu. 

Kimse o sorumluluğu almadığı için de bütün mali tablolar yanlıĢ çıkıyor. Burada meslektaĢlarım var.  

Gelelim -böyle atlaya atlaya gideceğim, kusura bakmayın- Ģu SayıĢtay raporlarına. Usulle ilgili söz almıĢtım sizin 

sunumunuzdan önce. ġimdi, bu Kredi Yurtlarla ilgili rapor. Düzenlilik Denetim Raporu‟nda 10 bulgu var, Performans Denetim Raporu 

da yazılmıĢ, 9 bulgu da burada var. Bunlar önemli konular. Mesela, “Banka hesabı, banka mevduat ekstreleriyle uyumlu olmayıp ay 

sonu bakiyeleri birbirini tutmamaktadır.”  diyor. Bunlarla ilgili olarak Kredi Yurtlarla ilgili olarak, kiralanan binalarla ilgili olarak çok 

fazla yolsuzluk iddiası var, çok fazla. Bunların doğru dürüst tutulması lazım. Yani, SayıĢtay raporlarında onların olması mümkün değil 

ama bunların, bu dedikoduların sizin tarafınızdan özellikle teftiĢ ettirilmesi lazım.  
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Bakanlığınızla ilgili Performans Raporu var, 9 bulgu var burada. Bu da gayet güzel bir rapor.  

Bu Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığıyla ilgili Sayın Bakan, bir rapor var. 634 milyon lira Spor Genel Müdürlüğüne devredilmiĢ 

2014 yılında. Bunun nerede harcandığını biliyor musunuz, nerelerde, nasıl pay edildiğini? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Biliyorum. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Onunla ilgili o zaman bir bilgi alabilir miyim? Bir not çıkarabilirler mi? 

Bir de bu 58 bağımsız federasyona nasıl bir dağıtım anahtarıyla Ģey veriyorsunuz?  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Hepsi mevcut, verebilirim size. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Verebilir misiniz, tamam.  

2016‟da ne kadar yardım yapmayı düĢünüyorsunuz? 2015‟ te, 2014‟ te federasyonlara ne kadar yardım yaptık? GeçmiĢ yıllarda 

bu konulara bakmadık, hâlbuki önemli.  

Yine, Spor Genel Müdürlüğüyle ilgili 7 bulgunun olduğu bir rapor var. Birinci bulgu burada da çok önemli.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġzmir) – Söyledim. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – O zaman ben geçeyim. Bihlun Hanım söylemiĢ. 

Bağımsız federasyonlara 2014‟ te 75 milyonluk bir baĢlangıç ödeneği konmuĢ, 102 milyon liralık bir harcama yapılmıĢ ama 

detayını bilmiyorum bunun, hangi federasyonlara verilmiĢ. 2015‟te 80 milyon liralık bir baĢlangıç ödeneği var, 114 milyon lira harcama 

var. 2016‟da 86,5 milyon lira ödenek talep etmiĢsiniz, bilmiyorum ne kadar harcanır ama bunun da artması lazım. Çünkü, bakın her yıl 

zaten yüzde 30, yüzde 40‟ lık bir ödenek aĢımı var burada da. Bunu artırmak lazım, bu ödeneği artırmamız lazım.  

Sayın Bakanım, taĢıtlarınız çok az. Bakanlığınıza bağlı 4 tane taĢıt görünüyor envanterde, “T”  cetvelinde. 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı) 

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, ek süre veriyorum. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Leasingle mi taĢıt kiralıyorsunuz? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Hizmet alımıyla, leasingle değil.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ne kadarlık bir sözleĢmeye göre ne kadar taĢıt kiraladınız, onları da çıkarabilirse arkadaĢlar 

memnun olurum.  

ġimdi, Sayın Bakanım, bu bütçe kanunun bir (E) cetveli var, teknik bir konu, bilmezsiniz bunu ama bazı ödeneklerin 

kullanımıyla ilgilidir bu. Sizinle ilgili de 94‟üncü madde var, en son madde diyor ki: Gençlik ve Spor Bakanlığı falan falan tertibinde 

yer alan ödenekle ilgili olarak gençlerin bilgiye eriĢim projesi kapsamında gençlere Ġnternet eriĢimi sağlamak amacıyla bu 

kullanılacaktır. Eylem planında 216 eylem var. Sadece bir tanesi sizin Bakanlığınızla ilgili, bir tane, çok az. Bu da o. Ama diyor ki: 

“4734 sayılı Ġhale Kanunu kapsamı dıĢında bunlar alınır.”  Neden gerek duyuyorsunuz buna? Niye ihale kanunu dıĢında gerek 

duyuyorsunuz özel hesap açılıyor? Hem bütçe kuralları deliniyor hem Kamu Ġhale Kanun delinmiĢ oluyor? Gerek var mı bunlara, böyle 

özel bir talebiniz mi vardı? Neden ihtiyaç duyuldu acaba.  

BAġKAN – Söz vereceğim Sayın Bakanım, Sayın KuĢoğlu tamamlasın, sonra size söz vereceğim. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bu çok önemli bir konu yani bütçenin delinmesi, bu özel hesaplar yüzünden oluyor. Bütçe 

prensiplerine, mali disipline aykırı bir konu. Ve bir tanesi de, bir tane zaten eylem planınız var, o da sizinle ilgili.  

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

BAġKAN – Sayın KuĢoğlu, ek süre veriyorum tekrar. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Ben soru-cevap bölümünde söz almayayım, son konuĢmacı olarak o zaman… 

Suriyeli üniversite kazanan öğrencilere ne kadar burs veriliyor, bir de onu sorayım. 

Onunla beraber de Sayın Bakanım, dikey geçiĢte mesela öğrenci iki yıllık bir okulu bitiriyor, hemen bir yıl sonra dört yıllık bir 

öğrenime devam etmiyor, bir yıl ara veriyorsa kredi alamıyor. Yani ara vermiĢ olması, durumunun iyi olmamıĢ olmasından dolayı bir 

sene, iki sene, beĢ sene ara vermiĢ, ondan sonra tekrar öğrenimine devam etmek istemiĢ. Neden kredi alamasın? Bunlara kredi vermek 

gerekir diye düĢünüyorum. Bu Ģekilde mağdur olan, okumak isteyen, eğitimine devam etmek isteyen de çok öğrenci var, çok fazla talep 

geldi bu konularla ilgili olarak. 

Evet, aklıma gelenler aĢağı yukarı bunlar.  

Çok teĢekkür ediyorum. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın KuĢoğlu. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Bülent Bey, son sorunuzda Suriyeli öğrenciler… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Suriyeli üniversite öğrencileriyle ilgili galiba 1.200 liralık bir krediniz var ya da bursunuz var. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Kredi Yurtlar mı? 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Evet. Bilmiyorum. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Vallahi bana da geliyor 1.200 lira… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Suriyeli öğrenciler 1.200 lira alıyorlar. 

BAġKAN – Birazdan cevap versin Sayın Bakanım. 

TeĢekkür ediyoruz Sayın KuĢoğlu. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Avrupa Birliği fonu olmasın, AB Bakanlığı. Bizimle 

alakalı değil o. 
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Biz de bilmiyoruz. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Bilmiyorum. 

BAġKAN – Tamam, siz cevap verirsiniz Sayın Bakanım. 

TeĢekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaĢlar, bütçeler… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Yani sizin de bilmeniz iyi tabii mukayese açısından. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Biz vermediğimiz için… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Tabii, tabii. Ama sizin de bilmeniz gerekir tabii. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın KuĢoğlu. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

BAġKAN – Sayın Usta, çok kısa. 

Buyurun. 

ERHAN USTA (Samsun) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakanım, Ģimdi, bir arkadaĢ söylerken aklıma geldi, önemli olduğunu düĢünüyorum; biliyorsunuz iĢte, Mersin‟de 

Akdeniz Olimpiyatları iĢte, Trabzon‟da oldu, KıĢ Olimpiyatları Erzurum‟da oldu. Bunlar güzel Ģeyler baktığınız zaman aslında ama biz 

böyle bu tür Ģeyleri alıyoruz, ondan sonra tesisler yapıyoruz ve bu tesislerden sonradan yeterli kadar faydalanamıyoruz. Yani  mesela 

Erzurum‟dakini ben biliyorum, onunla ilgili birkaç toplantıya filan da katılmıĢtım, yani belki 1 milyar dolara yakın para harcadık ama 

böyle bir defalık kullanım. Bunu değil, yani bunları ya sürekli kullanacak bir duruma getirmek lazım yoksa yani Türkiye o kadar zengin 

değil. Hakikaten çok ciddi yatırım ihtiyacı olan… Çok ciddi ihtiyaçlarımız var. DıĢ kaynak kullanıyoruz ama kaynaklarımızı bence 

böyle bir defalık, iki defalık kullanımlar için heba ediyoruz. Hani, bazen sizin Hükûmet yetkilileri “Devleti özel sektör gibi yönetmek 

lazım.”  filan diyor ya, hani devlet özel sektör gibi yönetilir, yönetilmez ayrı bir Ģey ama buralarda özel sektör mantığıyla çalıĢmanın 

ben faydalı olacağını düĢünüyorum. Bununla ilgili mesela olimpiyat, büyük olimpiyat taleplerinin de bu çerçevede değerlendirilmesi 

lazım. Bununla ilgili çalıĢmalar da var. Bizim Kalkınma Bakanlığı -bir tez çalıĢması da var- dünyayı da inceliyor, bunlar ne kadar 

rasyoneldir diye. Bunlara biraz daha bu çerçevede bakılmasının Türkiye açısından faydalı olduğunu düĢünüyorum. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Değerli arkadaĢlar, bütçeler üzerindeki konuĢmalar tamamlanmıĢtır.  

ġimdi, Sayın Bakana soru sormak üzere Komisyon üyelerimize ve Komisyon üyesi olmayan arkadaĢlarımıza on beĢ dakika soru 

sormak için süre vereceğim. 

Bu çerçevede ilk söz Sayın KuĢoğlu‟nun. 

Buyurun. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Soru sormayacaktım ama bir konuyu unuttum. 

Sayın Bakan, Dünya Buz Hokeyi ġampiyonası Türkiye‟den alındı terör nedeniyle biliyorsunuz. Onunla ilgili giriĢimleriniz 

vardı, ne oldu? Son durum nedir? O örnek teĢkil edecek. Türkiye'de böyle iptallerin olmaması lazım. Çünkü arkası turizmle ilgili olarak 

da gelir, büyük yankılar yaratır. O konudaki giriĢimlerinizin sonucunu merak etmiĢtim. 

TeĢekkür ederim. 

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz. 

Sayın Erdoğdu… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – ġimdi, bakanlık Gençlik ve Spor Bakanlığı olunca ben de Twitter‟dan dedim ki: Sormak 

istediğiniz sorun gençler, ben de -Bakanınız burada- ona sorayım, yetiĢtirebildiklerimi söyleyeyim.  

Bir öğrenci kardeĢimiz demiĢ ki: “Bu öğrencilere verilen geri ödemeli Kredili Yurtlar kredisinden niye faiz alınıyor? Devlet 

bundan faiz almasa olur mu?”  

Biri deminki meseleyi sormuĢ, diyor ki: “2.00 ortalama yapan Suriyeli öğrencilere 1.200 lira veren devletimiz kendi 

öğrencilerine 400 lira neden veriyor?”  

Biri Ģey demiĢ, çok ilginç “Kapatılan tek profesyonel bisiklet takımımız Torku ġekerspor bir sene daha varmıĢ gibi görünüyor. 

Geleceği belirsizdir. Bu durumu sorar mısınız?”  demiĢ. 

“ Irkçılık suçundan altı ay ceza alan güreĢçi Rıza Kayaalp neden millî takımdan çıkartılmıyor?”  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ne kadar ceza almıĢ? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Irkçılık suçundan altı ay ceza almıĢ Rıza Kayaalp. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Twitter‟dan mı? 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Evet. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – ArkadaĢımız o kararı bir gönderirse Twitter‟dan… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam. ArkadaĢınıza Ģimdi yazacağım ben. KimmiĢ onu söyleyeyim sana, @dgırmak. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Yani, iddiasını bir belgeyle ispatlarsa ona göre...  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Tamam.  
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“Üniversite öğrencilerinin hepsine geri ödemeli kredi verilmesi konusunda ne düĢünüyor?”  Yani, bütün öğrenciler istiyormuĢ 

üniversitelerde, Ģeyde.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – BaĢvuran her öğrenci kredi alabiliyor. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Cevaplarında söyle. 

BAġKAN – Sayın Bakanım, size söz hakkı vereceğim, orada cevaplarsınız. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Kredi Yurtlar Kurumu neden azaltılıp giriĢlerini zorlaĢtırdılar? Öğrenciler TÜRGEV 

yurtlarını tercih etmek zorunda kalsın diye mi?”  demiĢ birisi. 

Birisi “Benim atamam olmadan geri ödememin çıkması doğru mu?” Kredi ödemesinde zorlanıyor demek ki. Atama olmadan 

geri ödeme çıktığını söylüyor. 

“Neden yatılı spor okulları açılmıyor?”  demiĢ birisi. 

“Türkiye çapında seçmeler yapılarak durumu olmayan genç yeteneklere neden imkân sağlamıyor?”  Yatılı spor okulu istiyorlar, 

ilginç bir fikir.  

Ha, “Bu kulüplere ait borçların silinmesi ya da uzun vadeye yayılması ne kadar ahlaki? Bu durumdan vatandaĢ olarak 

rahatsızım.”  diyor bir genç kardeĢimiz. 

Bize soruları var. Onu ben tabii Ģey yapmıyorum.  

“Futbol kulüplerinden ve futbolcularından ne zaman normal vatandaĢ ile aynı oranlarda vergi alınacak?” demiĢ. Demek ki bir 

vergi avantajı var, bu kadar çok kazanılmasından rahatsız oluyorlarmıĢ. Bu milletvekilimiz demek ki Mevlüt Dudu. “Mevlüt Dudu‟nun 

torpilli antrenör alımıyla ilgili yaptığı açıklamayı bir sorar mısınız?”  demiĢ. Torpilli antrenör meselesi varmıĢ. Mevlüt Dudu açıklama 

yapmıĢ bürokrasi ekibi bulamıyorsa ben Google eder, bulur veririm neyse. Soruyor iĢte yani Ģey değil. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Anladım, anladım. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Borç batağındaki futbol kulüplerine kamu bankalarından para aktarılacak mı?”  diyor bir 

tanesi.  

Ya, bu arada bu milletvekilleri promosyonu meselesinden bıktım usandım yani sürekli onu da sorup duruyorlar.  

BAġKAN – Onu Meclis BaĢkanımıza iletmiĢtik zaten. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Bursların verileceği öğrenciler nasıl belirleniyor? Çevremizde bursa ihtiyacı olmayan ama 

alan, ihtiyacı olup da alamayan öğrenciler var.”  demiĢ birisi.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Onun da bana bir Ģeyini verirseniz. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – “Print”  eder, veririm.  

Ya, bunlar genç adamlar, soru soruyorlar, hani, ön yargıyla… Ben de seslerine Ģey oluyorum.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Aykut Bey, ben bunu olumsuz anlamda söylemiyorum, 

eğer burada… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ha, tamam. “Print”  eder veririm. 

BAġKAN – Sayın Bakanım… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Hatta, ne kadar güzel olur. Twitter‟dan sizin Bakanlık cevap verir, gençlerle bir iletiĢim 

yolunuz olur, çok güzel olur yani.  

Birisi Ģey demiĢ: “Terörizm nedeniyle ülkemizden alınan etkinlikleri sorun, ülkeyi ne hâle getirdiler, durumdan memnunlar mı?”  

Birisi demiĢ ki: “Ön lisans okuyup lisans tamamlayan öğrenciler DGS‟yi –herhâlde dikey geçiĢli bir Ģey bu- ilk sene 

kazanamasalar ara verilmiĢ sayılıp kredi ve burs alamıyor lisansta.”  Bu konuda sıkıntı varmıĢ.  

Biri demiĢ ki: “Ankara‟daki Belpa Buz Pateninin salonunun akıbetini sorabilirseniz…” ġu anda çatı problemi nedeniyle kapalı, 

hiçbir Ģey yapılmıyormuĢ.  

“ ‟Seçimden önce kulüpler yasası taslağı hazır.‟  diyordu, yıllardır erteliyor, ne zaman çıkarmayı düĢünüyor?”  demiĢ, Çağatay 

Bey.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Erdoğdu.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bir iki tane kaldı, yazık, söz verdim çünkü.  

“Aykut Bey, eĢimin kredisini ödemekten imanımız gevredi, en azından gecikme zamlarını silemezler mi, ya da yarısını hibe?” 

demiĢ.  

Biri demiĢ ki: “Yurtlarda denetim yok, fahiĢ fiyatlarla ürün satıyorlar. Bakan Kocaeli‟de Ģahit oldu ama düzenleme yok, 

yemekler kötü.”   

Vereceğim, vereceğim bunları Ģeyde, bir iki tane kaldı.  

“KYK‟ larda özel güvenlik görevlileri iki ay mağdur ediliyor, iĢten çıkarılıyor. Bu adaletsizliği iletin lütfen.”  Tatil oluyormuĢ 

okullar, o sırada güvenlik görevlileri de iĢten çıkarılıyormuĢ, ücret alamıyormuĢ, mağdur oluyorlarmıĢ.  

“Öğrenciyken evlenenlerin geri öğretim kredileri sıfırlanacak diye bir çalıĢma vardı ama askıda kaldı, sorar mısınız?”  Bunların 

kalan kısmını “print”  edeyim, size vereyim yani sonuçta bunlar vergi veren insanlar… 

BAġKAN – Siz onları yazılı olarak verin, hepsini size aktarırlar Sayın Erdoğdu.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sosyal medyanın doğrudan demokrasi yöntemini de kullanalım beraber Sayın Bakan.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz, sağ olun. 
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben teĢekkür ederim.  

BAġKAN – Sayın Dağ... 

HAMZA DAĞ (Ġzmir) – Sayın Bakanım, benim de bir sorum olacak. Paralel yapıya mensup kiĢilerin oluĢturduğu birçok yurtlar 

var. Bu yurtlardan öğrencilerimizi kurtarma adına son yıllarda hem yurt yapma konusunda hem de kiralama noktasında çok ciddi uğraĢ 

verdiğinizi biliyoruz. Kredi Yurtlar Kurumu olarak bu konuda ciddi bir çalıĢma var her ilde. Bu konuda son bir buçuk, iki yıl  içinde 

KYK yurtlarında kalan öğrenci sayısında ne kadar artıĢ yaptınız?  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.  

Sayın Çam… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan.  

Sayın Bakan, 7 Haziran-1 Kasım seçimleri arasında Bakanlığınıza bağlı il ve ilçelerde hizmet alımı dâhil olmak üzere personel 

alımı sayısı kaçtır?  

Ġkinci sorum da yine partinizin Gaziantep Milletvekili ġamil Tayyar‟ ın polis memuru olan kardeĢinin Ġslahiye‟de Gençlik 

Hizmetleri ve Spor Ġlçe Müdürlüğü görevlendirmesi var mıdır, yok mudur öğrenmek isteriz.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz.  

Sayın Ayar… 

HĠKMET AYAR (Rize) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkanım.  

Ben bir sorudan ziyade bir tespit yapmak istiyorum: 2002‟de 45 TL olan öğrenci burs ve kredileri 2016‟da iĢte bu 

Komisyonumuzca ve Meclisimizce son kararla 400 TL‟ye çıkarılmıĢtır. Bu artıĢ yüzde 788 gibi bir orana denk gelmektedir. Oysa 

normal enflasyonla olsaydı, enflasyonist artıĢları, kümülatif toplam enflasyonu dikkate alacak olsaydık, 140, 150 lira gibi bir rakama 

tekabül ediyor. Bu alana bu denli değer, kıymet veren Gençlik ve Spor Bakanlarımızı ve tabii ki Kredi ve Yurtlar Kurumu yöneticilerini 

tebrik ediyorum.  

Yine, önemli bir faaliyet icra eden illerimizdeki gençlik liderlerinin sayısını artırmayı düĢünüyor musunuz diye sormak 

istiyorum.  

Yeni Bakan Yardımcılığına atanan Abdurrahim Boynukalın kardeĢime de baĢarılar diliyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Ayar.  

Sayın Durmaz… 

KADĠM DURMAZ (Tokat) – Sayın Bakanım, ülkemizi on beĢ yıla yakındır yöneten kesintisiz bir Hükûmetin çok genç, 

dinamik bir bakanısınız. Ama, bu sürede bir olimpiyat ve dünya Ģampiyonasını ülkemize kazandıramadık. Yaptığınız planlamada, 

önümüzdeki süreçlerde belli olacak bu dünya çapındaki organizasyonlarla ilgili bir öngörünüz var mı ya da aldığımız bir mesafe var 

mı?  

PeĢinden, ülkemizin her yöresinin kendine özgü spor dalları var. Az önce değerli arkadaĢım “Bayburt, Erzurum, Kars yöresinde 

cirit”  dedi, ben diyorum ki: “Tokat, Amasya, Çorum, KahramanmaraĢ, Antalya, Erzurum‟un bir bölümü, Artvin‟ in bir bölümü 

buralarda güreĢ…” Ġllerimizde de güreĢ eğitim merkezleri var. BüyükĢehir belediyeleri ve bazı belediyeler yetiĢmiĢ güreĢçilere iyi 

olanaklar sunarak bu kulüplerin popülerliğinin kaybolmasına neden oldular. Bu enerjisi düĢen güreĢ eğitim merkezlerini yeniden 

masaya yatırıp, planlayıp buralara olması gerektiği gibi yatırımlar yaparak, bütçe ayırarak bir hedef koyuyor muyuz, bunu öğrenmek 

istiyorum.  

Hepimizin ortak birleĢtiği, sağlıklı insanların sporla eĢ değer bir yaĢama bütünleĢmesinin kaçınılmaz olduğunu biliyoruz. Ama, 

Millî Eğitim Bakanlığı resimde, müzikte, beden eğitiminde kadro vermekte oldukça cimri davranıyor. Bunu yeniden bir organizasyonla 

beden eğitimi branĢının daha da artırılması noktasında bir çalıĢmanız olacak mı, bunu da beklemekteyiz. Ve geçmiĢte 1940‟ lı yılların 

sonunda, 1930‟ lu yıllarda dünya Ģampiyonu olmuĢ güreĢçilerimizden Tokat Güryıldız kasabasında Ali Yücel var. Ben seçim çalıĢması 

sırasında o kasabaya gittim, kahvede onun köĢedeki resmine suların akmıĢ olduğunu gördüm; Ģaka yollu “Bu kim?” dedim, tabii, genç 

neslin çoğu onun baĢarılarını bilmiyor, biz de iyi öğretememiĢiz demek ki “Bizim köyden yetiĢmiĢ Ģampiyon güreĢçi.”  dedi. Ben Ģunu 

söz verdim: Eğer Bakanlığımız yaptırmazsa ben kendi cebimden yaptıracağım. O kasabaya Dünya ġampiyonu Ali Yücel‟ in bir 

heykelinin yapılmasını istiyorum.  

TeĢekkür ederim.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyoruz Sayın Durmaz.  

Sayın Tamaylıgil… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Sayın Bakan, spor dersleri ve spor derslerinin saatleriyle ilgili değerlendirme yapıldı ama, 

Bakanlığınız bünyesinde spor eğitimiyle ilgili bir eğitim kitabı hazırlama ve bununla ilgili bir çalıĢma, bir araĢtırma var mıdır? Bugüne 

kadar pek bu konuda bir çalıĢma olmamıĢtı.  

Ġkincisi: Bu, yurtlarla ilgili olarak yurtlar arasında nitelik farklarının öğrencilerden alınan yurt ücretine göre standardı düĢük ve 

yüksek diye bir ayrımı var. Böyle bir ayrımın olması yani parası olan daha iyi yerde, parası olmayan daha standardı düĢük bir yerde 

kalıyor, bir adaletsizlik olarak ortaya çıkmıyor mu ve bunların standartlarını bir ortalama noktaya getirmeyi düĢünüyor musunuz?  
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Bir de aslında, tabii, Akdeniz Oyunları‟ndan beri sürekli akıllarda kalan birkaç soru var, özellikle bizim Mersin Milletvekilimiz 

Aytuğ Bey tarafından da yakından takip edilen bir konuydu bu. ġimdi, o Akdeniz Oyunları sırasında 32 amatör spor kulübüne 3‟er bin 

liralık bir para verilmiĢ. Ama, orada çok kısa süreli kurulmuĢ olan 2 amatör kulübü dikkati çekerek birine 800 bin lira, birine de 100 bin 

liralık bir kaynak aktarımı söz konusu olmuĢ. Bu amatör spor kulüplerinin bu tür bir olağanüstü kaynağı elde etmek üzere ekstra 

yaptıkları iĢ ne olmuĢtur, onu sormak isterim.  

TeĢekkür ederim.  

(Oturum BaĢkanlığına BaĢkan Süreyya Sadi Bilgiç geçti) 

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum Sayın Tamaylıgil.  

Değerli arkadaĢlar, soru iĢlemi tamamlanmıĢtır.  

ġimdi, görüĢ, eleĢtirilere ve sorulara cevap vermek üzere Sayın Bakana söz vereceğim.  

Sayın Bakanım, süreniz otuz dakikadır.  

Buyurun.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sayın BaĢkan, çok değerli üyeler; hepinize teĢekkür 

ediyorum.  

Tabii, sorularla ilgili olan bölümü önce cevaplayıp Ģu anda cevaplayabildiklerimi Ģu anda cevaplayarak diğerlerini daha sonra 

yazılı olarak ileteceğim. Siyasi anlamdaki konularla ilgili değerlendirmeleri de en sonunda yapmayı düĢünüyorum. Tabii, bazı soru 

soran arkadaĢlar Ģu anda burada değiller, onlarınkini yazılı olarak mı vereyim yoksa elimizden geldiği kadar cevap verelim mi? 

BAġKAN – Sayın Bakanım, önceliği buradaki arkadaĢlarımıza verelim.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ben de öyle düĢünmüĢtüm. Burada olan arkadaĢlarımıza 

bu anlamda öncelik vermeyi düĢünüyorum.  

ġimdi, öncelikle bütün değerlendirmeler, eleĢtiriler için teĢekkür ediyorum. Bu kadar uzun bir süre hep beraber bunları 

paylaĢabilmiĢ olmanın da önemli olduğunu düĢünüyorum. Tabii ki buradan bizim de faydalanacağımız –mutlaka- eleĢtiriler olmuĢtur ve 

onları değerlendireceğiz.  

ġimdi, Sayın Aykut Erdoğdu Beyefendi‟nin sportif baĢarılarla ilgili bir eleĢtirisi olmuĢtu. Bunu rakam vererek cevaplamak 

istiyorum. 2002 yılında sporcularımız dünya ve Avrupa Ģampiyonalarında 277 olmak üzere toplamda 1.481 madalya kazandılar. 2015 

yılında –Ģu andaki elimizdeki verilerde- dünya ve Avrupa Ģampiyonalarında 840 olmak üzere toplamda 5.178 madalya kazandılar. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – 2015 yılı mı sadece? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – 2015 yılında. Hepsinin mevcut da zaman Ģeyi açısından 

sadece nereden nereye gelindiğiyle ilgili Ģeyi söylüyorum.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Bir de, madem böyle bir cevap verdiniz, hangi madalyayı kim almıĢ, bir liste hazırlayıp 

arkadaĢlara…  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Onu hazırlarız tabii, onu hazırlarız. Onu size daha sonra 

yazılı olarak iletelim. Buradaki Ģey… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Kendi aramızda olimpiyat yapıp da altın maltın vermedik yani? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Yok, hayır, kendi aramızdakilerle alakalı olan değil. 

ġimdi, tabii, burada Ģu doğrudur, ülkemize aldığımız uluslararası organizasyonlarda -onlara geleceğim, Bülent Bey‟ in de onunla 

ilgili bir sorusu olmuĢtu- tabii ki ülkemizin sporcularının çok daha fazla madalya alması ve bu anlamda baĢarı elde etmesi hepimizin 

arzusu ama dediğim gibi rakamlar çok daha düĢük noktadan çok daha yüksek noktaya gelmiĢ durumda. Yeterli mi? Değildir. Bunu daha 

fazla artırmamız gerekiyor. Bunu yapmak için de, iĢte, elimizden geldiği kadar bunu destekliyoruz.  

PASSOLĠG‟ le ilgili olarak Aykut Bey‟ in sorusundaki rakamlarla ilgili Ģu konuda cevap verebilirim: PASSOLĠG‟ in devreye 

girmesinden önceki haftalık ortalama seyirci sayısı ki bu, siz de biliyorsunuz, derbi maçlarının olduğu haftalara göre değiĢiyor yani bir 

hafta daha yüksek, bir hafta daha az, ortalama seyirci sayısı 110 binken Ģu anki haftalık ortalama seyirci sayısı 85 bin. Bunun 

içerisindeki farkın da, özellikle, daha önce spor camiasının içerisinde yoğun mesai harcamıĢ arkadaĢlar bilirler, yani biraz Ģey tabir 

olacak ama, “beleĢ bilet”  olarak tabir edilen hani ücretsiz alınan biletlerin içeri girenlerden… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ben rakam vermedim ki. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Yok, ben rakamla sizin sorunuza cevap veriyorum, o 

anlamda söylüyorum yani aradaki farkın ne olduğunu söylemek için. Amatör spor kulüplerine yapılan yardımlarda tabii ki engell ilerin 

de yaptıkları faaliyetler destekleniyor. Bu anlamda, bize gelen, destek isteyen kulüplerin içerisinde onların yaptıkları faaliyetler bizim 

için önceliklidir yani ortaya ne konmuĢ, nasıl bir sporcu sayısı var veya nasıl bir… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Akif Bey, Karadolap Spor Kulübünü sorun, Ģampiyon olmuĢ, futbol takımı… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Bakacağım ona, ona da bakacağım. 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ġstanbul‟da bu konuda çok da Ģikâyet var. Bir tane örnek… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Tamam, bakacağım ona ama bizim ana kriterimiz bu 

olarak devam ediyor orada.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Eyüp Karadolap Spor. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Aldım onun notunu, ona da bakacağım.  
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Doping konusunda sorunuz olmuĢtu, onlara da, bazı soruların içerisinde ortak olan sorular var, onun için Ģöyle bir üstünden 

geçeyim, sonra genel bir değerlendirmeye doğru ilerleyeceğim inĢallah.  

Yusuf Bey, Sayın Selahattin Beyribey, Kars‟ la ilgili öğrenci yurtlarıyla ilgili gelecek projeksiyonunu sormuĢtu. ġu andaki 

mevcut sayımız, kapasite açısından söylüyorum, 4.482. Bu da bu yıl içerisindeki karĢılama oranında 4.032 baĢvuru yapmıĢ öğrencinin 

3.060‟ ını yerleĢtirebilmiĢiz. Bu da yüzde 76‟ lık bir karĢılama oranına denk geliyor. Önümüzdeki yıllarda yatırım programımız 

kapsamında olacak olan merkezde bin kiĢilik bir yurt projemiz var. Kağızman‟da 400 kiĢilik bir yurt projesi var. Aynı zamanda ön 

protokolle kiralama yöntemiyle elde edilecek olan yurtlarda Ağustos 2016 yani bu senenin Ağustos ayında teslim alınacak olan, yine 

merkezde olan –çünkü biliyorsunuz, bir de Kars‟ ta fiziki imkânı düĢük olan bazı yurtlar var, onları artık kullanımdan çıkartmak 

durumundayız- 868, 768, 798 kiĢilik 3 tane ayrı yurt mevzubahis. Bunun sonunda da böylece toplam rakam 8.316‟ya inĢallah ulaĢacak 

Kars‟ ta. Bu ağustos ayında olacak. 

Mehmet Bey ayrıldı, onunkini daha sonra Ģey yapayım. 

Bihlun Hanım‟ ın birçok sorusu oldu. Ben genel anlamda Bülent Bey‟ le de örtüĢen bir soruya özellikle cevap vermek istiyorum, 

biraz orada vakit ayırmak istiyorum.  

Ön protokolle kiralama yöntemiyle aldığımız, elde ettiğimiz yurtlarla ilgili olarak birtakım iddialar olduğunu dile getirdiniz. 

ġimdi, bakın, Ģunu size açık yüreklilikle söyleyebilirim ki bunu daha önce bazı Cumhuriyet Halk Partisi milletvekilleriyle de görüĢtük: 

Ön protokolle kiralayabileceğiniz yurdun sayısı ve ödeyebileceğiniz miktar yani yurdu kiralamak için o yurdu yapan kiĢiye 

ödeyebileceğiniz miktar kanunla belirlenmiĢ durumda, bu da Ģudur: Öğrencinin yurt ücreti olarak ödediği ücretin –geçen sene de bunu 

dile getirmiĢtim- yüzde 70‟ inin üzerine çıkamazsınız, bu tavandır, taban değil, tavan. Yani daha fazlasını ödeme yetkiniz yok. Bu zaten 

ciddi anlamda bir kısıtlama getiriyor. Bu zaten nerede daha zorluyor bizi? BüyükĢehirlerde zorluyor. Neden? Arsa fiyatlarının çok 

yüksek olduğu yerlerde özel müteĢebbisler açıkçası pek bu iĢe girmek istemiyor. Niye? Çünkü arazi fiyatı o kadar yüksek ki, her Ģey 

ona ait. Yani sorumluluk anlamında, yurdun inĢasından yapılacak her Ģey ve kira süresi içerisindeki, bizde kiralık olarak bulunacağı 

süre içerisinde yurdun her türlü fiziki Ģartından… Biz, tabii, iĢletiyoruz ve biz denetliyoruz yani onların herhangi bir kiĢisi yok içeride 

ama örneğin kapının, pencerenin kulpu mu bozuldu, onun tamiri o kiĢiye ait, bize ait değil. Dolayısıyla bu anlamda, bunun kurum 

üzerinde maliyet açısından aldığı çok ciddi bir yük var çünkü kendi mülkümüz olan yurtlarda tabii ki her Ģeyden biz sorumluyuz yani 

her Ģeyi sizin karĢılamanız gerekiyor çünkü devletin kendi mülkü bu. Bu anlamda öyle değil, bunun anlaĢması böyle ve Ģöyle bir 

avantaj sağlıyor: Biraz evvel, kimdi hatırlayamıyorum ama bir arkadaĢımız dile getirdi, yurtların fiziki yapısıyla alakalı olan değiĢim. 

ġimdi, tamamen projeyi biz… Çünkü Ģöyle değil: “Sen bir Ģey yap, biz de onu kiralayalım.”  Öyle değil. Bizim elimizde tip projelerimiz 

var yani Ģu standartta olacak, iĢte, Ģu yapı olabilir, bu yapı olabilir. Bu, Ģeye göre değiĢiyor tabii, yani yüksekliği de fazla olmamak 

kaydıyla genelde yapıyoruz. Onu veriyoruz, bunu kabul ediyorsan, bunu yapamayacaksan, kusura bakma, bizimle bu konuda anlaĢma 

sağlayamazsın o zaman çünkü böyle bir standardı var bunun. ĠĢte, aynı o dile getirilen, hani standardı olmayan bazı eski binaların bu 

anlamda bizi zorladığı konudan dıĢarıda kalmak için bu. Bir de, üstüne üstlük, ön protokolle kiralamadaki avantajımız Ģu oluyor: 

Standardı tamamen biz belirlediğimiz için kullanılacak malzemenin ne olacağına kadar yani standardı açısından söylüyorum, fayansının 

hangi kalitede olması gerektiği, penceresinin nasıl bir çift cam olması gerektiği konusunda standardı koyuyorsunuz ve onu 

denetliyorsunuz sadece. Özel teĢebbüsün inĢa ettiği yurtların, Ģunu da gördük, açık yüreklilikle dile getiriyorum, kamu tarafından inĢa 

edilen yurtlardan çok daha hızlı bir sürede yapıldığı… 

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Maliyeti nasıl? Yani TOKĠ… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ona geleceğim.  

BAġKAN – Hiç cazip değil yatırımcı açısından Ģu an.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – ġimdi genel bir çalıĢmayla verebilirim size bu rakamı 

çünkü Ģöyle değiĢiyor bu: Ġl il yaptığınız yatırımdaki, daha doğrusu yaptığınız kiralamadaki maliyetler yurt içerisindeki o inĢaat 

maliyetini etkiliyor doğal olarak. Dediğim gibi bazı yerlerde arsa fiyatları daha uygun olabiliyor, bazı yerlerde olmuyor. O çünkü 

tamamen yükleniciye ait. Bizim ilgi alanımıza giren bir konu değil açıkçası çünkü arsayı o bulacak, bütün resmî iĢlemlerini bitirecek. 

Ha, bir de tabii Ģu var: Resmî iĢlemleri bitmemiĢ yani iskânını, ruhsatını, her Ģeyini almamıĢ bir bina devreye girmiyor. Bu da açıkça 

ortada. Dolayısıyla Ģöyle kaba bir hesapla düĢünecek olursak eğer, bin kiĢilik bir yurdu baz alarak yapıyorum bu hesabı. Yatırım 

yoluyla yaptığımız bu yurt aĢağı yukarı 30 milyon lira civarına mal oluyor, bunun da bin kiĢilik bir yurda baktığınız zaman kiĢi baĢı 

maliyeti olarak baktığınızda 30 bin lira civarına geliyor. Kiralama yoluyla yapılan yurt için -en üst, tavanı alıyorum- Ģu anda en fazla 

ödenebilecek miktar 147 lira maksimum. Bunun da bu anlamda hesaplandığı zaman 149 bin kiĢi kapasiteli yapılan ön protokolle, 

kiralamayla edindiğimiz toplam yurt kapasitesinin bize olan maliyeti yine 30 bin lira üzerinden, kiĢi baĢı 30 bin lira üzerinden 

hesapladığımızda 4,5 milyar civarına geliyor. Ancak aynı Ģeyi, kamu yatırımını tamamen kendi ismimizle yaptığımızda 13 milyar 

civarında bir yatırım masrafı getiriyor bize; dolayısıyla buradaki farkı görmek de mümkün.  

Tabii, burada devreye giren baĢka faktörler de var yani siz de biliyorsunuz binayı iĢletmeniz, onu korumanız, idame ettirmeniz, 

mülkü üzerinde tuttuğunuz yerin tamiratı, her Ģey size ait. Bu hepsi ileriki… Bu tabii çok temel hesap, bunun hepsi üzerine bine bine o 

maliyeti artıyor; hâlbuki dediğim gibi, kiraladığımız binada o maliyetler bize ait değil tamamen yükleniciye ait, biz sadece onun 

standardının tutmasıyla ve ortaya koymasıyla ilgileniyoruz.  

BAġKAN – Ama bugünkü faiz oranları ve bu kira bedeliyle bunlar artık yapılabilir olmaktan çıkmıĢ vaziyette.  
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GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Bizim sınırlarımız belli yani o sınırların üzerine çıkmak 

gibi bir Ģansımız mümkün değil.  

Ġstanbul‟daki yurt durumuna bakacak olursak; doğru, Ġstanbul‟da çok yüksek sayıda bir öğrenci kapasitemiz var yani 

üniversiteler açısından söylüyorum. Ama tabii, Ģunu değerlendirmemiz gerekiyor: Kredi ve Yurtlar Kurumuna baĢvuruda bulunan 

öğrenci, budur bizim için temel kriter olan çünkü evet, doğru Türkiye‟de toplam 6 milyon üniversite öğrencisi var ama bunun içerisinde 

Açık Öğretimde olan da var, kendi ilinde üniversiteye gidip evinde ikamet eden, tamamen kendi tercihi doğrultusunda özel bir 

kiralamayla veya konut edinmeyle orada barınan öğrencilerimiz var. Dolayısıyla biz, bize baĢvuru yapan öğrenciler üzerinden istatistik 

çalıĢmasını yapıyoruz. Tabii Ģunu da söylemem gerekiyor, yurtlardaki kalitenin yükselmesiyle beraber baĢvuru sayılarında artıĢ da var.  

2015-2016 yani bu öğrenim dönemi için Ġstanbul‟daki toplam öğrenci baĢvurumuz 25.005 kiĢi. Bu öğrencilerin 13.575‟ i yurtlara 

yerleĢtirilmiĢ durumda; bu yüzde 54,2 civarındaki bir karĢılama oranıdır.  

Ġstanbul‟da devam eden projelerimizin içerisinde DavutpaĢa‟da 1.500 kiĢilik bir yurt projemiz var kendi yatırımımız, Maltepe‟ de 

yine bu yıl edindiğimiz yarı bitmiĢ olup da bize devrolunan 4.100 kiĢilik bir yurt projemiz var devam ediyor, ümit ediyorum ki bu yaza 

yetiĢtirmek niyetindeyiz, Avcılar‟da da 3.500 kiĢilik bir yurt projemiz var o henüz proje aĢamasında.  

Ön protokolle, yine kiralama yöntemiyle Ġstanbul‟da alabildiğimiz; BaĢakĢehir‟de 2 bin kiĢilik bir yurt projemiz var; bunun 

Haziran 2017‟de bitimi öngörülüyor. Esenyurt‟ ta 3 bin kiĢilik bir yurt projesi var, bunun da Ağustos 2017‟de bitmesi öngörülüyor, tabii 

inĢaat süreleri malumunuz ve hepsi devreye girdiği zaman 14.100 kiĢi olan kapasite artıĢıyla toplam kapasitemiz 31.623‟e çıkmıĢ 

olacak, Ġstanbul için söylüyorum.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Spor Genel Müdürlüğünün SayıĢtay raporundaki tespitleri çok önemli.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – ġimdi, Spor Genel Müdürlüğünün SayıĢtay 

raporlarındaki tespitlerle alakalı olarak örneğin size dile getirdiğiniz, bizim bedelsiz olarak tahsis ettiğimiz fakat üstünden bedel 

alınan…  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Raporda yazıyor, rapordan söylüyorum.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Anlıyorum, anlıyorum, raporun içerisinde tabii ki oluyor.  

Bakın, birçok mülkümüz var. Bunların içerisinde bedelsiz olarak tahsis edilmiĢ olanlar da var, bedelli olarak tahsis edilmiĢ 

olanlar da var fakat tahsis ettiğiniz üçüncü Ģahısların bunu olumsuz anlamda kullanmasıyla ilgili bir tespit yapıldığı durumda tabii ki 

bununla alakalı olarak bunu yapan kurum, kiĢi veya sivil toplum hangisiyse onlara bu anlamda “Bakın, sizin bunu yapmanız doğru 

değil, bunu yapamazsınız.”  diye uyarıyı yapıyoruz. Yerine getirmesi takdirde de konu çözülmüĢ oluyor; yerine gelmediği takdirde de 

arkadaĢlarımız gerekli iĢlemleri bu anlamda baĢlatıyorlar ya tahsisin kaldırılması veyahut da o tahsisle alakalı yapılan yanl ıĢ iĢlemle 

ilgili olarak da bunun düzeltilmesi yolundaki iĢlemler baĢlatılıyor. 

Tabii ki yapılan inceleme esnasında bu anlamdaki olabilecek olan birtakım tespitler olmuĢ olabilir çünkü devam eden süreçler 

de var burada yani siz yazıyla uyarmıĢsınız veya uyarmıĢsınız demiĢsiniz ki “Bakın, burada yanlıĢ bir iĢleminiz var onu düzeltin.”  o 

henüz o anda düzeltilmemiĢtir, iĢlemdedir ve onun cevabı oradan o anlamda gelebilir.  

BĠHLUN TAMAYLIGĠL (Ġstanbul) – Gelirlerle ilgili…  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Oraya geleceğim. 

ġimdi, spor müsabakalarında elde edilen hasılatın yüzde 7‟si kanun gereği kesilerek zaten Spor Genel Müdürlüğüne gelir 

sayılması gerekiyor. GeçmiĢ dönemde bunların tespitiyle alakalı bazı, iĢte biraz evvel dediğimiz gibi yani bilet sayısı üzerinden 

gitmeniz gerekiyor; bulamadığınız biletler var, bulabildiğiniz biletler var. Tabii, bu anlamda, eleĢtirilen elektronik biletin de çok büyük 

bir faydası oldu çünkü Ģu an itibarıyla artık alınan her bilet belli ve oradan gelmesi gereken, gerekli olan, bize ödenmesi gereken yani 

Spor Genel Müdürlüğüne ödenmesi gereken miktar da belli ve o doğrudan zaten karĢılıklı olarak alınan bir ödeme. Yönetmelik gereği 

yayıncı kuruluĢların da stadyuma giriĢleri konusunda bu anlamda bir ücret alınıyor.  

Bunların hepsi, Bakanlığımızın yetkilileri SayıĢtay raporlarında dile getirilen konularla ilgili iĢlemleri yaptıklarından dolayı 

SayıĢtayın yine kendi sorumluluk alanında olan konuyla ilgili idarecilerle alakalı olarak herhangi bir Ģeyin yapılması gerekmediği 

konusunda zaten arkadaĢlarla görüĢmeler oldu. Dolayısıyla, gelen bu konularla alakalı arkadaĢlarımız yapmaları gereken iĢlemleri 

yerine getirmek için gerçekten çabalıyorlar.  

Futbolun en çok konuĢulan, en çok dile getirilen spor dalı olması doğrudur yani Türkiye‟de en çok konuĢulan ama sadece 

Türkiye‟de değil dünyada da baktığınız zaman futbol belki de basında en çok yer alan, görsel basında olsun ama aynı zamanda 

medyada da, Ġnternet‟ te de, sosyal medyada da en çok yer alan spor dalı. Benim bütün konuĢmalarımda en çok dile getirdiğim 

konulardan birisi de bu yani sürekli bunu dile getirerek… Hatta iki gün önce yine Futbol Zirvesi olmasına rağmen Futbol Zirvesi‟nde 

bunu dile getirdim ve burada da özellikle basınımızdan da bir ricada bulundum. ġunu özellikle dile getiriyorum: Çok ciddi faaliyetler 

var; gerçekten Anadolu‟da, Türkiye‟nin çok farklı illerinde gençlerimizin çok farklı spor dallarında ortaya koymuĢ oldukları çok ciddi 

hem faaliyetler hem baĢarılar var. Yani basketbol, voleybol, tenis, güreĢ anlamında; birçok dalda, erkek olsun, kadın olsun bütün 

branĢlarda ciddi baĢarılar var fakat maalesef tabii ki Ģimdi basına da bu anlamda bir Ģey diyemiyoruz ama basın da en çok ne 

seyrediliyor ve en çok ne takip ediliyorsa onu en öne çıkarıyor ve en çok onu haberleĢtiriyor. Ee, bu anlamda ben onlara da bunun 

ricasını yapıyorum sürekli. Ya, tamam futbol en çok konuĢulacak bunun Ģeyi yok ama yani Ģu kadar ayıracağınıza küçücük bir yerde 

diğer dallara, Ģöyle bir yarım sayfa yapın da o da biraz daha fazla görülsün, oradaki baĢarılar daha çok ortaya çıksın ve bu anlamda o 

gençlerimiz de teĢvik edilmiĢ olsun çünkü sonuçta marifet de iltifata tabidir. Bu anlamda bunu da yapmaları gerektiğini ciddi  anlamda 
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söylüyoruz ve futbol dıĢı branĢlardaki tabii ki tesisleĢme oranımızda ciddi manada bir artıĢ var yani spor salonlarımız, yüzme 

havuzlarımız, bununla beraber açık basketbol, voleybol sahalarının yapımı; bununla alakalı çok ciddi bir çalıĢma içerisindeyiz.  

Çok doğru anlamda tespit edilen bir konu daha; bizim zaten Millî Eğitimle yaptığımız bir çalıĢma var. ġu anda, önümüzdeki ay 

içerisinde bitecek Millî Eğitimle yaptığımız ortak kullanım konusundaki çalıĢmalar. Millî Eğitim Bakanlığımızın bağlı okullarında spor 

salonları var, aynen dile getirdiğiniz gibi. Fakat bu spor salonlarının kullanımı okulun açık olduğu süreler içerisinde, okul saatlerinde 

kullanım amaçlı olarak kullanılıyor, okul saatleri bittiği zaman kapatılıp “Tamam, okul saati bitti artık burada bir faaliyet olmayacak.” 

deniyor. Hâlbuki öğrencilerimizin ve gençlerimizin zaten o salonları ve sportif tesisleri kullanımı okul saati bittikten sonra 

yoğunlaĢıyor. Bu, amatörler için de böyledir, takım sporları içerisinde de böyledir, orada tamamen gençlerimizi bir sosyal aktiviteyle 

ilgili bir araya getirmeye çalıĢan kulüplerdeki çalıĢmalar içerisinde de böyledir. Fakat iĢte, bu aradaki iletiĢimdeki bugüne kadar olan 

belki eksiklik diyelim bunun en üst seviyede kullanılmasını engellemiĢ. Biz Ģu anda Millî Eğitim Bakanlığıyla öyle bir noktaya geldik 

ki iĢte, ümit ediyorum ki en kısa süre içerisinde yapacağımız protokolle o salonların okul saatleri sonrası spor kulüpleri, amatörler, 

STK‟ lar, spor yapmak isteyenler ve gençlerimiz tarafından kullanımına açılması. Bunu yaptığımız zaman bir anda zaten envantere çok 

ciddi manada bir spor altyapısının otomatik olarak katıldığını göreceğiz. Bu çalıĢmanın üzerinde Ģu anda gidiyoruz ki bu aynı zamanda 

okul sporlarının da daha fazla geliĢebilmesini sağlayacaktır ve dolayısıyla Aykut Bey‟ in de dile getirmiĢ olduğu daha baĢarıl ı 

sporcuların yetiĢtirilmesi anlamında bize çok ciddi bir fırsat getirecektir. Çünkü gerçekten benim de yüzde yüz katıldığım bir konu, 

elimizdeki imkânları en iyi Ģekilde, en verimli Ģekilde kullanmak durumundayız. Yani bizim, Ģu anda, Türkiye'de bu özellikle yaz 

dönemi içerisinde inĢa etmiĢ olduğumuz 750‟yi aĢkın futbol, voleybol, basketbol sahalarının, yan yana olarak inĢa ettiğimiz, 

Türkiye‟nin çok farklı yerlerinde hiçbir yöre ayrımı ve bölge ayrımı gözetmeksizin yaptığımız, farklı siyasi partilere mensup 

belediyelerle de beraber yaptığımız bu tesisler, yirmi dört saat esasına göre kullanım açısından açıktır ve benim özellikle il 

müdürlerimizle yaptığım toplantılarda en öncelikli dile getirdiğim konu Ģudur, bunu sizinle de açık yüreklilikle paylaĢıyorum: Bizim il 

müdürlerimizin görevi yani gençlik ve spor il müdürünün görevi makamında oturup orada müdürlük yapmak değildir çünkü görevi 

oradaki hem gençlerin hem spor yapan gençlerimizin ve aynı zamanda vatandaĢlarımızın o altyapı imkânlarından en üst seviyede 

faydalanmalarıdır, o sporcuları desteklemesidir, okullardaki gençlerimizin daha fazla sosyal faaliyet içerisinde, spor faaliyeti içerisinde 

olmalarını teĢvik etmek ve o imkânları sağlamaktır ve aynı zamanda vatandaĢlarımızın da bu anlamdaki tesisleri daha fazla kul lanarak 

daha sağlıklı bir toplum olarak geleceğe yürüyebilmemizi sağlamalarıdır. Dolayısıyla hep onlara söylediğim de bunun daha fazla 

yapılması, daha çok kiĢinin bu tesislerden faydalanması. Örneğin birçok ilimizdeki atletizm pistleri vatandaĢlarımız tarafından özellikle 

sabah saatlerinde yürüyüĢ parkuru amaçlı olarak kullanılıyor, orada bir araya gelinerek sabahleyin de güzel gerçekten bir kaynaĢma 

oluyor. Bu anlamda da ciddi çalıĢmalarımız devam edecek.  

Tabii, Ģimdi, Ahmet Bey de ayrıldı, ama onlara da genel gireceğim. Diyarbakır‟ la alakalı olarak yapılan… Onları yazılı olarak 

kendisine tabii ki bildireceğim ama 2015 yılında Güneydoğu Anadolu Bölgesi‟nde; Diyarbakır, Siirt, ġırnak, Batman, ġanlıurfa, 

Gaziantep, Mardin, Adıyaman ve Hakkâri illerinde 22 yeni tesis için 26 milyon 250 bin lira ayrıldı ve 44 tesisin bakım ve onarımı için 

de 16 milyon 750 bin lira olmak üzere toplam 43 milyon tutarında yatırım yapıldı. Bu da ciddi bir rakam olarak ortadadır diye 

düĢünüyorum. 

Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kredi almıĢ olan öğrencilerin geri ödemeleriyle ilgili ilk ödeme zamanı okul bitiminden iki 

yıl sonradır, ilk baĢlama. Ancak öğrencimizin veya gencimizin o tarihte henüz iĢe baĢlamadığını, sigortalı bir iĢe baĢlamadığını 

belgelemesi durumunda bu otomatik olarak bir yıl erteleniyor ta ki sigortalı iĢe baĢlayana kadar. Ondan sonra geri ödeme durumuna 

giriyor ve o, o zaman baĢlıyor.  

Tabii, Erhan Usta Bey, hemĢehrim, güreĢle ilgili olarak ve geleneksel sporlarla ilgili olarak da çok ciddi yatırım ve destek 

yapılması gerektiğini dile getirdi, kesinlikle katılıyorum ama GüreĢ Federasyonuna özellikle ayrılan kaynaklarda çok ciddi bir artıĢ 

vardır ve pozitif de bir ayrımcılık yapıyoruz açıkçası, yapmaya çalıĢıyoruz. Çünkü evet, güreĢ hem geleneksel anlamda bizim ata 

sporumuzdur ama aynı zamanda gerçekten Anadolu‟nun çok farklı yerlerinde yapılan güreĢ müsabakalarında Ģunu müĢahede ediyoruz: 

Gerçekten o bölgede çok vatandaĢımız o güreĢ müsabakalarını takip etmek için oraya geliyorlar ve bu gerçekten de hem sportif 

anlamda ama aynı zamanda sosyal anlamda da çok ciddi bir katkı sağlıyor çünkü büyük bir kaynaĢma, bir panayır gibi oluyor, iki gün, 

üç gün devam eden müsabakalar oluyor. Bu anlamda da özellikle güreĢe daha fazla kaynak ayırma noktasında ciddi anlamda bir 

çalıĢma yapıyoruz. GüreĢ branĢıyla ilgili son beĢ yılın lisanslı sporcu sayısına bakarsak da ciddi bir artıĢ mevzu bahis; 2011 yılında 

64.885, Ģu anda 105.004 lisanslı güreĢçi kardeĢimiz mevcut. Dolayısıyla bu da ciddi bir artıĢ oranıdır.  

Tabii, Sayın Nazlıaka‟nın Ankara‟daki öğrenci yurtlarıyla ilgili dile getirdiği konuda… Vakte bakıyorum, biraz hızlanmam 

gerekiyor çünkü daha siyasi konularda bir cevap da vereceğim.  

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Sayın Bakan, “Telescope”tan yayın yapıyorum. El sallamanızı istiyorlar.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Öyle mi? Benim el sallama mı istiyorlar, peki.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Meksika dalgası istiyorlar.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – O da bir tabii ki ilginç istek olabilir. 

ġimdi, Ankara‟da önümüzdeki yıllardaki artıĢlarla beraber de çok ciddi bir… 

BAġKAN – Sayın Nazlıaka hep böyle Ģeydir… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Yaratıcı… 

BAġKAN – Teknolojik diyelim evet.  
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Ne güzel, Meclisi bakın, iĢte halka açtık. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Biraz daha hızlandığım için Ģey yapıyorum.  

BAġKAN – Sayın Bakanım, aslında süreniz kırk beĢ dakika da ben kısmıĢtım, bir on beĢ dakikanız daha var ilaveten.  

Buyurun. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Peki.  

Önümüzdeki dönem içerisinde 31 bin olacak Ankara‟daki toplam yurt kapasitesi sayımız. Bu seneki karĢılama oranımız yüzde 

55,62 Ankara‟da, bunu hızlandırarak artırmak için elimizden geleni yapıyoruz ama Ģunu söyleyebilirim ki gerçekten nereden nereye 

geldiğimizi değerli arkadaĢlarımızla geçen sene de burada konuĢtuk. Bakın, son iki yıl içerisinde çok ciddi bir artıĢla, Hamza Bey‟ in 

sorduğu sorunun cevabı, bunun en güzel göstergesi olacaktır diye düĢünüyorum. 2013 yılı sonundaki yurt kapasitesi Türkiye genelinde 

286 bin idi, küsuratına girmiyorum. 2015 yılı sonunda 454 bin Ģu anda. Ama tabii, bu yaz itibarıyla artık 500‟ü aĢmıĢ olacağız inĢallah 

ve bu doğal olarak bu kadar yükseldiğinde karĢılama oranlarındaki artıĢlarla birçok arkadaĢımıza -ben de biliyorum, eylül ayı ve ekim 

ayı bu anlamda çok yoğun bir talebin olduğu dönemdir- elimizden geldiği kadar bu anlamda yardımcı olmaya çalıĢıyoruz ama Ģunu 

söylemek istiyorum: Bu özellikle 11 tane kamu kurumundan doğrulanan bilgiler sistemine geçtikten sonra çok daha iyi bir geri 

dönüĢüm aldığımıza ve yerleĢtirmelerde çok daha doğru bir sistemde olduğumuza ben gerçekten inanıyorum. Ben onun için hem Aykut 

Bey‟den hem diğer arkadaĢımızdan o bilgileri istedim. Bu herhangi bir Ģeklide olumsuz anlamda anlaĢılmasın, sadece Ģunu bulabilmek 

için, cevap vermemiz gerekiyor bu kardeĢlerimize; çıktıysa neden çıktı, çıkmadıysa neden çıkmadı buradaki yurt hakkı? Bunun 

cevabını vermemiz gerekiyor ki biz de üstümüzdeki sorumluluğu yerine getirmiĢ olalım çünkü yanlıĢ algılara sebebiyet verilebilir bu 

anlamda, bunu engellememiz gerekiyor. Dolayısıyla bütün çabamız o yönde. Tabii ki… 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Ankaragücü‟nü unutmadınız değil mi? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sadece Ankaragücü değil tabii, bu anlamda sıkıntılı olan 

baĢka kulüplerimiz de var ama Aylin Hanım, Ģunu söylemem gerekir: Ankaragücü‟nün Ģu an içerisinde bulunduğu mali tablo gerçekten 

zor bir tablo. Bu anlamda, arkadaĢlarımızın yaptıkları incelemeler ve çalıĢmalarda, yardımcı olunabilecek ne varsa olunmaya çalıĢılıyor 

ama kolay bir tabloyla karĢı karĢıya değiliz yani Ankaragücü açısından söylüyorum ama iĢte, önümüzdeki dönem içerisinde yapmaya 

çalıĢtığımız bazı adımlarla, bütün kulüplerimizi kapsayacak olan adımlarla bir Ģeyleri düzeltmeye çalıĢıyoruz. 

AYLĠN NAZLIAKA (Ankara) – Cebeci Stadyumu vardı. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Oradaki durum Ģu: Cebeci Stadının yeri, yer itibarıyla 

baktığınızda gerçekten öğrenci kardeĢlerimizin yurt açısından çok olumlu olarak gördükleri bir bölge fakat Ģu andaki son durumuyla 

alakalı açıkçası bakmam gerekiyor, tam zihnimde son durumu yok, onu size bilahare yazılı olarak ileteceğim inĢallah. 

Tabii, birçok soru oldu. 

BaĢkanım, Ģu anda on üç dakikam mı kaldı? 

BAġKAN – Evet. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Peki, o zaman ona göre ayarlamam gerekiyor. 

Ben birçok soru olduğunu biliyorum. 

Ġzmir‟ in statları konusu var. Biz bu konuda Ġzmir‟e elimizden gelen her türlü yardımı ve her türlü desteği vermeye hazırız. Bu 

anlamda, hiçbir Ģekilde bir ön yargımız yok yani ben buna da üzülüyorum açıkçası. Örneğin, Ġzmir‟deki statlarla alakalı bir dönem, 

özellikle Alsancak konusunda, nereden çıktığını bilmediğim bir AVM söylentisi gezdi. Müteaddit defalar açıklamama rağmen en son 

yakın zamanda gördüm ki bir daha gündeme getirildi. Musa Bey‟den de bu konuda yardım rica ediyorum. ġu anlamda: Bizim Alsancak 

Stadının yerinde stat yapmak dıĢında hiçbir niyetimiz ve projemiz yoktur. Ġzmir‟de artık böyle bir gündemin olmaması gerektiğini 

düĢünüyorum. 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Tamam, diğer 2 stat için de bir araya gelelim. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Tabii. Diğer statlarla alakalı olarak da dediğim gibi, ben 

her zaman bu anlamda sizlerle bir araya gelerek bunu değerlendirme konusunda çalıĢmaya hazırım, bununla alakalı da hiçbir 

çekincemiz yoktur.  

ġimdi, kulüplere yapılan yardımlar konusunda, Bülent Bey, genel anlamda size rakamları vermek istiyorum. 2014 yılında Spor 

Genel Müdürlüğü bütçesinden 102 milyon lira, bütün bu federasyonlara yapılan yani tüm spor federasyonları. Spor Toto TeĢkilat 

BaĢkanlığından 165 milyon 160 bin lira verilmek üzere toplam 267 milyon 760 bin lira destek sağlanmıĢ durumda.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Federasyonlara dağılımı ne, o 58 bağımsız federasyona? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Tabii, tabii, onları isterseniz yazılı olarak size ileteyim 

yani var da Ģimdi burada tek tek onları Ģey yapmak biraz vakit alır. 

2015 yılında da –olimpiyat yılı öncesi olduğu için, bu sene de olimpiyat yılı olduğu için tabii ki bir artıĢ mevzubahis- Spor 

Genel Müdürlüğü bütçesinden yine federasyonlara 119 milyon lira aktarım söz konusu, Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığından da 218 

milyon lira aktarım söz konusu. Bu da toplamda 337 milyon 850 bin lira yapıyor. Bu, tüm federasyonların bizim tarafımızdan aldıkları 

destekler. Bu nedir? Federasyonun yaptığı... Çünkü yılbaĢında gelip taleplerini alıyoruz yani “Nedir talebiniz, bu anlamda bizden 

istediğiniz destek?”  Bazı federasyonların kendilerinin gelirleri var, onlarla alakalı olarak çalıĢmaları var. “Nedir bizden beklediğiniz 

destek?”  diye konuĢulur. Burada hangi miktarı neden istedikleriyle alakalı olarak bir sebeplendirme ortaya konur. Yani, örneğin, aklıma 

ilk gelen, Ģimdi Voleybol Federasyonu; yakın zamanda Avrupa Kıta Elemelerini yaptığımız için aklıma geldi. “ ĠĢte biz bu sene Ģu Ģu 
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organizasyonları ülkemizde yapmak için hazırlık yapıyoruz. ġu kadar sporcumuzun Ģu noktada olimpiyatlarla ilgili hazırlıkları var. ġu 

kulüplere destek vereceğiz.”  gibi gerekçelendirmeyle bir mali öneri bütçe tablosu gelir. Onun üzerinden de yapılan incelemelerde... 

Çünkü bizim arkadaĢlarımız da “Verilen tekliflerin yani önerilerin genel anlamdaki karĢılığı nedir yani piyasadaki -tabiri caizse- 

yapılacak bir organizasyonla ilgili ne talep edilmiĢ, bu nasıl olabilir?”  diye bakar. Ona göre yapılan bir değerlendirme sonucunda ortaya 

çıkan... Çünkü kimi federasyonun çok az ihtiyacı veya bir bütçeye ihtiyacı oluyor, onunla bütün yıl faaliyetlerini yapabiliyor. 

Kimisinin, örneğin daha büyük bir organizasyonu olduğu zaman buna göre yapıyorsunuz. Örneğin, uluslararası organizasyonları 

sormuĢtu Aykut Bey, o da Ģimdi aklıma geldi. Samsun‟da -Erhan Bey, yine burada biraz Samsun ayrımcılığı yapacağız- önümüzdeki 

yıl, 2017‟de ĠĢitme Engelliler Olimpiyatı olacak. Bu olimpik ve paralimpik oyunlardan sonraki en büyük organizasyondur dünyadaki. 5 

bine yakın sporcu ve onlarla beraber gelen kardeĢimizin geleceği bir organizasyon olacak. Bununla ilgili olarak da yapılacak olan 

çalıĢmalar var. Örneğin, ĠĢitme Engelliler Federasyonuyla Ģu anda bunun çalıĢmaları üzerinde de “Nasıl bir yol haritası çiziliyor, neler 

yapılması gerekiyor? Uluslararası anlamda davet edilmesi gerekenler, yapılması gereken hazırlıklar?”  bunlarla alakalı yapılan 

değerlendirmeler sonucunda onaya Ģey yapılacak. Tabii, önümüzdeki yıl içerisinde planlanan Ģampiyonalar, Gymnasiade okul sporları, 

Sayın Cora‟nın dile getirdiği, Trabzon‟da yapılacak olan. 

SALĠH CORA (Trabzon) – Çok teĢekkür ediyoruz Sayın Bakanım. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Estağfurullah. 

EYOF KıĢ Oyunları. Bu, biliyorsunuz, Bosna Hersek‟ in bizden ricası olmuĢtu “Biz bu sene yetiĢtiremeyeceğiz, bizimkini siz 

alır mısınız?”  diye, o bizim tarafımızdan yapılacak. Deaflympics Oyunları, ĠĢitme Engelliler Oyunları, Avrupa Basketbol 

ġampiyonasının final ayağı ve bir grup ayağı Türkiye‟de yapılacak. Kick Boks Avrupa ġampiyonası, Masa Tenisi Olimpiyat Elemesi 

yapılacak. Boks Olimpiyat Elemesi, GüreĢ Olimpiyat Elemesi de var. GüreĢ Olimpiyat Elemesi de bu ara Türkiye‟de olacak Erhan Bey, 

dolayısıyla, hani o anlamda da. Türkiye Hava Yolları Open Golf Turnuvası olacak, Judo Grand Prix‟ i ve Okçuluk Dünya Kupası. 

Bunlar çok ciddi organizasyonlardır. 

Evet, son zamanlarda yaĢadığımız, doğrudur, bir olumsuzluk oldu buz pateni yarıĢmasıyla ilgili, 2B kademesindeki ilgili kadın 

Ģampiyonasıyla alakalı olarak, buz hokeyinde fakat erkekler yarıĢması, aynı dönem içerisinde Ġstanbul‟da yapılacak olan -kadınlarınki 

Ankara‟daydı, erkeklerinki Ġstanbul‟da- yarıĢma Türkiye‟de devam ediyor fakat Ankara‟da yapılacak olan yarıĢmayı farklı sebepler 

göstererek ve içerisinde güvenlik konusunu da dile getirerek Ġspanya‟ya verme kararı aldı Uluslararası Federasyon. Biz tabii, buna çok 

üst seviyede bir tepki gösterdik. ġu anda da ayrıca bu konuyla alakalı yazılı olarak gönderdiğim bir mektup var, Ģu anda ellerine 

ulaĢmak üzere BaĢkanın ama tabii, burada açık yüreklilikle söylüyorum, bu çok yanlıĢ bir Ģeydir. ġu anlamda yanlıĢ bir Ģeydir: Bir kere 

terörün zaten ortaya koymaya çalıĢtığı Ģey sizin günlük yaĢamınızı sekteye uğratmak, huzurunuzu, güvenliğinizi bozmak, halk 

içerisinde panik yaratmak. E, Ģimdi, olabilecek veya Ģey olacak bir Ģey üzerinden böyle bir harekete giriĢmenin kesinlikle hiçbir kabul 

edilebilir tarafı yoktur. Kaldı ki Türkiye‟de bugüne kadar yapılmıĢ hiçbir uluslararası organizasyonda, yapılan hiçbir Ģampiyonada 

hiçbir güvenlik zafiyeti yaĢanmamıĢtır, olmamıĢtır. Dolayısıyla, bunların hepsini tabii ki biz en üst seviyede, en sert Ģekilde dile 

getiriyoruz, getirmeye devam edeceğiz. Zaten, önümüzdeki dönemde de Dünya Olimpiyat Komitesi BaĢkanı Sayın Thomas Bach 

Türkiye‟de olacak, onunla da bu konuları görüĢeceğiz. Tabii, o da oradan müdahil olamıyor bazı konularda ama burada tabii, 

uluslararası federasyonların kendi içerisindeki bazı konumlarla alakalı olarak da bazı konuların olduğunu tahmin ediyoruz yani elimde 

tabii, Ģu anda onunla alakalı somut Ģey değil ama bir tahminimiz var o noktada. Bunlarla tabii ki biz sonuna kadar her platformda 

mücadele edeceğiz, bunların doğru olmadığını... Ama Ģunu da bilmemiz gerekir: O kararın alındığı dönemde, Türkiye‟de, Ġstanbul‟da 

tekvandonun Avrupa Kıta Elemeleri yapılıyordu ve Rio Olimpiyatları için. Tüm Avrupa sporcuları Türkiye‟de, Ġstanbul‟daydı ve 

burada da teĢekkür ediyorum, Uluslararası Tekvando Federasyonu BaĢkanı -Sultanahmet saldırısı o hafta olmuĢtu- gidip orada bir 

karanfil koyarak, Türkiye‟nin yanında olduklarını dile getirerek orada bu hareketi yaptı. Boks da aynı Ģekilde Türkiye‟de olan o dönem 

içerisinde yapıldı. Kadınlar Voleybol Rio Elemeleri ki üzülerek Millî Takımımızın orada baĢarılı olamadığını da söylemek 

durumundayız, maalesef Rio biletini alamadılar ya da en azından ikinci ayağa taĢıyamadılar ama o da Ankara‟da yapıldı ve aynı 

dönemde yapıldı.  

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – DıĢiĢleri Bakanlığı yardımcı olmuyor mu bu konuda? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Tabii, tabii, biz bütün bakanlıklarla, konuyla ilgili 

bakanlıklarla koordineli olarak bunu yapıyoruz, bunda hiç Ģeyimiz yok. Bu giriĢimlerimiz devam edecek. Bu anlamda, onlara Ģu andan 

itibaren yapmaya çalıĢtığımız tabii ki Ģu: Yani, bu doğru bir Ģey değil. Eğer bu Ģeye girecek olursanız, dünya üzerinde terörle 

mücadelede ve terörle karĢılaĢan Ģehirlere girecek olursak, o zaman Londra‟yı da, Madrid‟ i yani birçok Ģeyi sayabiliriz. Dolayısıyla 

bunun bir gerekçesi biz bunu kabul etmiyoruz ve elimizden geldiği kadar da bunun cevabını vererek devam ediyoruz. 

Sayın BaĢkanım, Ģu anda benim dört dakikam mı kaldı, biraz daha verecek misiniz bana? 

BAġKAN – Efendim vermeyeceğim size.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - O zaman, ben siyasi değerlendirmelere geçiyorum. 

BAġKAN - ġu il müdürlüğü meselesini ayrıca değerlendirirsek düĢünebiliriz Sayın Bakan. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – ġimdi, tabii ki biz, görevlerimizi ifa ederken bu 

anlamdaki yaptığımız çalıĢmalar içerisinde, tabii ki siyasiyiz ve hepimizin siyasi partileri var, hepimizin siyasi partilerinin ortaya 

koymuĢ oldukları programlar, bu anlamda vaatler var ve bunları yerine getirmek için de yapacağımız çalıĢmalar var. Ama bu anlamda 

icra göreviyle görevlendirildiğimizden sonra -ki bu, Sayın BaĢbakanımızın önerisi ve Sayın CumhurbaĢkanımızın onayıyla- geldiğimiz 
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bu makamlarda bütün milletimizin, 78 milyonumuzun hizmetinde olarak bu görevlerimizi ifa etmek sorumluluğu içerisinde 

olduğumuzu biliyoruz. Siyasi parti olarak da aynı durumdayız, yani biz AK PARTĠ olarak Türkiye‟nin partisi olduğumuzu, 78 

milyonun partisi olduğumuzu her zaman dile getirdik ve Türkiye Cumhuriyeti devletinin 2023 –yüzüncü- yılında dünyanın ilk on 

ekonomisi arasında yerini alması gerektiğini, bu anlamda çalıĢtığımızı, bu hedefe ulaĢmak için ve daha sonraki 2053, 2071 

hedeflerimize ulaĢmak için gençlerimizi, gençliğimizi en iyi Ģekilde yetiĢtirip, donatıp onlara en iyi imkânları sunarak, bu fırsatları 

vererek geleceğe yürümemiz gerektiğini her zaman dile getirdik ve bunu düĢünerek ve hissederek görevlerimizi yapmaya çalıĢıyoruz. 

Tabii ki, dediğim gibi hepimizin farklı siyasi partilere mensup olmasından dolayı farklı Ģekillerde, konulara farklı yaklaĢımları olabilir, 

bunlar normaldir bu anlamda… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakanınız konuĢuyor arkadaĢlar. 

BAġKAN – ArkadaĢlar, bakın Sayın Erdoğdu ne dedi. 

Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Bu anlamda, ortaya koyduğumuz fikirlerde farklı 

fikirlerde olduğumuz konular mutlaka olacaktır, aynı fikirde olduğumuz millî konularımız da olacaktır. Bu konular çerçevesinde 

yaptığımız çalıĢmalarda bize yol gösterecek olan konular da kanunlarımızdır kurallarımızdır ve biz her zaman Ģunu söyledik: 

Türkiye‟de hukukun üstünlüğünü, kamu düzenini en üst seviyede tutmak için ve daha da geliĢtirmek için çalıĢmalarımızı yapıyoruz. 

AK PARTĠ olarak 2002 yılında, o zaman Sayın CumhurbaĢkanımızın genel baĢkanlık ve baĢbakanlık döneminde baĢladığımız bu 

iktidar yolculuğunda Ģu anda da Sayın BaĢbakanımızın BaĢbakanlığında ve CumhurbaĢkanımızın seçilmiĢ ilk CumhurbaĢkanımız 

olarak CumhurbaĢkanlığında ülkemizi tüm vatandaĢlarımızla beraber geleceğe taĢımak için çalıĢıyoruz. Burada özellikle üstünde 

vurguladığım konu hukukun üstünlüğü noktasındaki ve onun yapısı içerisindeki çalıĢmalarımız.  

Bakın, bir insanın, bir kiĢinin siyasi görüĢüne katılmayabilirsiniz, aynı zamanda siyasi çalıĢmaları içerisinde ortaya koymuĢ 

olduğu fikirlere de katılmayabilirsiniz ama bize verilmiĢ olan sorumluluklar çerçevesinde görevimizi ifa etmek için çalıĢacağımız 

arkadaĢlarımızı seçmek, çalıĢacağımız arkadaĢlarla yol yürümek bize verilen sorumluluk çerçevesinde bizim kararımızdır. Yaptığımız 

çalıĢmalardan da, doğrudur sorumluyuz, zaten görevini yerini getirmeyen arkadaĢlarımızla devam etmemek noktasında bir irademiz 

olması gerekir, doğaldır. 

Sayın BaĢkan, ek süre vereceksiniz bana değil mi? 

BAġKAN – Duruma bağlı ama neyse. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ben çünkü bayağı sabırlı bir Ģekilde dinlediğimi 

düĢünüyorum. 

BAġKAN – Sayın Bakanım, ben 120 gündür dinliyorum, bekliyorum. 

Buyurun. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Bu anlamda Gençlik ve Spor Bakanlığı içerisindeki… 

Ha, bu arada Ģunu da belirteyim: Yüzde 33 oranında çalıĢanımız kadın çalıĢanlarımızdan oluĢmaktadır. Ve aynı zamanda gençlik 

konusuna girdiğiniz zaman kanunlar gereği zaten 10 yılını aĢmıĢ ancak memurlar ancak belli noktalarda görev alabiliyorlar sorumluluk 

anlamında. ġu anda bildiğim kadarıyla da üst yönetim kadrosunda en yaĢ anlamındaki en kıdemli kiĢi Sayın MüsteĢarımızdır, o da 45 

yaĢında yani gerçekten baktığınızda aslında iyi bir yaĢ ortalamasıyla görev yapıyoruz diye düĢünüyorum, yaĢ ortalamamız 34, doğru. 

Tabii, bu anlamda, özellikle Ģunu dile getirmek istiyorum: Bakan Yardımcısı olarak Sayın Abdurrahim Boynukalın‟ la beraber 

çalıĢmaya baĢladığımız dönemden beri yaptığımız birçok çalıĢma var. Siyasi anlamda, dediğim gibi, kendisinin fikirlerine 

katılmayabilirsiniz, benim de fikirlerimin birçoğuna farklı noktalarda katılmadığınızı biliyorum ancak Ģunu da açıkça dile getirmek 

istiyorum: Ben arkadaĢımızla beraber yaptığım çalıĢma kararını alırken neyin ne olduğunu bilerek alıyorum. Ve Ģunu söylüyorum: 

Sayın Abdurrahim Boynukalın‟ ın… Burada Ģimdi değerli üyeler yok, onun için, ben onlarla ilgili yaptıkları konuĢmalarla ilgili  

konuĢacağım, daha sonra eğer bununla ilgili cevap vermek istiyorlarsa o cevap hakları onlardadır. Ġddia edildiği gibi Abdurrahim Bey, 

Hürriyet gazetesinin önündeki yaĢanan protesto sırasında ve o esnada hiçbirimizin tasvip etmediği taĢ atma olayında -bakın hiçbirimizin 

tasvip etmediği diyorum- orada değildi. Bu konunun içerisindeki rolü de orayı organize etmek anlamında yoktu ancak olaylar geliĢtiği 

noktadan sonra Abdurrahim Bey‟ in oraya gittiği noktada ortaya koyduğu tavırda olayı sakinleĢtirme ve -tabiri caizse- herkesi oradan 

ayırma noktasında ortaya koymuĢ olduğu bir çaba var. O anlamda dile getirmiĢ olduğu siyasi düĢüncesi, görüĢü tamamıyla kendisinin 

hakkıdır, ortaya koymuĢ olduğu… 

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) – Sayın Bakan… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Bakın, ben sizi sabırla dinledim, lütfen… 

MUSA ÇAM (Ġzmir) – Sorun yok. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Orada ortaya koymuĢ olduğu siyasi görüĢü kendisinin 

hakkıdır ve bunu yapmakta da son derece serbesttir ve aynı zamanda Ģunu da söylüyorum: Türkiye Cumhuriyetinde Ģu anda bizim yeni 

bir anayasaya ihtiyacımız var, bunu bütün siyasi partiler ortak anlamda ortaya koyuyorlar. Bu siyasi partilerimizin ortaya koymuĢ 

oldukları yeni anayasa düĢünceleri içerisinde farklı farklı önerileri olacaktır. Bizim Adalet ve Kalkınma Partisi olarak, AK PARTĠ 

olarak önerilerimizin içerisinde biz baĢkanlık sistemini savunuyoruz, bu benim de düĢüncemdir; bundan dolayı beni eleĢtirebilirsiniz, 

bu sizin hakkınızdır ama benim de hakkım bunun olması gerektiğini söylemektir. Sebeplerini ortaya koyarak tartıĢırız, bu ayrı bir 

Ģeydir.  
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AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - “Kemiklerini kırarak Anayasa yaparız.”  demezsen sorun yok. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - ġimdi bakın, Sayın Erdoğdu, ben Ģu anda, eğer… 

Diyorsunuz ya bazı Ģeyleri beraber seyredelim; burada o bunu dedi, bu Ģunu dedi olayına hiç girmek istemiyorum, o olaya girersek 

burada mahcup olacak olan çok kiĢi var. Burada mahcup olacak olan çok farklı kiĢiler olur.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Söyleyin, kim mahcup olacak? 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Peki o zaman söyleyeyim: ġu anda sizin, benim de 

aslında beraber çalıĢtığımızda çalıĢma arkadaĢı olarak baktığımızda yani Meclis içerisindeki çalıĢmalara baktığımda son derece sakin ve 

beyefendi tavırlarıyla bilinen Levent Gök Bey‟ in daha önceki olaylar esnasında kullanmıĢ olduğu kelimeler de Youtube‟da vardır yani 

bunlara gireceksek eğer. Levent Gök Beyefendi, sizin Cumhuriyet Halk Partisi Grup BaĢkan Vekiliniz.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Burada yok kendisi ama. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – E, ama, Ģimdi bakın, burada cevap hakkı olmayan kiĢiye 

siz bir saat boyunca bir Ģekiller yaptınız. ĠĢte bak, ne diyorum, Aykut Bey, diyoruz ya “seyredelim”  diye.  

AYKUT ERDOĞDU (Ġstanbul) - Ben de ilgili bir Ģey söyleyeceksiniz sandım. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - ġimdi bakın, Aykut Bey. 

BAġKAN – Beni kastetti rahat olun tamam.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Yani dolayısıyla hiç Ģey yapmayalım. Ha, kiĢinin göreve 

geldikten sonra ortaya koyacağı ve yapacağı çalıĢmalarla alakalı yapacağı Ģeylere ben inanıyorum ki çok güzel çalıĢmalar ortaya 

koyarak katkıda bulunacaktır. Benim düĢüncem budur. Aynı zamanda Türkiye‟de, bakın, bize verdiğimiz kararlarla eleĢtiri getiren bazı 

arkadaĢlarımız, burada yoklar Ģu anda Garo Bey ve Ahmet Bey, Nursel Hanım buradalar. 

BAġKAN – Sayın Bakanım, toparlayalım lütfen, bir dakikamız kaldı çünkü. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) - Toparlayacağım BaĢkan. 

Evet, bizim Diyarbakır‟daki üç bloktan oluĢan yurdumuzun bir bloku boĢtu ve o blokta Ģu anda emniyet güçlerimiz, 

Diyarbakır‟da görev yapan emniyet güçlerimiz kalmaktadır ve oradaki yapacakları çalıĢma bitene kadar da orada kalacaklardır. Bu sizin 

tarafınızdan kabul edilmeyen bir karar olabilir ama bu bizim almamız gereken bir karardı, emniyet güçlerimizin Ģu anda orada yürütmüĢ 

oldukları çalıĢmaların desteklenmesi anlamında ve onların da barınması anlamında alınmıĢ bir karardır. Bence bu eleĢtiriyi bizim oraya 

neden o arkadaĢlarımızı yerleĢtirdiğimizi yapmaktan çok o arkadaĢlarımızın oraya neden gitmek zorunda kaldığıyla ilgili yapmanız 

gerekir. Yani açılan çukurlar, ortaya konan kamu düzeni bozuklukları… 

(Mikrofon otomatik cihaz tarafından kapatıldı)  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – BaĢkanım, tam… 

BAġKAN – Sayın Bakanım, son cümlenizi alayım. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Peki. Kamu düzeninin sağlanmasıyla alakalı olarak 

yapılan çalıĢmaların neden yapıldığının bence cevabını vermemiz gerekiyor. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hendek açan insanları mı öldürelim diye, devlet… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Nursel Hanım, ben sizinle polemiğe girmek 

istemiyorum. “Hendek” değil, çukur benim açımdan. 

NURSEL AYDOĞAN (Diyarbakır) – Hayır, yani yurtlara polis mi yerleĢtirelim? Çok yanlıĢ bir Ģey bu.  

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Bence Ģöyle bir Ģey yapalım, bence Ģöyle bir Ģey 

yapalım: Sizin partinizin bir belediye baĢkanı Avrupa‟dan geldi Türkiye‟ye ve belediye baĢkanı seçildi. Bir ülkeden ve Avrupa 

ülkesinden geldi belediye baĢkanı seçildi, halka hizmet etmek için seçildi. Belediyelerin görevi, -yerel yönetimlerle ilgili olarak da 

çünkü Garo Bey demiĢti- halka hizmet etmektir. Ellerindeki araç, imkânları halka hizmet etmek için ortaya koymaktır, bunun içerisinde 

sokaklara çukur açmak yoktur. Bu bir hizmet değildir, bu kamu düzenini bozmaktır. O arkadaĢlarımızdan bir tanesi, o belediye baĢkanı 

geldiği ülkede bir belediye baĢkanının bu tip bir hareket içerisine girmesi durumunda nasıl bir durumla karĢılaĢacağını önce bir 

araĢtırsın, ondan sonra bu anlamdaki çalıĢmaları ortaya koysun. Ben Ģunu söylüyorum: Bizim görevimiz, ülkemizdeki tüm 

vatandaĢlarımıza, 78 milyon vatandaĢımıza hizmet etmektir. Elimizdeki imkânları bu anlamda kullanmamız gerekiyor. Özellikle 

gençlik alanındaki yapılacak olan çalıĢmalar da hepimizin üzerinde sorumluluk olduğu alanlardır ama bu çalıĢmalarımızı yaparken 

ülkemizin kanunları, kuralları ve halkımızın güvenliğiyle de alakalı yapmamız gereken çalıĢmalardır. Gençlerimize doğru örnek 

olmamız gereken çalıĢmalardır. 

BAġKAN – Sayın Bakan, toparlayalım lütfen. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – ġehirlerimizdeki ve aynı zamanda kamusal 

alanlarımızdaki, kamu olarak yaĢadığımız alanlardaki olumsuzlukları gidermek üzere biz bu görevlere geliyoruz, vatandaĢımız bize 

bunun için oy veriyor, milletimiz bize bunun için oy veriyor ve diyor ki: “Bizim hayatımızı daha iyi bir hâle getirin, bizim ülkemizi 

daha fazla geliĢtirin.”  Bunları yapacağız.  

Ben bu anlamda tüm yapıcı eleĢtirileriniz için teĢekkür ediyorum. Bu anlamda yapacağımız çalıĢmalarda hepinizle beraber 

çalıĢmak için de hazır olduğumuzu tekrar dile getiriyorum ve cevap veremediğim sorulara da yazılı olarak cevap vereceğimi tekrar dile 

getirmek istiyorum ama bunun dıĢında bizimle alakalı olarak herhangi bir soru olduğu zaman, her zaman kapımızın açık olduğunu da 

aynı zamanda tekrar hatırlatmak istiyorum. Tüm partili arkadaĢlarımıza, hem iktidar partisindeki arkadaĢlarımıza, muhalefet 
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partilerindeki arkadaĢlarımıza katkıları için teĢekkür ediyorum ve ümit ediyorum ki buradaki kabul edeceğimiz ve geleceğe hizmet 

olması için kabul edeceğimiz bütçemiz hayırlara vesile olur. Hepinizi tekrar sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. 

TeĢekkür ediyorum.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum. 

Sayın Bakana, cevapları için teĢekkür ediyoruz.  

Sayın KuĢoğlu… 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – TeĢekkür ederim Sayın BaĢkan. 

Sayın Bakanım, Sayın Grup BaĢkan Vekilimizle ilgili adını zikrederek bir yorum yaptınız… 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Evet. 

BÜLENT KUġOĞLU (Ankara) – Levent Bey‟ in hiçbir fiilî Ģeyi yoktur, TRT Genel Müdürlüğünde de herhangi bir zarar 

vermesi ya da fiilî bir tecavüzü söz konusu değildir.  

BAġKAN – TeĢekkür ediyorum, tutanaklara geçmiĢtir. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sayın BaĢkanım, son bir Ģey söyleyebilir miyim?  

BAġKAN – Efendim bu karĢılıklı… ÇıkıĢta bu sohbeti yapsak. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Ben baĢka bir konuyu dile getireceğim, özel bir konu 

olduğunu düĢünüyorum. 

BAġKAN – Buyurun Sayın Bakan. 

GENÇLĠK VE SPOR BAKANI AKĠF ÇAĞATAY KILIÇ (Samsun) – Sayın vekillerimizi, Plan Bütçe Komisyonu vekillerimizi 

de, daha önce çünkü Millî Eğitim, Spor, Gençlik ve Kültür Komisyonumuzu davet ettik. Önümüzdeki dönem içerisindeki sosyal 

faaliyetlerimizde onların da katılması açısından bir davette bulunmak istiyorum. Özellikle yurtlarla ilgili olarak beraberce gidip 

yurtlarımızdaki gençlerimizle sohbet etmek, gençlik merkezlerimize gidip oradaki arkadaĢlarımızla sohbet etmek için hepsini davet 

etmek isterim. 

Bülent Bey‟ in son söylediği konuda da Abdurrahim Bey‟ in de hiçbir fiilî Ģeyi olmamıĢtır hiç kimseye ve hiçbir binaya. 

BAġKAN – Evet, Sayın Bakana teĢekkür ediyoruz. 

Değerli milletvekilleri, kurum bütçeleri üzerindeki görüĢmeler tamamlanmıĢtır. Sırasıyla bütçe ve kesin hesapları okutup 

oylayacağım.  

Gençlik ve Spor Bakanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Gençlik ve Spor Bakanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi)  

BAġKAN – Spor Genel Müdürlüğü bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Spor Genel Müdürlüğü 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi) 

BAġKAN - Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Yükseköğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi.) 

BAġKAN - Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığı bütçesinin fonksiyonlarını okutuyorum: 

(Spor Toto TeĢkilat BaĢkanlığı 2016 yılı bütçesi ile 2014 yılı kesin hesabı okundu, oylandı, kabul edildi) 

BAġKAN – Değerli arkadaĢlar, böylece gündemimizde bulunan bütçeler ve kesin hesaplar oylanmıĢ ve kabul edilmiĢtir, hayırlı 

olsun 

Evet, görüĢme programımızda yer alan bütçe ve kesin hesap ve SayıĢtay raporlarını görüĢmek için 1 ġubat 2016 Pazartesi günü 

saat 11.00‟de toplanmak üzere birleĢimi kapatıyorum. 

 

Kapanma Saati: 01.00 

 

 


